
Uutiskirje 7 / 2018 Katso kirje selaimessa. 

Hyvä uutiskirjeen saaja,
uutiskirje sisältää tietoa tulevasta viljan vientiaiheisesta 
tilaisuudesta ja kuulumisia Erikoiskasvit vaihtoehtona -

tilaisuudesta. Myös Puhdaskauran tuotanto-opas julkaistiin!

Kuivurista Etelä- ja Keski-Eurooppaan – Viljan suoratoimitusten 
mahdollisuudet 13.11.2018

Tervetuloa Kuivurista Etelä- ja Keski-Eurooppaan – Viljan suoratoimitusten 

mahdollisuudet -tilaisuuteen tiistaina 13.11.2018

kello 16.30 Huittisten kaupungintalon 3. kerroksen Valtuustosaliin

(Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen).

Alustava ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat katsottavissa tästä.
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Erikoiskasvit kiinnostivat Loimaalla

Kolmen hankkeen yhteistyönä järjestetty Eikoiskasvit vaihtoehtona-tilaisuus keräsi 

Sarka-museolle runsaslukuisen yleisön. Pellava-, tattari-, öljyhamppu- ja 

kuminapuheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa kuultiin mm. erikoiskasvien 

viljelykokemuksista ja kannattavuudesta.

Vaikka monet tilaisuudessa esitellyistä lajeista ovat melko vaatimattomia 

lannoituksen ja kasvinsuojelun suhteen, vaativat erikoiskasvitkin panostusta 

onnistuakseen. Maan rakenteen ja vesitalouden on syytä olla kunnossa. Suuria 

koneinvestointeja viljely ei välttämättä vaadi, vaan normaaleilla viljatilan koneilla 

pääsee pitkälle. Erikoiskasveja luomuna viljeltäessä rikat tulee torjua lohkolta jo 

ennakkoon ja typen liukoisuuteen on hyvä kiinnittää huomiota.

Viljelykierron kannattavuudesta puhunut Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta 

nosti esille monia hyötyjä, joita monipuolisella, erikoiskasvejakin sisältävällä, 

viljelykierrolla on mahdollista saavuttaa. Kasvinsuojelutarve vähenee, viljelyn riskit 

pienenevät, työhuiput tasaantuvat ja esikasvivaikutus vähentää lannoituksen 

tarvetta. Merkittävä etu on myös maan kasvukunnon paraneminen. Kaikkia hyötyjä 

ei voi mitata rahassa ja osa niistä tulee esiin vasta pidemmän ajan kuluessa.



Esitykset voit katsoa täältä! Videoidut esitykset tulevat katseltavaksi myöhemmin 

Luomumpi Varsinais-Soumi -hankkeen Youtube-kanavalle.

Puhdaskauran tuotanto-ohje 2018 on julkaistu! Oppaasta löytyy muun muassa 

viljelyohjeet, tietoa erityistoimenpiteistä ja laatujärjestelmästä.

Hanketoimijoiden laatimista oppaista Gluteenittoman kauran siemenkyselyn 

yhteenveto, Katsaus gluteenittomien tuotteiden markkinatilanteeseen ja 

Gluteenittoman kauran tuotannon laatukäsikirja ovat luettavissa

Satafoodin nettisivuilta.

* * * 

Seuraa mitä hankkeessa tapahtuu!

Gluteeniton viljelykierto -hankkeessa lähetetään sähköisiä uutiskirjeitä, jotka voit tilata 
kotisivuiltamme.

Joko tykkäät Gluteeniton viljelykierto -hankkeen sivuista Facebookissa?
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