
Satotasot nousuun! /Tuloksentekijät

Tunnetko viljelemäsi lohkot ja niiden ominaisuudet? Korkeisiin satotuloksiin pääseminen 
edellyttää kokonaisvaltaista maan kasvukunnon hoitoa ja peltolohkoilla tuotantopanosten 
kohdentamista sinne, missä kasvit niitä eniten tarvitsevat.

Koulutuksessa otetaan haltuun erilaisia keinoja tuotantopanosten ja töiden kohdentami-
seen, joiden avulla nostat satotasoa, laatua ja kasvinviljelyn kannattavuutta. Löydät omalle 
tilallesi sopivia työkaluja ja menetelmiä kasvuston ja maaperän kunnon arviointiin, sadon 
määrän ja laadun mittaukseen ja viljelyn kannattavuuden tarkasteluun.

Tervetuloa mukaan!

1. ALOITUS 29.5.2017 klo 10
• Suunnittele, toteuta, mittaa!
• Miten selvittää lohkojen kasvukunnon vaihtelua ja mitä sille voi tehdä?
• Täsmäviljelyn ja teknologian hyödyt peltoviljelyssä, agronomi Jussi Knaapi
• Tuotantokustannuslaskelmat ja alkukartoitukset tiloille

2. PÄIVÄ
• Tavoitteeksi satotason nostaminen
• Drone-kuvauksen hyödyntäminen ja käyttäminen maataloudessa. 
• Maan rakenteen ja ravinteiden merkitys kasvien kasvuun ja aineenvaihduntaan, kationin-
  vaihto kapasiteetin tulkinta.

TARKEMPAA TIETOA 
PELTOVILJELYN
SUUNNITTELUUN
JA SEURANTAAN

 Paranna satotasoa ja sadon laatua tarkentamalla viljelytoimia!



Ota yhteyttä, kysy lisää!

Tuomas Ruottinen, tuomas.ruottinen@proagria.fi
p. 043 826 7888
etela-savo.proagria.fi/kipakkahanke

Osallistumishinta 400 €/tila + alv 24 %. Hinta sisältää ohjelman mukaisen koulutuksen, pel-
lonpiennartapahtumat, tilavierailut Etelä-Savon alueella, alkukartoituksen, tuotantokustan-
nuslaskelman, osaamisen kehittymisen seurannan ja loppuyhteenvedon. Aloitus 29.5.2017.
Paikka sovitaan ilmoittautuneiden mukaan.

Käytä hyväksi kehityksen tuomat mahdollisuudet tilallasi!

Ilmoittaudu viimeistään 24.5. osoitteessa etela-savo.proagria.fi/tapahtumat tai
p.  0400 261 094.

3. päivä
• Ota ohjat tilasi johtamisesta ja taloudesta! Arto Karila, ProAgria Etelä-Savo
• Mihin sinun kannattaa investoida? Maksaako teknologia itsensä takaisin?
• Tuottavimmat keinot satotason nostamiseen
• Viljelyn kannattavuuden ennakointi
• Ryhtiä tilan toiminnan suunnitteluun

4. päivä
• Laadukasta satoa markkinoille, Kirsi Mutka-Paintola, ProAgria Etelä-Savo/MKN
• Kuka on asiakkaasi, mitä hän tarvitsee? 
• Erilaiset myyntikanavat ja toimintamallit
• Loppukartoitukset

5. päivä
• Tekniikka haltuun ja satotasot kartalle!
• Sääasemien ja ajouraopastimien hyödyntäminen peltoviljelyssä ja kasvinsuojelussa
• Täsmäviljely ja GPS- laitteiden hyödyntäminen tuotannon suunnittelussa 
• Puinti- ja kuivaustekniikka 

VÄHENNÄ
TURHAA TYÖTÄ, 
PARANNA VILJELYN
LAATUA JA
SÄÄSTÄ 

Peruutusehdot:
- Kuluton peruutus viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
- Peruutus on tehtävä sähköpostilla osoitteeseen marjo.h.laitinen@proagria.fi tai puhelimitse 
0400 261 094.
- Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme 50 % koulu-
tuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutuksen 
hinta. Osallistumatta jättäminen ei ole peruutus.
- Huomaa, että esteen sattuessa voit myös luovuttaa koulutuspaikan toiselle omalla tilallasi 
työskentelevälle henkilölle!

http://etela-savo.proagria.fi/kipakkahanke
https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/satotasot-nousuun-tuloksentekijat-8252

