
Luomusiementuotannon ammattimatka 
Tanskaan ja Borgebyn Peltopäiville, 27.-29.6.2016 

TUOTTAVAA LUOMUA
– MATKA TANSKAAN JA
BORGEBYN PELTO-
PÄIVILLE 

Tuottavaa Luomua -hanke

Tervetuloa mukaan kuulemaan parhaita vinkkejä miten  
luomusiementuotantoa kannattaisi kehittää. 

Matkan aikana vierailemme luomutiloilla, tutkimuslaitoksissa ja  
myllyissä. Saamme kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja ja nähdä  
miltä demoruudut sekä peltolohkot paikan päällä näyttävät.  
Matka huipentuu Borgebyn Peltopäiville, jossa luomuasiat ovat  
hyvin edustettuina.

Matka on tarkoitettu luomusiementuottajille, luomusiemen- 
tuotantoa harkitseville, luomuasiantuntijoille ja luomusiemen- 
tuotannon ketjussa mukana oleville tahoille.

Tuottavaa luomua -hanke 
– Miten saada luomutuotannosta  
enemmän katetta?

Luomusiementuottajana sinulla on mahdollisuus 
kannattavampaan tuotantoon kuin rehu- ja leipäviljan 
tuotannossa. Luomusiemenen kysyntä on jatkuvassa 
kasvussa ja varsinkin syysviljojen ja nurmiheinien sieme-
nistä on alituotantoa tällä hetkellä. 

www.proagria.fi/tuottavaaluomua 

Ainutlaatuiset matka-

kohteet – ammattilaisille 

runsaasti nähtävää ja 

koettavaa.



TUOTTAVAA LUOMUA
MATKAN OHJELMA 

Maanantai 27.6. Jyllanti
Luomuviljojen jalostus ja siementuotanto
Tutustumme luomuviljojen jalostukseen ja siementuotantoon pellonpientareella 
Agrologican johtajan Anders Borgen opastuksella. Agrologican tekemän tutki-
muksen keskeisimpiä aiheita ovat luomusiementuotanto, erityisesti kasvigeeni-
varojen säilyttäminen, kasvinjalostus, siementen terveys ja elinvoima. He tekevät 
läheistä yhteistyötä luomumyllyjen kanssa.

Luomuviljan ostaminen, sadon jatkokäyttö ja sadon laatuvaatimukset
Pääsemme kuulemaan, miten luomuviljasta jalostuu eri tuotteita Falslevgaard 
tilalla. Tuotteita myydään mm. omassa tilakaupassa ja verkkokaupan kautta. 
Tilalla viljellään vanhoja lajikkeita niiden makuominaisuuksien ja ravinnepi-
toisuuden vuoksi. Lohkoilla nähtävissä Öölannin vehnää, spelttiä, emmeriä ja 
kultakukkaa. 

Luomusiemen jalostus ja markkinointi 
Nordig Seed on yksi Tanskan suurimmista luomusiemenen jalostajista ja markki-
noijista. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä siementuottajien kanssa. Eniten siemeniä 
myydään Tanskaan, Norjaan ja Baltian maihin. Luomuviljan ja nurmensiemen-
ten lisäksi heiltä löytyy hernettä, papuja ja lupiinia, joilla voi lisätä rehun ruokin-
nallista laatua. Vierailukohteessa tutustumme kenttäkokeisiin yhteistyötilan ja 
yrityksen lohkoilla. Nordig Seed on osa Danish Agroa.

Tiistai 28.6. Själlanti
 Luomulajikkeiden lajikekokeet

Vierailemme Lollandissa tutustumassa luomulajikkeiden lajikekokeisiin. Nähtä-
villä on myös kevätvehnä- ja kauralajikkeita sekä erilaisia seoskasvustoja. 

Vanhojen maatiaiskantojen lisääminen ja jalostus
Tutustumme tanskalaisella maanviljelijä tilaan. Per Grupe lisää ja jalostaa 
vanhoja viljan maatiaiskantoja Pohjoismaisesta geenipankista. Öölannin vehnä 
on yksi hänen lajikkeistaan. Sadon hän jauhaa omassa myllyssä. Maatilalla on 
nähtävillä myös Tanskan maatalousneuvontajärjestön SEGESin luomukokeita. 

Keskiviikko 29.6. Borgebyn Peltopäivät
Borgebyssä nähtävillä luomudemoruutuja, joilla eri viljelykasveja ja lajikkeita: 
mm. sallittujen luomulannoitteiden vaikutus ja kylvörivien leveyden vaihtelu 
vaikutus kasvin menestymiseen. Maakuopassa voi tutustua maanrakenteeseen. 
Lisäksi nähtävillä on paljon koneita ja erilaisia työnäytöksiä.

Tuottavaa Luomua -hanke

MATKAN HINTA:
750 euroa (sis. alv)  
sisältää ohjelman mukaiset:
•  Lennot
•  Yöpymiset 2 hh huoneessa
•  Bussikuljetukset
• Pääsylippu Borgebyn  

Peltopäiville

Sitovat ilmoittautumiset 
20.5.2016 mennessä. 

Lisätietoja ja  
ilmoittautuminen:
Maija Pitkonen
020 747 2448
maija.pitkonen@proagria.fi

Matka toteutuu, jos lähtijöitä  
on 20 kpl.  

Opintomatkapäivistä on MYEL-vakuutettujen mahdollista 
hakea opintorahaa niiltä osin kuin opintorahan ehdot  
muuten täyttyvät. 

AIKATAULU:
Lähtö 27.6.Helsinki-Vantaan 
lentokentältä klo 6:40.

Paluu Kööpenhaminan lento- 
kentältä 29.6. klo 20:00. 
Takaisin Helsingissä  
klo 22:35.

Huom! Matkalle lähtijöiden 
tulee huolehtia passin ja 
oman matkavakuutuksen 
voimassa olosta.

Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Forssan Matkatoimisto Oy 


