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KAAKKOIS-SUOMEN LUOMUVALMENNUS
LUOMULLA ETUMATKAA ETELÄ-SAVOLLE

LUOMUTUOTANNON KOULUTUS
Oletko tavanomainen tuottaja ja kiinnostunut hyödyntämään luomumenetelmiä tuotannossasi?
Harkitsetko siirtymistä luomuun? Oletko luomutuottaja ja haluat parantaa ammattitaitoasi? Oletko
neuvoja tai kouluttaja, joka tarvitsee työssään luonnonmukaisen tuotannon asiantuntemusta?
Osallistu luomutuotannon koulutukseen, joka järjestetään Kaakkois-Suomessa syyskaudella
2014!
Koulutuksen tavoitteena on oppia perusteita luomutuotannon menetelmien hyödyntämiseen sekä
syventää osaamista koulutuksen aihealueilla. Sen voi suorittaa kokonaisuudessaan tai valita siitä
itselleen parhaiten sopivat päivät. Koulutusta voi hyödyntää, jos aikoo siirtyä luonnonmukaiseen
tuotantoon ja hakea luomutukea, sillä luonnonmukaisen tuotannon sitoumus edellyttää, että viljelijä on suorittanut vaadittavan luonnonmukaisen viljelyn koulutuksen. Tähän saakka on vaadittu
osallistuminen vähintään viiden päivän luomukoulutukseen. Lisäksi luomukotieläintuotannon sitoumusta hakevien osalta on suunniteltu, että tulee osallistua vähintään kahteen luomukotieläintuotannon koulutuspäivään. Tämä koulutus sopii myös täydennyskoulutukseksi niin tavanomaisille tuottajille kuin luomutuottajille.

Aika:
Luomuviljelypäivät ke 22.10.–ma 15.12.2014
Luomukotieläinpäivät to–pe 13.–14.11.2014
Luomupuutarhapäivät to–pe 4.–5.12.2014
Maan kemiallisen viljavuuden hoito ti 18.11.2014

Paikka: Luomuviljelypäivät sekä Maan kemiallisen viljavuudenhoito -päivä Kymen Paviljongissa, Helsingintie 408, 45740 Kuusankoski
Luomukotieläinpäivät ja luomupuutarhapäivät Taavetissa tai Lappeenrannassa, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmät:





Viljelijät, jotka haluavat uutta tietoa maan kasvukunnon hoidosta, vaihtoehtoisista lannoitus- ja kasvinsuojelumenetelmistä
Luomutuotantoon siirtymistä harkitsevat viljelijät
Luomutuottajat, jotka haluavat täydentää osaamistaan peltokasvin-, kotieläin- ja/tai puutarhatuotannossa
Muut kiinnostuneet

Pääsisällöt:
Luomutuotannon perusteet, maan kasvukunnon hoito, kasvinvuorotus, lannoituksen sekä kasvinsuojelun toteutus, luomukotieläintuotanto, luomupuutarhatuotanto, yhteistyö, kannattavasti luomua sekä luomuvalvonta ja luomusopimus.

Ohjelma:
Luomuviljelypäivät
ke 22.10.2014 Johdanto ja siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon
to 23.10.2014 Maa ja ravinteet I: Maan kasvukunto ja kasvinvuorotus
ti 4.11.2014 Maa ja ravinteet II: Lannoitus ja typensidonta
ke 5.11.2014 Kasvinsuojelu
ke 19.11.2014 Peltokasvituotanto luomumenetelmin
ma 15.12.2014 Luomun toimistopäivä
Maan kemiallisen viljavuuden hoito
ti 18.11.2014 Maa ja ravinteet III: Maan kemiallisen viljavuuden hoito
Luomukotieläinpäivät
to 13.11.2014 Luomukotieläinpäivä I: Siirtymisen suunnittelu ja eläinten tuotantoympäristö
pe 14.11.2014 Luomukotieläinpäivä II: Märehtijöiden ruokinta palkokasvirehuin ja terveydenhoito
Luomupuutarhapäivät
to 4.12.2014 Luomupuutarhapäivä I: Perusteita
pe 5.12.2014 Luomupuutarhapäivä II: Erityiskysymyksiä

Hinta:
Luomuviljelypäivät 240 euroa/6 päivää (arvonlisäveroton koulutus),
Luomukotieläinpäivät 80 euroa/2 päivää,
Luomupuutarhapäivät 80 euroa/2 päivää,
Maan kemiallisen viljavuuden hoito 50 euroa/ päivä.
Voit osallistua myös viljely-, kotieläin- tai puutarhapäivien yksittäisiin päiviin.
Hinta on silloin 50 euroa/valitsemasi päivä. Hinnat sisältävät opetuksen ja
todistuksen. Kahvit ja ruoat omakustanteiset.

Ilmoittautuminen viimeistään 15.10.2014 sähköisellä lomakkeella osoitteessa
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/54248/lomake.html
Jos osallistut vain yksittäisiin päiviin, ilmoittaudu viimeistään kahta viikkoa ennen kyseistä päivää.

Lisätietoja:
Ritva Mynttinen, ritva.mynttinen@helsinki.fi, puh. 044 590 6832
Jukka Rajala jukka.rajala@helsinki.fi, puh. 044 303 2210
Brita Suokas brita.suokas@helsinki.fi, puh. 050 318 0252
http://luomu.fi/tietopankki/kaakkois-suomen-luomuvalmennus/
http://luomu.fi/tietopankki/luomulla-etumatkaa-etela-savolle-valmennusohjelma/

Järjestäjä: Kaakkois-Suomen luomuvalmennus - ja Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle hankkeet, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Halutessasi voit syventää osaamistasi tilaamalla tilakohtaista neuvontaa kasvin- ja kotieläintuotantoon sekä yhteistoimintaan liittyen erikseen sovittavaan hintaan. Ota yhteyttä Ritva Mynttiseen!

