KASVI-Taidon koulutukset 2019-2020
KASVI-Taito hankeen tavoitteena on parantaa kasvinviljelytilojen kannattavuutta PohjoisSavossa. Kasvinviljelytilojen lukumäärän lisääntyessä kasvava kasvinviljelyala pyritään saamaan
hyötykäyttöön. Tervetuloa mukaan Kasvi-Taidon koulutuksiin, kouluttajina toimivat
huippuosaajat eri aihepiireistä!
Kannattava kasvinviljelytila marraskuu 2019 + ennakkotehtävä
Kasvinviljelytilojen kannattavuuteen vaikuttaa moni pieni tekijä. Näistä satotasojen
nostaminen, pellonkasvu-kunto ja tuotantopanosten hallinta sekä pellon ja koneiden
pääomakulut ovat ratkaisevimpia. Sadonkäsittely ja myyntitaito sekä uudet
viljelykasvit ovat avain menestykseen.
Mallasohran viljely Pohjos-Savossa. Tupailtoja retki
Mallasohrasta lisäarvoa tilallesi! Paikallisen maltaan suosio näyttää kasvavan ja YläSavon pellot soveltuvat maltaan tuottamiseen normaalioloissa mainiosti. Tule
kuulemaan sidosryhmien ja teollisuuden vaatimukset maltaan viljelylle.
Siementuotannosta lisäarvoa Tammikuu 2020 + vierailu
Alueella toimii merkittäviä siementuottajia, jotka tarjoavat mahdollisuuden
sopimustuotantoon, niin vilja- kuin nurmikasveille. Aloittaville siementuottajille ja
konkareille suunnattu koulutus. Käymme läpi eri siemenviljelykasvit sekä kertaamme
siementuotannon laatuvaatimuksia.
Syyskylvöiset kasvit ja Demo pellot. Jatkuu syksyllä
Tule tutustumaan syysviljoihin ja –öljykasveihin ja löytämään monipuolisuutta oman
tilan kasvivalikoimaan. Koulutuksen aiheina ovat kasvivaihtoehtojen lisäksi myös
syyskylvöisten kasvien viljelyvaatimukset, viljelytekniikka sekä kannattavuus.
Erikoiskasvien tuotanto. Kumina, rypsi, herne, härkäpapu…
Aika ilmoitetaan myöhemmin
Kasvinviljelytiloille on tarjolla lukuisia vaihtoehtoisia viljelykasveja, joilla saadaan
parannettua viljelyn kannattavuutta ja jotka toimivat hyvinä esikasveina sekä
tasaavat tilan työhuippuja. Kumina ja öljykasvit ovat olleet pitkään kannattavimpia
viljelykasveja alueellamme.
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Elintarvikeviljan tuotanto 27.3.2019 alkaen
Suurimokaura, gluteenittomat viljat sekä puhdaskaura on nyt suuressa
suosiossa ja niitä kaikkia voidaan viljellä täkäläisillä pelloilla. Gluteenittomuus on
noussut yhä tärkeämmäksi osaksi hyvinvointiamme.
Maissinviljelyn mahdollisuudet Pohjois-Savossa keväällä 2019
Maissi on osoittautumassa kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi nurmen lisäksi
naudan ruokinnassa. Viime vuodet on luoneet uskoa maissin mahdollisuuksiin.
Kouluttamassa mukana sekä viljelyn että ruokinnan ammattilaiset.
L UOMUTUOT A N N O N ERIKOIS K UR S S I T
Luomusiementuotanto 16.–17.1.2019 + vierailu
Siementuotannon perusteita ja kertausta yhdessä Siementuotannosta lisäarvoa
– koulutusryhmän kanssa.

Suojele luomua jatkuu 2019
Luomusadon laatu paremmaksi kasvinsuojelun keinoin? Tervetuloa
keskustelemaan ja oppimaan uutta luomukasvinsuojelun ajankohtaisten
teemojen äärelle!
Tonni lisää luomusatoa
Satotason nostaminen on helppo tapa parantaa kasvinviljelyn kannattavuutta.
Usein kyse on pienistä oivalluksista – myös luomutuotannossa. Tule mukaan
tavoittelemaan parempia satoja!
Luomutilan johtaminen
Koulutuksen teemoja ovat mm. luomukasvintuotantoon liittyvät
kirjanpitovaatimukset ja tuotantoehdot, oman työn johtaminen ja tehokkuus
sekä kasvintuotannon kannattavuus.

Seuraa kursseja nettisivuilta www.kasvitaitohanke.savonia.fi
tai soita Jukka Ruotsalainen 044 7856637 jukka.ruotsalainen@savonia.fi
ja ulla.bowellan@proagria.fi
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