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Taipalsaaren Maamiesseura ja Taipalsaaren tuottajayhdistys 

KUTSUU OPINTOMATKALLE 6.7.2017 

 
 

Tervetuloa yhteiselle opintomatkalle Västänkvarn peltopäivään Inkooseen  

Opintomatkan järjestäjinä ovat Taipalsaaren maamiesseura ja tuottajat yhteistyössä Nuijamaan ja 

Joutsenon maamiesseuran kanssa.  Västänkvarn peltopäivä on kesän huippukohta maatalouden 

ammattilaisille; niin perinteisen tavan kuin luomutuotantoa harjoittaville maatilayrityksille. 

Tutustu Peltopäivässä asiantuntijoiden opastuksella tai omatoimisesti  
peltopäivän monipuoliseen ohjelmatarjontaan  

Peltopäivän koekentälle on tehty valmiiksi tutustumista helpottava kenttäkierros. Kierroksella voi tutustua 
asioihin asiantuntijoiden opastuksella ruuduilla näkyviin asioihin tai kiertää kierrosta omatoimisesti. 
Avuksesi on kyltitetty kierrokset ja lisätty sinne video-opasteita, joita voit käyttää mobiililaitteillasi. Pääset 
tutustumaan mm. 

   

Pääset tutustumaan mm. 
 laajoihin lajikekokeisiin, vertailtavissa ensimmäistä kertaa Suomen tärkeimmät viljalajikkeet 

 viljojen ja öljykasvien kasvinviljelytekniikkakokeisiin, kasvinsuojelu-, peittaus- ja siemenmääräkokeita 
 erikoiskasveihin mm. kumina, öljypellava, tattari, rehumaissi ja soija  
 luomutietoa mm. lajikkeista 
 kerääjä- ja saneerauskasveihin 
 IPM-kasvinsuojeluun 
 kasvinsuojeluruiskun suutinten valintaan ja suojakaistoihin 
 laajaan konekenttään ja työnäytöksiin 
 monipuolisiin asiantuntijapalveluihin mm. maan rakenteen ja vesitalouden vaikutukseen satoon 
 pienryhmätoimintaan 

Nyt kannattaa lähetä mukaan – opintomatkan hinta vain 10 euroa/osallistuja  

Olemme varanneet 61 paikkaisen Savon linjan modernin bussin opintomatkaa 
varten. Ilmoittautumiset ja lisätietoja Eino Heinola ( puh. 0400-358668 tai 
eino.heinola@proagria.fi) tai Eero Juntunen (puh. 0400-372857 
eero.juntunen@pp1.inet.fi). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
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OPINTOMATKAN OHJELMA JA AIKATAULU  

Lähtö Lappeenrannan matkakeskuksesta on 6.7.2017 klo 06:20 ja perillä näyttelypaikalle saavumme n. klo 

10:30. Matkalla kuullaan jo teemaan liittyen ammattilaisten asiaa. Västänkvarn peltopäivän 

ohjelmatarjontaan tutustuminen tapahtuu klo 10:30 – 15:00, jonka jälkeen kotimatkalle. Takaisin 

Lappeenrantaan saavutaan n. klo 20:30. 

Matka toteutetaan mukavassa seurassa 61 paikkaisella Savonlinja / Autolinjat modernilla bussilla.  

PELTOPÄIVÄN 2017 TEEMANA ON ” SATOTASOT KASVUUN KANNATTAVASTI” 

Viljan hinta on huono tällä hetkellä, mutta pitkällä tähtäimellä hyvät sadot ovat ratkaisevan tärkeitä. 

Kiinteät kustannukset ovat samat sadosta riippumatta. Sadot ratkaisevat viljelyn kannattavuuden. Pellon 

kasvukuntoon pitää satsata. Maan rakenne pitää laittaa kuntoon ensimmäiseksi. On myös harkittava 

tarkempaan, milloin, kuinka isoilla koneilla, mihin aikaan ja kuinka usein pellolla ajetaan. Myös viljelykierto 

on laitettava kuntoon.   

NÄISTÄ KAIKISTA SAAT PELTOPÄIVÄSSÄ AJANKOHTAISTA TIETOA ALAN ASINTUNTIJOIDEN KERTOMANA 

JA MYÖS NÄET KOERUUDUILLA JA TYÖNÄYTÖKSISSÄ KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSET OMIN SILMIN. 

 

Peltopäivä on kasvinviljelyn johtava valtakunnallinen ammatti- ja 
erikoisnäyttely tänä kesänä  

Peltopäivän työnäytökset tarjoavat uusinta teknologiaa ja tietotaitoa kasvinviljelyyn. Pääroolissa ovat 
muokkauskoneet ja täsmäviljelytekniikka. Muokkauskoneitaan tulevat esittelemään Agrimarket, Gothia 
Redskap, Kivilän KoneKy, K-maatalous sekä Y-Agro Oy. Geotrim Oy esittelee Trimblen gps -paikannukseen 
perustuvia täsmäviljelyratkaisuja ja automaatioita. Uutuutena näytöksessä on NextSwath-tekniikka, joka 
mahdollistaa automaattisen päistekäännöksen. 

Peltopäivässä myös monilla näytteilleasettajilla on esillä uutuuksia koeruuduilla. Esittelyssä on muun 

muassa uutuuslajikkeita, erikoiskasveja, keskusliikkeiden kasvuohjelmat, kasvinsuojeluaineita ja -

menetelmiä, ravinteita sekä laitteita kuten maissinkylvökone. Esittelyruuduilla erikoiskasveja, uutuuksia 

Ruuduilla tuotteitaan tai palvelujaan esittelevät BASF, Bayer, Berner, Boreal, Dow AgroSience, Dupont, 

Elixoil, Hankkija, Kesko, Luke, Peltosiemen, Pohjois-Pirkanmaan Tattariosuuskunta, Raisio, S.G. Nieminen, 

Syngenta, Tilasiemen, Transfarm ja Yara. 

  

Peltopäivän vastuulliset toteuttajat ovat 

 

              ProAgria Etelä-Suomi ja Nylands Svenska Lantbrukssällskap 


