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Viennin edellytykset Pohjois-Karjalasta

• Täysin kuormin tavara liikkuu täältä rannikolle saakka noin 30 €/tn.

– Korkeahintaisilla tuotteilla tämä ei ole ongelma

– Lyhyilläkin matkoilla lastaus ja purku sama kustannus kuin täältä

– Huom! Viljelijän ei aina tarvitse maksaa rahtia

• Toistaiseksi olemme pääasiassa raaka-aineen tuottajia

– Miksi?

• Karjalaisia kauppiassukuja on edelleen voimissaan

• Pitkät perinteet viennistä Pietarin suuntaan



Viljelyn edellytykset

• Suuret peltoaukeat harvassa

– Haasteena vähän tasaisia kasvupaikkoja

– Mahdollisuutena eristysetäisyydet, tuholaisten hallinta

– Siementuotantoa on runsaasti

– Ei seisovaa vettä

– Pääosin keveitä maalajeja

• Puolivuotiseen lumipeitteeseen on varauduttava

– Usein maa jää sulaksi

– Syyskylvöisille kasveille riskejä

– Silti niitä on opeteltava

• Maakunnan eteläosissa on edullisia kasvupaikkoja liki kaikille kasveille



Viljelyn edellytykset

lähde: http://suomalainentaimi.fi/menestymisvyöhykkeet



Viljelijän edellytykset

• Innostus ja kiinnostus

• Riskinsietokyky

– Tukijärjestelmä tasoittaa taloudellista riskiä

– Esikasviedut

– Mikä on todellinen riski?

• Panostus peltojen peruskuntoon mahdollistaa laajan kasvivalikoiman

– Vesitalous

– Multavuus

– Ravinteisuus



Vesitalous kuntoon - ojituksen täydennys



Kannattavuuden edellytykset

• Asioihin perehtyminen

• Investoinnit kohtuudessa

– Koko ketju mietitty

– Minkä tarvitsee olla omaa?

• Sato on saatava onnistumaan

• Luotettava ostaja



Tiedonhankinta on avain menestykseen
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Mitkä soveltuisivat parhaiten Pohjois-Karjalaan?

• Opetellaan syysmuotoiset kasvit

– Syysrypsistä on hyvä aloittaa

• Rehuherne sinne, missä on savesta maalajissa

• Härkäpapu toistaiseksi vain aikaisimmille kasvupaikoille

• Kuminasta on hyviä kokemuksia ympäri maakunnan

• Puhdaskaura

• Yksittäinen tila voi paneutua melkein mihin vaan

– Keskittämällä osaamisen pääsee nopeasti huipulle

• Peltomme sopivat myös juureksille, vihanneksille ja marjoille



Yhteenveto

• Viljellään sitä, millä on markkinaimua ja myyjän markkinat

• Monimuotoisuuspellot ovat parempi vaihtoehto ylituotannolle

• Sopimustuotanto tuo turvaa

– Pitkäjänteisissä sopimuksissa kehitetään tuotetta yhdessä ketjun 

seuraavien lenkkien kanssa

– Laatu, jäljitettävyys kaikissa portaissa

– Lajikkeet

– Esikäsittely



Monimuotoisuudesta hyötyvät kaikki

www.luomumansikka.fi




