MaMa-hankeen opintomatka Saksaan 14.-17.3.2017
Lennot
Tiistaina 14.3.2017 Vaasa - Helsinki AY 324 klo 14:30 - 15:30, Helsinki Hampuri AY 855 klo
17:25 - 18:30
Perjantaina 17.3.2017 Hampuri- Helsinki AY 856 klo 19:10 - 22:05, Helsinki - Vaasa AY 329
klo 23:55 - 00:50 (lauantaina)

Matkaohjelma
14.3.2017 Tiistai
Saavuttuamme Hampuriin siirrymme bussille, jolla ajamme hotellille, Novum Graf Moltke.
Koska saavumme hotellille illansuussa, illalllinen on varattu Paulaners ravintolassa
(baijerilainen keittiö).
15.3.2017 Tilavierailupäivä
Aamiainen hotellissa klo 6:30. Lähtö hotellista klo 7:15 (80km)
tilavierailuille. Päivän ensimmäisellä vierailutilalla on 700
lehmää ja keskimääräinen vuosituotos 12 000 kg/le. Tilalla on
ollut useita eri karsinaratkaisuja siirtymävaiheen lehmille
(tunnutus - herutus). Suurista olkipohjaisista
ryhmäpoikimakarsinoista siirryttiin vuosia sitten menestyksellä
pienempiin muuttumattomien poikimaryhmien karsinoihin, joihin
lehmät siirretään stressin vähentämiseksi jo 3 viikkoa ennen
poikimista. Nyt tunnutettavien ja poikivien lehmien hoito on
jälleen muutettu, mistä pääsemme kuulemaan tuoreita tuloksia.
Myös herutettavia on hoidettu eri tavoin vuosien kuluessa. Tila
on saanut osavaltion eläintensuojelupalkinnon.

Ylhäältä:
Navetta 300 lehmää
Lypsyasema 2x16
Navetta
Vasikkala
Biokaasulaitos (oik.)

Ensimmäiseltä tilalta lähdemme klo11:20 ja ajamme lounaspaikkaan, jonne saavumme hyvin
lyhyen ajomatkan jälkeen.
Lounaalta siirrymme bussiin klo 12:30 ja ajamme jälleen vain lyhyen matkan päivän toiseen
tilakohteeseemme. Perhetilalla on 170 lehmää, joiden keskituotos on vajaat 11000kg.
Lypsyasema on vuodelta 2008 2x10. Tilalla ei pyritä suureen tuotokseen, vaan tuottamaan
maitoa vähällä työllä ja alhaisin kustannuksin. Tilalla on kiinnitetty huomiota moniin

yksityiskohtiin, jotta kokonaisuus saadaan toimivaksi. Lehmien terveydellä ja toiminnan
jatkuvalla parantamisella on suuri merkitys.
Kello 14:30 siirrymme bussiin ja matkaamme 28 km päivän kolmanteen tilakohteeseen. Tilalla
lehmämäärä on tuplaantunut neljän vuoden aikana ja samalla keskituotos on noussut 1900
kg. Tällä hetkellä tilalla on 280 lehmää ja keskituotos on 11400 kg/lehmä. Neljä A4
lypsyrobottia on lypsänyt lehmiä vuodesta 2013 ja työvoimana on tilan isäntä, poika ja yksi
työntekijä. Karjan terveys on ollut edellytys tuotannon nousulle.
Kello 16:45 aloitamme paluumatkan, 70 km, takaisin Hampuriin, ja hotellille saavumme kello
18:00.
16.3.2017 Torstai Koetilavierailupäivä
Aamiainen hotellissa kello 6:30 alkaen. Lähtö hotellista kello 7:45, 65 km, koulutus- ja
koetilalle. Vierailulle kuulemme esityksen muutosvaiheen lehmien hoidosta ja tutustumme
koulutus- ja koetilaan. Tilalla lehmiä on 150 ja keskituotos on 11050 kg/lehmä. Vajaat 60
lehmää lypsetään Fullwood-robotilla ja loput rinnakkais+kalanruotoasemalla, jotta voidaan
vertailla erilaisia lypsymenetelmiä. Lounastamme tilalla.
Lähdemme takaisin Hampuriin kello 13:00, jonne saavumme 14:00. Iltapäivä on vapaata
aikaa.

Kello 20:00 on varattu yhteinen illallinen panimoravintolassa, Gröniger Brauhaus, kaupungin
keskustassa.

17.3.2017 Perjantai 17.3
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 11:00 mennessä. Matkatavarat voi jättää
säilytykseen.
Kello 12:00 lähdemme Saksan johtavan rehutehtaan Schaumann:in koetilalle. Suomessa
tehtaan tuotteita myy Eurotrading. Tilalla on 210 lehmää, joiden keskituotos on 11500
kg/lehmä.

Koetilalla kuulemme klo 13:30 yritysesittelyn sekä luennon siirtymävaiheen ruokinnasta.
Navetan toimintaa esitellään meille pihalta. Emme vieraile tilan navetassa, jotta 48 h
hygieniasääntö on helpompi toteuttaa.
Kello 16:00 lähdemme kohti lentokenttää ja paluulentoja.

Majoitus
Hotelli Novum Graf Moltke *** Hampurin keskustassa Steindamm 1, 20099 Hamburg. +49 40
24424110.
Matkan hinta
Hankealueen tuottajille hinta on 850 € (veroton myynti) / hlö 2 hengen huoneessa.
Hankealueen ulkopuolisille tuottajille matkan hinta on 1150€ (sis. alv) /hlö 2
hengenhuoneessa. Matka toteutuu kun vähintään 26 matkustajaa.

Hintaan sisältyy:
Lennot, bussimatkat Saksassa (WC, mikrofoni), hotelliyöt aamiaisin, matkanjohtajan/tulkin
palvelut ja tilavierailut, koetilavierailu ja ruokailupaikkojen järjestäminen.
Ohjelmassa mainitut ruokailut on omakustanteisia.
Ilmoittatuminen 4.1.2017 mennessä: koulutus.ep@proagria.fi
Varausmaksu 4.1.2017 mennessä 300 € / hlö. Varaus astuu voiman varausmaksun
maksettuasi. Loppumaksu 2.2. 17. Peruuttaessasi matkan maksun jälkeen, menetät maksun.
Maksun jäätyä suorittamatta matkatoimistolla on oikeus perua matka
Matkalla tarvitaan passi tai EU-henkilökortti! Suosittelemme henkilö- ja esinevahinkojen
sekä matkan peruutusturvan kattavaa matkavakuutusta.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkatoimisto PT-Matkat
Tapiontie 4, 34800 Virrat puh +358 40 5559161 pt-matkat@phpoint.fi

