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• Kannen kuvat: Saara Liespuu, Eeva Vänskä ja Jorma Heikkilä.
• Seuraava Maatilan Pellervo ja Eläin-liite ilmestyvät 8.10. Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 16.9.2020.

5

TOIMITUS
Vastaava päätoimittaja
Anna Malk
Puh. 040 069 9614

Perustettu 1899
3.9.2020

Toimituspäällikkö
Sari Järvinen
Puh. 0400 620 199
Toimitussihteeri
Rita Lahti

Luomu lunasti paikkansa

Ulkoasu
Minna Aho AD
Puh. 040 156 9162
Kaija Rinkinen
Puh. 040 840 7221

V

Tilaukset ja
osoitteen muutokset
Puh. 020 413 2636

Hinta 8,35 snt/puhelu
+ 16,69 snt/min (alv 24%)

tilaukset@pellervo.fi

Kestotilaus
Maatilan Pellervo 94,00 €
MP + Eläin-liite 112,00 €
Kodin Pellervo 82,00 €
MP + KP 130,00 €
MP + KP + Eläin 154,00 €
Tilaajien e-arkisto
pellervo-e-lehdet.fi
Ilmoitusten myynti
Agrimedia Oy
Tanja Forsman
Puh. 040 539 3089
Toimitus
PL 77 (Simonkatu 6)
00101 Helsinki
(09) 476 7501 (vaihde)
sähköposti:
maatilanpellervo@pellervo.fi
Henkilökohtaiset sähköpostit
etunimi.sukunimi@pellervo.fi
Julkaisija
Pellervo-Media Oy
www.maatilanpellervo.fi
Pellervo on Aikakauslehtien
Liiton jäsenlehti
ISSN 1456 7229
Pellervo vastaa vain tilattujen
kirjoitusten ja kuvien
säilyttämisestä
ja palauttamisesta.
Painopaikka

R
PÄ

ISTÖME

R

KK

I

YM

Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.

Marja Heikkilä, toimittaja

ielä 20 vuotta sitten moni luomuviljelijä sai osakseen vähättelyä, jopa naureskelua. Luomualan kasvun ja viljelyn ammattimaistumisen myötä ennakkoluulot ovat pitkälti hälvenneet. Yhä useampi viljelijä on kiinnostunut kokeilemaan
luomutuotantoa, johon houkuttelee tavanomaista tuotantoa parempi kannattavuus. Luomuvalinnan vaakakupissa painavat myös
eettisyys ja ekologisuus: halutaan tuottaa puhdasta ruokaa kestävällä
tavalla.
Loikkaamineen uuteen on välillä vaikeaa mutta myös palkitsevaa.
Moni viljelijä kertoo luomun tuoneen kokonaan uutta mielenkiintoa työhön. Hyvän sadon saaminen vaatii menetelmiin perehtymistä, toimenpiteiden oikea-aikaisuutta ja pitkäjänteisiä viljelysuunnitelmia. Viljelykierto on niin rikkakasvien kuin maan kasvukunnonkin kannalta ensisijaisen
tärkeä.
Nykyviljelijät suhtautuvat luomuun kunnianhimoisesti. Oman toiminnan kehittämisen ja kokemuksen myötä monet viljelijät ovat löytäneet
juuri heidän olosuhteisiinsa sopivat maanmuokkaustavat, lannoituksen
ja kasvinvuorottelusyklit. Valikoimaan tarvitaan myös luomuun soveltuvia
tuotantopanoksia. Lannoitevalmistajilta onkin tullut uusia vaihtoehtoja, ja
myös siemenviljatuotantoa monipuolistetaan.
Luomuala on tänä vuonna kasvanut hyvin, mutta hallituksen kehittämisohjelmaan tälle vuodelle kirjattuun 20 prosentin pinta-alatavoitteeseen ei vielä päästy. Ruokaviraston ennakkotietojen mukaan luomun
osuus peltoalasta on nyt reilu 14 prosenttia.
Luomun kysyntä kasvaa, ja kauppa kaipaa valikoimiinsa lisää kotimaisia luomutuotteita, eritoten juureksia ja vihanneksia. Tarjonnankin pitää pysyä ajan hermolla, sillä kuluttajaa eivät multaporkkanat puhuttele.
Projektipäällikkö Riitta Kaipainen Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutista painottaa, että myös pienten luomuyritysten kannattaa ottaa trendit
huomioon tuotekehityksessään (s.24). Tuotteiden pitää olla kiireisessä
arjessa nopeasti hyödynnettäviä, esimerkiksi valmiita salaattisekoituksia
ja grillikasvisvalikoimia.
Vanhaan ei ole vara tukeutua. Pelkkä luomu ei myy, jos tuote ei ole
muuten houkutteleva.
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619
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