Jarvenkyla Oy
Viljelypäivät 23.5.2019
Puutarhakaupan yläkerta Timperintie 5, 21570 Sauvo sekä Järventila.
Jarvenkyla Oy:n ammattiviljelypäivillä kuullaan alan viimeisemmät tiedot marjanviljelystä.
Päivän ohjelma alkaa esittelijöiden luennoilla puutarhakaupan yläkerrassa. Iltapäivällä
siirrymme Järventilalle, jossa tutustutaan avomaan tuotantoon, tunneliviljelytekniikkaan sekä
koetoimintaan. Edustajat ovat mukana myös maatilalla.
Ohjelma
10 00

10 10

Avaus.
Jari Suominen, Jarvenkyla Oy
Puutarhakaupan tuoteuutuudet
Miten varmistaa taimien saatavuus ja valita sopiva lajike?
Katsaus uutuuslajikkeisiin.
Elina Järvinen, Jarvenkyla Oy
Biohajoavat kate - ja pakkausmateriaalit.
Lintujen ja sorkkaeläinten torjunta marjanviljelyksillä.
Katsaus uutuustuotteisiin.
Katja Honkanen, Jarvenkyla Oy

10 30

Tunneleiden lannoiteautomatiikka ja lämpötilojen säätö
Automatiikan toteutus tunneleissa
Julien Boulanger, Anjou Automation Ranska
Tulkkaus Marek Peltomaa

11.00

Cima kasvinsuojeluruiskut avomaalle ja tunneleihin
Miten toteuttaa kasvinsuojelu koneellisesti?
Iltapäivällä tunneliruiskujen toimintanäytös Järventilalla
Luennoitsija avoin, Cima Italia

11.30

Uusi kasvualusta marjanviljelyyn
Miten uudella kasvualustalla voidaan vaikuttaa satotasoon?
Sammal, mykorritsa, biohiili, humus- ja fulvohapot.
Miksi niitä lisätään kasvualustoihin?
Marko Jaakkola ja Mika Nurminen, Novarbo Oy

12.00

Miten pääsemme marjantuotannossa samaan satotasoon kuin muualla
Euroopassa? Perusteet hyvään satoon avomaalla ja tunnelissa.
Miten kastelu tulisi toteuttaa? Mikä on oikea taimien istutustapa? Millaisiin asioihin
tulisi kiinnittää huomiota kasvustoja tarkkailtaessa?
Viljelykokemuksia ja kantapään kautta opittua.
Muovit tunnelin päällä ympärivuotisesti, kokeilun tulokset.
Jari Suominen, Jarvenkyla oy

12.45

Esittelijäpuheenvuorot

13.15

Parsakeitto ja sämpylä
Keittolounaan jälkeen siirrymme Järventilalle, jossa ohjelma jatkuu pienryhmissä.

14.00

Tutustuminen avomaa-, kasvihuone- ja tunnelituotantoon Järventilalla
Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella yritysten edustajien kanssa. He antavat
neuvoja ja opastusta tilaisuuden aikana sekä sen jälkeen.
Iltapäivän pienryhmät, 2 ryhmää jotka tutustuvat molempiin aiheisiin
- Lannoituksen toteuttaminen ja kasvustojen tarkkailu
- Ravinteiden mittaaminen lehdistä ja tulosten tulkitseminen
- Kasvualustan ravinteiden mittaaminen ja tulkitseminen
Stefan Hoefnagel, Mivena Hollanti.
- Tutustuminen Järventilan ja SataVarMa-hankkeen yhteistyönäytemaahan, jossa on
noin 30 mansikan uutuus ja verrokkilajiketta puolella hehtaarilla.
- Mansikan avomaan istutustekniikka biohajoavalla muovilla.
- Parsan kasvatus ja poimintatekniikka.
- Tutustuminen tunnelin rakentamiseen ja tunnelin viljelytekniikkaan.
- Cima mansikka- ja vadelmaruiskun työnäytös tunnelissa
Jari Suominen, Jarvenkyla Oy
Minna Pohjola, Pro Agria

Jarvenkyla Oy järjestää tilaisuuden, johon kaikki asiakkaamme ovat tervetulleita.
Puutarhakauppa on avoinna viljelypäivien vierailijoita varten vain aamupäivällä klo 8-10.00.
Ruuhkan välttämiseksi tuotteiden noudot tulee sopia etukäteen.
Muistathan ilmoittautua, tilaa rajoitetusti 200 ensimmäiselle ilmoittautuneelle!
Ilmoittautumiset: asiakaspalvelu@jarvenkyla.fi tai 050- 5020 070

Tervetuloa!

