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Syksyn Luomupäivä: Tuotanto kasvuun 9.11.
Lokakuun Luomun kysyntä on lähtenyt selkeään kasvuun ja monilla
luomutuotteilla on jo nyt enemmän kysyntää kuin tarjontaa.
Luomuliitto järjestää yhdessä Ruralia-instituutin LuomuTIETOverkkohankkeen kanssa Luomupäivän Tuotanto kasvuun 9.11.
Mikkelissä. Luomupäivät ovat alan merkittävimpiä tapahtumia, joissa
asiantuntijat ja yrittäjät kokoontuvat vaihtamaan ajatuksia.
Lue lisää »

Monimuotoisuudesta viljelijälle hyötyä
- Luonnoneliöt voivat toimia viljelijän apulaisina muun muassa
pölyttäjinä ja tuholaistorjunnassa. Tutkimuksen avulla on selvitetty,
miten voidaan luoda hyvät edellytykset luonnon eliöille, kertoo tutkija
Anne Piirainen, joka esiintyy myös Luomupäivässä 9.11. Maatilan
monimuotoisuustekijöistä käytetään nimitystä ekologinen
infrastruktuuri – ekologinen rakenne. Myös Suomen ympäristötukien
piiristä on mahdollista koostaa ekologisen infrastruktuurin
parantamiseksi sopivat kokonaisuudet.
Lue lisää »

Kansainvälistä huippuosaamista Mikkeliin
Luomualan uusinta kotimaista ja ulkomaista tietoa välitetään
Luomupäivässä 9.11.2011 Mikkelissä. Päivän 15 esityksestä kaksi
tulee Euroopan luomututkimuksen huipulta, kun sveitsiläisen
luomututkimuslaitos FIBL:n johtaja Urs Niggli luennoi luomupäivillä.
Ensimmäisessä luennossaan Niggli kertoo Luomumaataloudesta
kestävän maatalouden osana. Toisessa esityksessään Niggli paneutuu
Luomumaatalouden mahdollisuuksiin hillitä ilmastonmuutosta.
Lue lisää »

LuomuTIETOverkko kehittää luomuviljelijöiden
täydennyskoulutusta
Vuonna 2009 käynnistynyt Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin
LuomuTIETOverkko-hanke välittää tutkittua tietoa luomun
menetelmistä kiinnostuneille viljelijöille uusien materiaalien,
koulutusten ja verkkopalvelun avulla. Hankkeessa kehitetään
uudentyyppisiä opiskelumahdollisuuksia viljelijöille uusia internetvälineitä hyödyntäen.
Lue lisää »

Julkaisu vauhdittaa luomuruoan terveellisyyskeskustelua
Suomessa on herätty pohtimaan yhä laajemmin ruokavalion merkitystä
terveydellemme. Lääketieteessä ja elintarviketeollisuudessa on alettu
tutkia ruoka-aineiden terveysvaikutuksia ja toisaalta tavalliset ihmiset
ovat alkaneet huolestua yhä teollistuvammasta elintarviketuotannosta
sekä ympäristön saastumisesta, joiden seurauksina viime vuosien
laajoja ruokaskandaaleja voidaan pitää. Luomunäkökulman
keskusteluun tuo Marja Nuoran laatima keskustelupaperi Luomu ja
Terveellisyys.
Lue lisää »

Yrttien luomuviljely
Yrtit ovat kiinnostaneet Suomessa pitkään. Muuttuvassa
toimintaympäristössä yrtit on nähty hyvänä mahdollisuutena.
Yrttiviljelyn ansiokkaasta edistämistyöstään juuri eläkkeelle jäänyt
Bertalan Galambosi kertoi LuomuTIETOverkolle tietojaan ja
kokemuksiaan aiheesta. Tutkija Bertalan Galambosi on tehnyt pitkän ja
erittäin ansioituneen tutkijanuran yrttitutkimuksen ja yrttiviljelyn
kehittäjänä maassamme.
Lue lisää »

Luomuviljely päihittää tavanomaisen 30-vuotisessa
tutkimuksessa
Luomumaatalous on osoittautunut tavanomaista viljelymenetelmää
paremmaksi jokaisella tutkitulla mittarilla mitattuna. Luomuviljelyn
vahvuutena ovat hyvät sadot, maan viljavuus, tuoteturvallisuus ja
ympäristö sekä kannattavuus. Näihin tuloksiin on tultu 30 vuotta
jatkuneessa luomuviljelyä ja tavanomaista viljelyä vertailevassa
tutkimuksessa Rodale-instituutissa Pennsylvaniassa.
Lue lisää »
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