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Karja-Suomi kokoontuu KoneAgriaan
Jyväskylän KoneAgriasta on rakentumassa monipuolinen näyttely. Uudet yhteistyökumppanit
Maitoyrittäjät ry ja Finn Dairy Expo tuovat mukaan lisää tasokasta sisältöä. Ensimmäistä kertaa
KoneAgrian historiassa mukana on lypsykarjan parhaimmisto. Näyttelyssä juhlitaan myös
tuotosseurannan 120-vuotista taivalta.
- Jyväskylässä on jälleen täydet hallit ja kattava tarjonta. Se palvelee paikkana erinomaisesti maitoja karja-Suomen viljelijöitä, kertoo näyttelypäällikkö Marko Toivakka.
Finn Dairy Expo 2018 tuo maidontuotannon varsinaiset tekijät, eli lypsykarjan, ensimmäistä kertaa
Jyväskylään. Paikkoja on varattu noin sadalle eläimelle. Molemmat päärodut, Ayrshire ja Holstein
ovat edustettuina.
- Sijainti keskellä maito-Suomea sekä näyttelytoimintaan sopivat tilat Paviljongissa tekevät
Jyväskylästä erinomaisen lypsykarjanäyttelypaikkakunnan, toteaa Finn Dairy Expon Mirja
Koljonen.
Ohjelmassa nähdään lypsyrotujen kilpailut, huippueläinten huutokauppa sekä parhaiden
palkitseminen. Yhteistyökumppaneita ovat Conexx, Demeca, Feedex, HH Embryo, HK Scan ja
Hämeenlinnan Osuusmeijeri.
Maitoyrittäjät ry järjestää KoneAgriassa ajankohtaisen seminaarin "Millä korvata maidon hinnan
putoaminen?" Seminaarin pääesiintyjänä loistaa maitotalousvelhoksikin tituleerattu
yhdysvaltalainen maitotilojen johtamisen asiantuntija Lindell Whitelock. Hänen oppiensa
soveltamisesta suomalaisilla tiloilla ovat kertomassa maitoyrittäjä ja eläinlääkäri.
Lypsykarjan tuotosseuranta ja jalostus Suomessa täyttävät tänä vuonna 120 vuotta. Pyöreitä vuosia
juhlistetaan KoneAgriassa juhlaseminaarilla, jonne kutsutaan tuotosseurannan jäsenet. Seminaarissa
maidontuottajat meiltä ja muualta kertovat, miten johtavat tilaa tiedolla, lisäksi kurkistetaan
maidontuotannon tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
Laadukasta, kotimaista ammattiasiaa
ProAgria tuo ohjelmatarjontaan ajankohtaisia aiheita sekä seminaareina että tietoiskuina.
KoneAgriassa esitellään uutuutena Bisnes+ eli sähköinen työpöytä, joka on ensin saatavilla
maitotiloille. Se on työkalu, joka tukee tilan johtamista. Muina seminaari- ja tietoiskuaiheet
käsittelevät ekologisuutta, hiilijalanjälkeä, luomutuotantoa ja siirtymistä maatalousyrittäjästä
biotalousyrittäjäksi.
Suomen metsäkeskus järjestää ohjelman, jossa pureudutaan tuoreen ja märän hakkeen polttoon,
puunpolton päästöihin sekä pohditaan maatilojen mahdollisuuksia päästä energian käytössä
omavaraisuuteen. Yhteistyössä ovat mukana Bioenergia ry, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja
VTT. Seminaarin järjestää Lähienergialla omavaraisuuteen -hanke.
Tapio Oy:n seminaarissa vastataan moniin puutuhkan lannoitekäyttöön liittyviin kysymyksiin,
esimerkiksi sopiiko se turvemaiden lisäksi myös kivennäismaille tai aiheuttaako se vaaraa ihmisen
terveydelle. Seminaari on Tapio Oy:n Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa hankkeen loppuseminaari, jossa ovat mukana myös Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen
ympäristökeskus SYKE, Apila Group Oy ja Ecolan Oy.
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Jyväskylän yliopiston Food System Studies -ryhmä järjestää keskustelutilaisuuden vaihtoehtoisista
proteiinilähteistä. Aiheina ovat mm. kestävämmät tavat rehuntuotannossa sekä uusien
viljelykasvien, hyönteisten ja sienten mahdollisuudet täydentävänä tuotantosuuntana.
ProAgria vahvasti mukana tapahtumakentässä
KoneAgria on yksi ProAgrian tapahtumista, mikä on suunnattu selkeästi kone-, tekniikka- ja
teknologiakenttään.
- Näyttelymme kuten KoneAgria, Farmari, Peltopäivä ja Silva ovat vahvoja omilla sektoreillaan ja
asiakaspalautteiden perusteella pidettyjä ja haluttuja. Näyttelymme vahvistavat asemaamme
riippumattomana ammattiosaajana ja siksi haluamme, että nämä vahvat näyttelymme kasvavat ja
voimistuvat näytteilleasettajien ja asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti, sanoo ProAgria Keskusten
Liiton toimitusjohtaja Juha Nuutila.
KoneAgrian ytimessä ovat tänä vuonna karjatilojen laitteet ja tarvikkeet sekä nurmen ja
rehuntuotannon ratkaisut. Aiempaa laajemmin ovat esillä maatalousrakentamisen ratkaisut ja
palvelut. Myös energiatuotannon ratkaisut ja laitteet, metsä- ja peltoenergia sekä muut uusiutuvat
energialähteet näkyvät tapahtuman sisällössä, joten koettavaa ja nähtävää riittää kaikille
maatalouden ammattilaisille. KoneAgrian pääyhteistyökumppaneina jatkavat Ab Tomas Kjellman,
Pellon Group Oy ja Lantmännen Agro Oy.
KoneAgrian järjestää FKS-Tapahtumat Oy, jonka taustalla on vahva ProAgria-verkosto.
KoneAgria Jyväskylän Paviljongissa 11. - 13.10.2018.
www.koneagria.fi
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