Hyvätuuli Highland
Kolmen tilan yhteistyöryhmä, jossa toimivat:
 Honkalan tila (Anne ja Matti Kauhanen)
 Pohjolaisen tila (Sanna ja Arto Pohjolainen)
 Nurkkalan tila (Pirjo Stenberg ja Esko Rissanen)
Yhteistyö perustuu kirjalliseen sopimukseen, jossa määritellään tekemisen
pelisäännöt. Periaatteena on, että tuotot, kulut, riskit ja työt jaetaan. Eläinten
hoidon vastuu vaihtuu viikoittain vuoroperiaatteella ja tilat toimivat toisilleen
lomituspalveluyrityksinä. Peltotyöt tehdään yhteisillä koneilla ja jokainen tekee
mitä parhaiten osaa. Toisaalta riskiä jaetaan niin, että jokainen pystyy tekemään
mitä tahansa työtä.
Tiloilla on yhteensä peltoa 170 ha sekä hakamaita, niittyjä ja metsälaitumia 26
ha. Pelloista on laidunta 67 ha. Honkalan ja Nurkkalan pellot siirtyivät luomuun
vuonna 2000 ja eläimet 2005. Pohjolaisen tila siirtyi kokonaisuudessaan luomuun
liittyessään yhteistyöhön mukaan 2008. Pelloilla noudatetaan yhteistä
viljelykiertoa. Laidunkierrossa on 2-3 -vuotinen apilapitoinen laidun, yksivuotinen
laidun ja uusi nurmi perustetaan puitavaan suojaviljaan. Muilla pelloilla on
nurmikierto, jossa on puitava vilja, nurmen perustaminen puitavaan suojaviljaan
ja 3 -4 vuotta säilörehua.
Ylämaankarjaa on tiloilla yhteensä noin 150 eläintä. Näistä on 40 emolehmiä ja 2
siitossonnia. Hiehot jäävät omaan uudistukseen tai myydään jalostukseen ja
sonnit kasvatetaan 3 -vuotiaiksi ja teurastetaan. Ylämaankarjan
rotuominaisuudet saadaan hyödynnettyä parhaiten, kun ruokinta on kokonaan
heinäruokintaa ja eläimet ovat ulkona koko ajan. Näin saadaan lihaan myös
makua, jota suoramyynnissä hyödynnetään. Vilja myydään elintarvikkeeksi.
Kaikki lihantuotanto myydään omasta myymälästä suoraan kuluttajille.
Myymälässä pidetään useamman kerran vuodessa suosittuja tuoteteemapäiviä.
Tuotekehityksen viimeisin innovaatio on Haikun Hyvää -lisäaineettomat
esikypsennetyt tuotteet, joilla halutaan palvella kuluttajaa helposti
valmistettavilla ja maukkailla tuotteilla ja samalla toiminnan kannattavuutta
pystytään merkittävästi parantamaan.

Mitä luomu on?
Luomu ja viljely
Luomuviljely perustuu viljelykiertoon, jossa on vuorovuosin typpeä ilmasta
sitovia palkokasveja sekä typpeä sitomattomia kasveja. Viljelykierrolla hallitaan
myös tauteja ja tuholaisia.
Kasvien lannoitukseen käytetään karjan lantaa ja muita eloperäisiä lannoitteita.
Rikkakasveja hallitaan viljelykierron, rikkaäestysten ja muilla muokkauksilla.

Luomu ja eläimet
Eläimiä hoidetaan lajilleen tyypillisesti. Esimerkiksi lehmille ja lampaille
syötetään paljon karkearehua eli heinää ja apiloita.
Ne saavat hoitaa jälkeläisiään ja vasikat juovat aitoa maitoa 3 kuukauden ikään
saakka.
Niillä on runsaasti tilaa liikkua ja ne saavat laiduntaa kesällä.

Luomu ja ruoka
Luomuruoka valmistetaan puhtaista luonnonmukaisesti tuotetuista raakaaineista.
Luomutuotteiden valmistuksessa sallittujen lisäaineiden määrä on hyvin
rajoitettua.

Luomu ja luonto
Luomupellolla elää runsas kasvi- ja eläinlajisto. Luomuviljelyssä pyritään
omavaraisuuteen, jossa ravinteet kierrätetään tehokkaasti ja
ne eivät hukkaudu ympäristöön.

