Tulevaisuudennäkymiä tarvitaan

Kolmannes enemmän luomutiloja
Kuvateksti: Suomalaisryhmä Amadé Billesbergerin (kesk.) tilalla. Hänen vieressään opas Kirsi Hytönen, jolla
oli paljon kysymyksiä tulkattavanaan. (Kuva: Regina Bluhme /oh)

Kiinnostus luomuviljelyä kohtaan kasvaa – myös Saksassa Erdingin piirikunnassa viljelmiin tutustuvien
ulkomaalaisten matkailijaryhmien keskuudessa. Juuri nyt vierailulla on suomalaisryhmä.
Regina Bluhme
Kaksi Erdingissä sijaitsevaa luomutilaa sai torstaina vieraiksi suomalaisia maanviljelijöitä. Aamupäivällä
pohjoisesta saapunut ryhmä kävi Sebastian Brandlin luona Reithofenissa, iltapäivällä matka jatkui Amadé
Billesbergerin luo Moosinningiin. Luomutilojen määrä Erdingin piirikunnassa on vielä rajallinen. Mutta:
Erdingin maatalousviraston mukaan luomuviljelyä varten tehtyjen tukihakemusten määrä on vuosina 2015–
2017 kasvanut kolmanneksen.
Kello kolmen aikoihin iltapäivällä 30 suomalaista maanviljelijää astuu ulos bussista Amadé Billesbergerin
tilalla. Jaloissaan heillä on kirkkaansiniset kenkäsuojukset. He tarjoavat muovisia suojuksia myös
Billesbergerille, mutta tämä kieltäytyy niistä. Hän kertoo elävänsä lähes muovittomasti, myös tilanhoidossa.
Sitten hän meneekin suoraan asiaan: ”Täällä on vain aivan pieniä tiloja tai hyvin suuria, joissa on eläimiä,
maissia ja biokaasulla toimivia laitteita – niiden välimuotoa ei juuri ole.” Opas Kirsi Hytönen tulkkaa, ja
suomalaiset vieraat – nykyisiä tai tulevia luomuviljelijöitä – kirjoittavat ahkerasti muistiinpanoja. Vierailun
on järjestänyt suomalainen maatalouden ammattikorkeakoulu, Hytönen kertoo. Edellispäivänä ryhmä oli
Nürnbergin luomumessuilla.
Amadé Billesbeger siirtyi luomuviljelyyn vuonna 2007. Hänellä on muun muassa 440 munivaa
kanaa, 60 hehtaaria peltoa ja lisäksi puolentoista hehtaarin kasviviljelmät, joilla hän kertoo viljelevänsä
50 eri lajia. Tilamyymälä on hänelle tärkeä tukijalka. ”Meillä käy säännöllisesti ryhmiä, sekä luomuviljelijöitä
että tavanomaisia viljelijöitä”, Billesberger kertoo. Tilalla on käynyt myös marokkolainen delegaatio. He
olivat kiinnostuneita etenkin kanojen pidosta.
Suomalaisryhmä kävi jo aamupäivällä Sebastian Brandlin tilalla. Brandl siirsi Reithofenissa, Pastettenin
kunnassa sijaitsevan tilansa luomuviljelyyn 1980-luvun alussa. Syynä olivat hänen mukaansa
mehiläiskuolemat: ”Halusin mahdollistaa eläimille hyvän elinympäristön. Tai sanotaanko näin: Maapallo ei
kuulu meille ihmisille. Haluan viljellä maata niin, että voin aikanaan jättää sen hyvällä omalla tunnolla
takaisin Luojalle.” Litografiksi opiskellut Brandl aloitti viljelyn sivuelinkeinona, mutta nykyään hän on
täyspäiväinen luomuviljelijä. Hän kasvattaa viljaa, ja lisäksi hänellä on noin 40 Etelä-Ranskasta polveutuvaa
Aubrac-nautaa. Edellisvuonna eräs kiinalainen delegaatio kävi kahdesti hänen tilallaan. Ryhmä oli
kiinnostunut etenkin suoramarkkinointiin liittyvästä konseptista. Brandl toimittaa tuotteita monille viikkoja maalaismarkkinoille. Tilalla on käynyt myös norjalainen delegaatio.
Luomuviljelyä varten tukihakemuksen jättäneiden tilojen määrä on kasvanut selvästi, kertoo Ludwig
Zahnweh Erdingin ravinto-, maatalous- ja metsätalousvirastosta. Kun luomutiloja vuonna 2015 oli 78
kappaletta, ja niiden kokonaispinta-ala oli noin 2 455 hehtaaria, kaksi vuotta myöhemmin virasto kirjasi
103 tilaa ja 3 258 hehtaarin kokonaispinta-alan. ”Kolmannes enemmän – ei huono”, Zahnweh sanoo.
Luomutilat ovat kuitenkin vielä selvästi vähemmistössä. Vertailun vuoksi: Erdingin piirikunnassa on – sekä
perinteiset tilat että luomutilat mukaan lukien – yhteensä noin 2 000 maatilaa, jotka ovat jättäneet
hakemuksia Erdingin maatalousvirastoon.

”Luomutilojen määrä on lisääntymässä piirikunnassa ”, vahvistaa Gerhard Stock, Baijerin
talonpoikaisyhdistyksen Erdingin toimipisteen johtaja. Pohjimmiltaan luomusuuntautuneisuudessa ei ole
mitään uutta. Luomuviljelyyn siirtymisen pitää toki olla myös kannattavaa. Tähän liittyvät pitkäaikaiset
tulevaisuudennäkymät ja niitä vastaava kysyntä markkinoilla. Sekä ”olosuhteet, jotka mahdollistavat
taloudellisen työskentelyn”.
Amadé Billesberger ja Sebastian Brandl toimittavat tuotteita myös paikallisiin myymälöihin ja ravintoloihin.
Molemmat ovat jäseninä suurimpiin luomuviljelijöiden yhdistyksiin kuuluvassa Naturland-yhdistyksessä.
Sebastian Brandlille on muuten esitetty Kiinasta jo vastavierailukutsu. Sitä tämä baijerilainen luomuviljelijä
harkitsee vielä.

