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Johdanto
Suomessa perinteisesti luonnontuotteiden keräämistä harrastetaan sadonkorjuun aikaan
kotitarpeeseen ja käsipelillä. Kiinnostus terveellisistä, ekologisista ja luonnonläheisistä
elämäntavoista on vaikuttanut luonnontuotteiden saamaan huomioon positiivisesti. Kun
kauppaan halutaan luotettavasti tasalaatuista tuotetta, joka on sitä ennen kulkenut kontrolloidun ja valvotun tuotantoketjun läpi, paine ketjun alkupäässä lisääntyy.
Luonnontuotteissa on haasteena vaihtelevat satomäärät, joihin luonnon sääolosuhteet
vaikututtavat voimakkaasti ja vuosittainen vaihtelu on ennakoimatonta. Tuotannon kehittämisen tavoitteena on parantaa sadon määrää ja laatua, esimerkiksi viljelyllä voidaan
nostaa raaka-aineiden saatavuutta ja siten lisätä alkutuotannon suuria käsittelymääriä.
Luonnontuotteiden teollinen tuotanto on vielä kehittymässä, ja Suomeenkin etsitään sen
hyviä käytänteitä.
Kysymykseen millaisia teollisia luonnontuotealan tuotantoketjuja ja toimintamalleja on
maailmalla, haettiin vastausta kartoittamalla eri hankkeissa ulkomaille tehtyjä opintomatkoja 1990–2010-luvuilla. Selvitys on jaettu kahteen osioon: marjojen ja yrttien tuotantoon. Ensiksi kerrotaan marjojen tuotantoon tutustuvista opintomatkoista, joita on yhteensä viisi: Pohjois-Amerikan mustikka- ja puolukkaviljelmät vuosina 2001 ja 2013 sekä
Saksaan tyrniviljelmät vuonna 2010. Yrttituotannon opintomatkat suuntautuivat vuosina
2004 Sveitsiin ja 2011 Saksaan. Opintomatkoilla tutustuttiin moniin erilaisiin yrityksiin ja
organisaatioihin. Yritysten internetsivuilta löytyy paljon lisätietoa yrityksien toiminnasta,
verkostoista, laitteista sekä markkinoista. Selvityksen lopussa on koonti kaikista löydetyistä opintomatkoista.
Opintomatkoja on tehty eri hankkeiden toimesta ja raporttiin koottujen opintomatkojen
järjestäjinä ovat olleet Luonnonmarjojen saatavuuden turvaaminen viljelyllä –hanke
(LUSTI), Uutta vipuvoimaa kasvituotantoon Etelä-Pohjanmaalla -hanke (VIPU), Pohjoiset
juuriyrtit -hanke (POJUT) ja Raaka-aineita pohjoisen luonnosta -hanke (POLUT) sekä Luonnosta teolliseen tuotantoon (LTT) -hanke.
Raportin lähteenä on käytettynä myös Bertalan Galambosin raportteja Yrttien viljely - I
Yrttien tuotanto Euroopassa http://www.edu.fi/download/180836_Yrtti1_net_final.pdf.
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Marjantuotanto
Mustikan ja puolukan viljely Pohjois-Amerikassa
Pohjois-Amerikassa on harjoitettu luonnonmarjojen peltomittakaavan viljelyä vuosikymmeniä sekä USA:ssa että Kanadassa. Puolukka on sama eurooppalainen laji, Vaccinium vitis-idaea, mutta viljelyssä oleva mustikka on kanadanpensasmustikka, Vaccinium angustifolium, josta käytetään nimeä ”lowbush blueberry”. ”Highbush blueberry”, Vaccinium corymbosum, on puutarhatuotannossaoleva mustikka jota ei ole sisällytetty tähän koosteeseen.
Matkaraportti Kanadan (Nova Scotia) ja USA:n (Maine) opintomatkasta vuodelta 2001 &
LUSTI-hankkeen benchmarking-matka Pohjois-Amerikkaan vuonna 2013. Lisätietoja saa
Luonnonvarakeskuksesta Rainer Peltolalta ja Henri Vanhaselta.

Kanadanmustikka
USA:n Mainessa viljeltiin vuonna 2013 mustikkaa 26 000 hehtaarin alalla, josta sato oli
keskimäärin 2 500 kg/ha. Luomuna sato oli alhaisempi.
Marjakasvien taimia ei istuteta, vaan metsäpohjalla olevalle luontaiselle mustikkakasvustolle vapautetaan tilaa metsää raivaamalla. Alueilta kaadetaan puita, poistetaan kiviä sekä
kantoja ja muokataan maanpintaa tasaisemmaksi esimerkiksi kuoppia täyttämällä.
Viljelyssä käytetään kahden vuoden kiertoa, jolloin ensimmäisenä vuonna mustikkakasvusto leikataan ruohonleikkurilla ja maapohja joko poltetaan tai siihen suihkutetaan torjunta-aineita. Kasvuston leikkuu kiihdyttää maavarren leviämistä ja versojen haarautumista. Kasvua edistämään käytetään lannoitteita. Luomuviljelmiltä heinät ja muut mustikan kanssa kilpailevat kasvit kitketään pääasiassa polttamalla, laskemalla maan pH:ta rikkipelleteillä tai kitkemällä.
Mustikan kukinta kestää viikon ja satoja nostetaan pölytyspalveluilla. Pölyttäjinä käytetään kesymehiläisiä, kimalaisia sekä luontaisia mesipistiäisiä.





Eniten käytetään kesymehiläisiä, joiden pesät tuodaan viljelmille. Kesymehiläiset lentävät parhaiten +20 °C:ssa (optimi) ja ne tarvitsevat lentämiseen +10 °C (minimi).
Kaupallisesti saatavat kimalaiset lentävät hyvin alhaisissa lämpötiloissa ja ne vierailevat kukissa mehiläisiä taajempaan. Kimalaisilla on myös mustikalle optimaalinen kielen muoto.
Luontaisia mesipistiäisiä hyödynnetään lisäämällä pesäpaikkoja ja turvaamalla niiden
ravinnonsaantia läpi kasvukauden.
o Paljaiden hietikoiden tekeminen viljelmien keskellä
o Keinopesien asettelu viljelmille
o Eri aikoina kukkivien kasvien siemenseosten kylväminen mustikka-alueiden reunoille
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Mustikan korjuu tehdään pääosin koneellisesti, käsin keruuta tehdään ainoastaan joko
pienillä tai epätasaisilla viljelmillä. Korjuuseen on kehitetty traktoriin kiinnitettäviä kerääjiä tai itsevetäviä laitteita, jotka muistuttavat lumikolan ja ruohonleikkurin risteytystä.
Mustikan koneellinen korjuu hajottaa jonkin verran marjoja ja kaventaa näin myös sen
käyttömahdollisuuksia.
Isommilla tiloilla on mustikan käsittelyä varten puhdistuslinjastot sekä pakastushallit,
myös tukkuporras on viljelijöiden tai heidän yhtiöidensä omistuksessa. Pääosin mustikka
myydään kuluttajille ja jatkojalostajille pakastettuna. Pienemmät tilat harjoittavat myös
tuoremyyntiä ja heillä on usein myös jatkojalostusta.

Pienille viljelmille sopiva marjanleikkuukone, the Emerson harvester. Kuva Henri Vanhanen/Luke.

Pölytyspalveluja hyödynnetään mustikkaviljelmillä. Kuvat Henri Vanhanen/Luke.
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Mustikkaa viljeleviä tiloja
Highland Organics, http://www.organicblueberrytea.com


Luomumustikan viljely ja tilatuotteiden valmistus marjoista ja lehdistä



Tilan tuotteita ovat mustikkaparkki eli kuivaksi puristettu levy sekä tee, myös tuoremarjan myyntiä lähialueen kaupoille ja yksityishenkilöille



Some merkittävä markkinointikanava

Oxford Frozen Foods, https://oxfordfrozenfoods.com/


Yrityksen toiminta alkanut vuonna 1963



Isot mustikkaviljelmät, suurimmaksi osin koneellinen keruu harvestereilla, kastelulaitteistot, tuulensuojaus, pölytyspalvelujen hyödyntäminen



Vuonna 2001 uuden laitoksen kapasiteetti oli 25 tonnia/tunti ja 24 h/vrk. Varastointikapasiteetti 20 000 tonnia.
o Noin puolet raaka-aineesta omaa tuotantoa, loput sopimusviljelijöiltä
o Autot purkavat raaka-ainekuormansa suoraan käsittelytunneliin
o Marjat kuljetetaan puhaltimen läpi, pestään ja lajitellaan
o Pakkaus muovilaatikoihin, joissa pakastetaan
o Sockerbad hiekan ja soran poistamiseksi: marjat virtaavat, mutta hiekka ja sora
vajoavat, sitten vesipesu
o Kuivaus ennen jäähdytystunnelia, pakastamisen jälkeen pakkaus 700-750 kg:n
säiliöihin. Varastointi lavoilla.
o Lajitteluvaatimuksen asiakkaiden toiveiden mukaan, värilajittelijat

Doug Bragg Enterprises Ltd., mekaaninen mustikkaharvesteri, http://dbe.ca/


Harvesteri koostuu kelan tyyppisestä keruupäästä, joka on kiinnitetty traktorin sivulle siten, että se pystyy seuraamaan maan muotoja, harvestereita saatavana yhdestä kolmeen keruupäällä



”Kela” pyörii pään sisällä samaan suuntaan kuin traktorin pyörät, kiertonopeus traktorin kulkunopeuden mukaan (tietokone säätää nopeuden oikein)



Kampamaiset poimintapalkit etsivät varvuista marjat, jotka ”kelan” kautta kulkeutuvat kuljettimeen



Marjat puhdistetaan puhaltimella niiden pudotessa kuljettimelta



Käyttö vaatii vain kaksi työntekijää, kuljettajan ja henkilön, joka siirtää marjalaatikoita takana kulkevalla lastaustasolla

Laite- ja konetoimittajia listattuna (v. 2011):


Käsikäyttöisistä laitteista harvestereihin https://extension.umaine.edu/blueberries/factsheets/production/sources-of-rakes-and-harvesters/

5
Videoita (You Tubessa lisää videoita)


Maine Blueberry Equipment Company, the Emerson harvester
https://www.youtube.com/watch?v=ZBmlKr_CqZw



Harvesting Blueberries With John Deer Tractors The By Us Co Way
https://www.youtube.com/watch?v=hLMikNS9NyI



Lawton's Wild Blueberry Harvest
https://www.youtube.com/watch?v=dP8KyOGJGVQ

Puolukka
Pohjois-Amerikassa puolukan viljely perustuu kaupallisiin lajikkeisiin, joista suomalaista
alkuperää ovat esimerkiksi Splendor ja Regal. Kaupallista viljelyalaa oli vuonna 2013 vain
noin 3 hehtaaria, mutta viljely on voimakkaassa kasvussa. Puolukka kerätään käsin perinteisillä poimureilla.
Tilanne Suomessa
Puolukan viljelyä on kehitetty Suomessa jo 1970-luvulla, mutta kaupalliseen viljelyyn asti
ei ole päästy. Suomessa puolukanviljelyä on tutkittu mustikanviljelyä enemmän.
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Tyrnin tuotantoa Saksassa

Hippophae rhamnoides, tyrni. Kuva Sanna Kauppinen/Luke.

VIPU-hankkeen opintomatka Saksaan vuonna 2010.
Hankkeessa on tuotettu mm. raportti tyrnin viljelystä
http://www.mtt.fi/wwwdoc/vipu/Tyrnin-viljelytekniikka-ja-lajikkeet-Sanna-Kauppinen.pdf

Yleistä tyrninviljelystä Saksassa
Saksassa tyrnin viljely perustuu saksalaisiin lajikkeisiin. Tuotetusta tyrnistä luomuna viljellään noin 95 %, koska luomumarjalla on paljon kysyntää ja siitä saa tavanomaisesti tuotettua paremman hinnan. Saksan valtio myöntää tuottajille luomutukea 600 €/ ha tavanomaisen tuotannon tuen ollessa vain 50 €/ha.
Tyrnin viljelyssä taimivälinä käytetään 1-1,5 metriä ja rivivälinä 4 metriä. Hede- ja emikasvit istutetaan omiksi riveikseen siten, että emikasveja on 7-9 riviä yhtä hedekasviriviä kohden. Rivien katteena käytetään pääasiassa haketta ja kaarnaa. Uusimmillä viljelmillä rivivälit pidetään mulloksella äestämällä estämään kilpailua vedestä ja ravinteista.

7
Sadonkorjuu suoritetaan leikkaamalla oksat ja korjuutekniikka kehitetään koko ajan. Satoa korjataan joka toinen vuosi ja satotaso on tällöin yleensä 4 000 – 8 000 kg/hehtaari.

Tyrniä tuottavia tiloja
Friedersdorfer Baumschulen Müller und Twisselmann GbR
http://www.baumschule-friedersdorf.de/
Petra Müller ja Peter Twisselmann
Berliner Straße 38, 15754 Heidesee OT Friedersdorf
Puhelin +49 1706224313, Sähköposti: petrusm@freenet.de tai ptwissel@t-online.de


Tyrnin taimia tuottava taimisto, saksalaiset lajikkeet



Vuosituotanto noin 120 000 tainta



Pistokkaiden otto vegetatiivisessa kasvussa pidettävistä emopensaista (voimakas
leikkaus pitää emopensaat matalana ja suuntaa kasvuvoiman versokasvuun marjantuotannon sijaan); 15-20 cm pistokkaat otetaan heinäkuun alkupuolella



Juurrutus maapohjaisissa muovihuoneissa, joiden päällä tummanvihreä verkkokangas aurinkosuojana; pistokkaat suoraan hietaiseen kasvumaahan, jonka pinnalla
paksu kerros hiekkaa



Kosteuden ylläpito sumuttimilla juurtumisen ajan; karaiseminen poistamalla muovia
vähitellen uurtumisen jälkeen



Avojuuriset/ruukkutaimet myydään seuraavana kesänä ja syksynä

http://www.baumschule-friedersdorf.de/grosshandel-und-plantagen.html
http://www.baumschule-friedersdorf.de/sanddorn-anbau.html

Christine Berger GmbH & Co. KG,
http://sanddorn-christine-berger.de/
Mrs Christine Berger
Fercher Straße 60, 14542 Werder/OT Petzow
Phone: +49 3327 46910, Email: christine.berger@sandokan.de


Tyrninviljelyn ja jatkojalostamisen pioneeriyritys



Tyrniä viljelyssä noin 150 hehtaarilla, lisäksi yhteistyössä muita viljelijöitä



Tuotteiden markkina-alueena pääasiassa Pohjois-Saksa, jossa mm. tavarataloketjuissa; vain vähäistä vientitoimintaa



Yli 50 tyrnituotetta, mm. mehut, liköörit, viinit, marmeladit ja muut makeiset, kosmetiikkaa; osa teetetään alihankkijoilla; monet tuotteista Sandokan-merkin alla



Ravintolatoimintaa tyrniaiheisessa Orangerie-ravintolassa; ravintolan yhteydessä tyrnikauppa
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Christine Bergerin tuottamia tyrnituotteita. Kuva Sanna Kauppinen/Luke.

Ravintolan yhteydessä toimiva tyrnikauppa.
Oikealla kuvassa Sandokan-merkin alla myytäviä tyrnituotteita, kuten tuorepuristettua tyrnimehua, tyrnikastiketta ja eri tavoin maustettuja tyrnihilloja,
www.sandokan.de/ Kuvat Sanna Kauppinen/Luke.
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Sanddorn Storchennest GmbH
http://www.sanddorn-storchennest.de/
Frank Späthe
Heideweg 9, 19288 Ludwigslust
+49 3874 21973
info@sanddorn-storchennest.de


Tyrninviljely-yritys, saksalaisia lajikkeita



Tyrnin viljelyala noin 90 ha



Oksat leikataan käsin, kuljetetaan käsiteltäväksi pakkasvaraston katokseen puukonteissa



Käsittelyssä käytetään Kranemannin kehittämää jäädytys- ja ravistelukonetta
o Hankintahinnat olleet jäädytyslinjastolla 150 000 €, ravisteluosalla 300 000 €
o Jäädytysaineena käytetään hiilihappoa
o Marjat kulkevat jäädytystunnelin läpi puolessa tunnissa; sitten harat erittelevät
oksat pois ja imuri vetää lehdet erilleen marjamassasta
o Marjat tippuvat suppiloon edelleen jäisinä, josta ne siirretään pakkasvarastoon
o Koneen käsittelykapasiteetti 5-6 t kg/vrk; hiilihapon kulutus 5 kg per marjakilo



Yrityksen tiloissa harjoitetaan omien marjojen käsittelyn lisäksi rahtipakastusta

Yrityksen tyrnikasvustoa Ludwigslustissa. Kuva Sanna Kauppinen/Luke.
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Vasemmalla jäädytystunneli, jonka keskikohdalla jäähdytysyksikkö (jäädytysaineena hiilihappo),
jossa marjat voidaan jäädyttää jopa -60 asteeseen. Oikealla erottelija, joka erottelee marjat oksista ja lehdistä. Kuvat Sanna Kauppinen/Luke. Tietoa koneen uudemmasta versiosta
http://www.kranemann.org/eng/seabuckthorn.html#

Vasemmassa kuvassa versolaikkutaudista kärsinyttä Tarmo-lajiketta ja oikeanpuoleisessa kuvassa n. 10 vuotiaita Terhi- ja Tytti-lajikkeita. Kuvat Sanna Kauppinen/Luke.

Sanddorm GmbH
Mr. Günther Fischer
Köthener Straße 12, 06386 Quellendorf
Puhelin + 49 3497 7500, Sähköposti: fischer@aph-hinsdorf.de


Yksi APH Hinsdorf-osuuskunnan kahdeksasta yrityksestä (hallinnollisista syistä jaettu
eri yrityksiin; myös maataloustukia saa enemmän, kun tilakoko pienempi); osa yrityksistä harjoittaa elintarvikekauppaa, ruokapalveluita, polttoaineen jakelua, korjaamotoimintaa



Vuonna 2010 osuuskunnan yhteispinta-ala 10 700 ha; omaa maata 3 500 ha, loput
vuokramaata; päätuotantosuuntana vilja sekä öljykasvit, tyrniä 47 ha (aiottu laajentaa ainakin 200 hehtaariin, jolloin konekanta tasapainossa), myös nautoja



Tilalla 119 työntekijää, osuuskunnalla 46 osakasta
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Sanddorn GmbH -yrityksen leikkaamalla korjattuja kasvustoja. Kasvustot kaksi vuotta vanhoja ja kuluvana
vuotena sato korjataan puimurilla. Kuvat Sanna Kauppinen/Luke.



Tyrnin viljelytekniikasta
o Koneellinen istutus; 1500–1600 tainta/ha, poikarivi 7-10 rivin välein
o Rivit pidetään ruohottomana äkeellä
o Käytössä patentoitu tyrninleikkuupuimuri; sadonkorjuu joka toinen vuosi (2,6-3,4
t kg/ha/korjuuvuosi)
o Puimurin säiliö tyhjennetään traktorin peräkärryyn, jolla oksat kuljetetaan pakastustunneli-marjanerottelijakoneelle (Kranemann GmbH:n koneet; käyttökapasiteetti 4-5 t kg/vrk)
o Itsepurkavalla kärryllä sisältö tyhjennetään tunnelin suulle, josta hihna kuljettaa
oksat tunneliin
o Tunnelin puolivälissä pakastus nestetypellä -70-asteeseen
o Sen jälkeen erottelija erottelee oksat ja lehdet marjoista

Vuotta aikaisemmin puimuroitu kasvusto – ei tuota satoa kuluvana vuotena. Pensailla on hyvä
uudistumiskyky, vuosikasvu on lähes metrin luokkaa. Kuvat Sanna Kauppinen/Luke.
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Yrityksellä on tyrnin leikkuuseen puimuri, jolla tyrni puidaan oksineen koneella rivin päältä ajaen.
Tyrnin leikkuukorkeutta voidaan säädellä, koska konetta voidaa nostaa hydraulisesti ajoasennosta jopa kolmen metrin korkeuteen. Kuvat Sanna Kauppinen/Luke

Sanddorn GmbH -yrityksen tyrnin jäädytys-erottelija-kone yläkuvassa vasemmalla. Takana näkyy
jäädytystunneli ja etualan koneella erotellaan oksat marjoista ja lehdistä. Alimmaisessa kuvassa
vasemmalla koneet, joilla erotellaan lehdet marjoista. Puhtaat marjat päätyvät suppilon kautta
kontteihin ja pakkaseen (kuva oikealla). Kuvat Sanna Kauppinen/Luke

Laitteista tarkempia kuvauksia http://www.kranemann.org/eng/seabuckthorn.html#
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Kranemann GmbH
http://www.kranemann.org/eng/company.html


Yhteistyössä APH Hinsdorf-osuuskunnan kanssa yritys on kehittänyt tyrninleikkuuseen soveltuvan puimurin



Yritys on kehittänyt myös erikoiskärryn, jolla oksat voidaan kätevästi siirtää käsittelylinjastolle



Kranemann GmbH:n kehittämällä tyrnin käsittelylinjastolla
o Oksat marjoineen jäädytetään tunnelissa nestetypellä 10–15 minuutissa (flash
freezer)
o Marjat, lehdet ja oksat erotellaan toisistaan täryttämällä sekä imulla/puhalluksella.

Kranemannin sivuilla on runsaasti kuvia tyrnin viljelystä ja laitteista.
http://www.kranemann.org/eng/seabuckthorn.html
http://www.kranemann.org/fotogalleries/hanf/I%20Kranemann%20GmbH%20I/album/Fotogallerie.html
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Yrttituotanto
Opintomatkoja on tehty useita, alkaen 1990-luvulta. Esimerkkinä tähän on otettu POJUja POLUT-hankkeiden opintomatka Etelä-Saksaan vuonna 2011. Lisätietoja opintomatkoista saatavissa Jonna Kokolta (Metsäkeskus), Jaana Väisäseltä (Oamk) sekä Bertalan Galambosilta (eläkkeellä).

Saksan yrttituotannosta
Saksa on Euroopan yrttikaupan johtaja. Saksassa ei tuoteta vain raaka-ainetta, vaan sille
osataan hankkia lisäarvoa jalostuksen kautta. Saksassa on kehitetty teknologiaa sekä viljelyyn että jatkojalostukseen (mm. saksalaisvalmisteiset Binder- ja Heindl -hihnakuivurit,
Heinen- ja Winnicker-leikkurit kuivatulle kasvimateriaalille).
Tilastojen mukaan vuonna 2010 Saksassa viljeltiin yrttejä 10 800 hehtaarin alalla, ja viljeltyjen lajien määrä oli 66.
Tärkeimmät yrttikasvit Saksassa olivat tuolloin
 persilja 1 750 ha
 ruohosipuli 1 300 ha
 kamomilla 980 ha
 tilli 507 ha sekä
 maarianohdake 507 ha
Luomuviljelyala on ollut Saksassa kasvussa. (Galambosi.)
Galambosi on vuoden 2000 opintomatkaraportissaan todennut, että Saksassa peltojen
koko on pääsääntöisesti huomattavasti suomalaisia peltopinta-aloja suurempia ja tilojen
koko voi olla jopa tuhansia hehtaareita. Suurtilat ovat Saksassa lähes aina osuuskuntia tai
osakeyhtiömuotoisia. Osuuskunnilla on yhteisiä koneita.
Saksassa tutkimuslaitokset tutkivat kasvinjalostusta yms. ja tulokset tulevat suoraan viljelijöiden hyödynnettäviksi. Rohdosyrttien käyttöä ja viljelyä tutkitaan Saksassa useissa yliopistoissa ja maassa löytyy myös monia tutkimuslaitoksia kuten Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft. Tutkimusaiheita laitoksessa ovat mm. viljelytekniikan kehittäminen
sekä konetestaus yhdessä tekniikan instituutin kanssa (kehitelty esim. Hege-korjuukoneiden leikkuupöytää matalien kasvien korjuuseen; Wuhlmaus-juurennostokoneita rohdosyrttien juurisadon korjuuseen; Gaspardo-koneen ominaisuudet suorakylvöön), öljyntislaus. Tutkimuslaitos on tuottanut kymmenille yrteille viljelyohjeita, jotka on julkaistu
ammattilehdissä sekä jaettu viljelijöille. Myös valtiollinen kasvinjalostuslaitos (Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, Quedlinburg) kehittää jalostusmenetelmiä, joita yksityiset laitokset voivat hyödyntää jalostaessaan uusia lajikkeita. (Galambosi.)
Jo Galambosin vuoden 1996 opintomatkaraportissa kerrotaan, että Saksassa rohdosteollisuusyritykset ovat perustaneet omia tutkimusyksiköitään niin uusien lajikkeiden jalos-
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tusta kuin viljelijöiden raaka-aineen tarkistusta varten. Dokumentaatio- ja laatuvaatimukset olleet tiukat jo tuolloin. Saksan rohdosmarkkinoilla markkinointifirmojen ympärille on
jo tuolloin muodostunut viljelyrenkaita, joissa viljelijät tuottavat kontrolloidusti raaka-ainetta yrityksen omista lajikkeista. Kuivatusvälineillä ja koneilla yhteiskäyttöä, mikä pienentänyt kustannuksia. GAP-ollut viljelijöillä käytössä jo tuolloin. Erillisiä siemen- ja taimituotantoyrityksiä – eli eriytettyä toimintaa.
Yrttejä viljeleviä tiloja
Dieter Mullerin luomutila (vuonna 2001)
Staufenberg D – 35460 Giessen


Tilan koko 160 ha; yrttejä 17 hehtaarin alalla



Rikkakasvien torjuntana käytössä kasvinvuorottelu (ennaltaehkäisy), hyvin koneellistettu mekaaninen torjunta (rivivälikultivaattori, harjaharat, liekityslaite) ja käsityönä
vielä rivien haraaminen (ulkomainen työvoima Puolasta ja Turkista)



Kylvö- ja korjuukoneiden takia lohkot ovat isoja, kooltaan 0,5-3 ha; taimien istutuskone, monia erilaisia korjuukoneita, koska eri yrttikasveille tarvitaan omanlaisensa
kone



Lannoitteena oma kompostoitu karjanlanta ja viherlannoituksena apila-heinä -seos



Tilalla on yrttien jatkojalostuslinja, jossa työssä on 2-3 henkilöä:
o Esikäsittely: silppuri leikkaa korjattavat kasvimassat 3 cm palasiksi ja puhallin
erottaa lehdet ja varret toisistaan. Varret menevät kompostiin, lehdet kuivatukseen.
o Kuivatus tapahtuu automatisoidussa, öljylämmitteisellä hihnakuivurilla.
o Kuiva kasvimassa rouhitaan, murskataan, lajitellaan ja pölyt poistetaan.
o Pakkaus paperisäkkiin tai kartonkilaatikoihin.
Osa tuotannosta sopimusviljelyä (Weleda AG/ Sveitsi)



Jatkojalostuslinjan loppuosa, jossa kuivattu ja rouhittu kasvimassa nousee hihnan kautta lajittelukoneeseen. Kuva Bertalan Galambosi.
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Sonnenhof – pienen tilan toimintamalli (vuonna 2011)




Biodynaamisia yrttejä sopimustuotantona lähellä sijaitsevalle Walan rohdostehtaalle
o Viljelysuunnittelu pohjautuu tehtaan tuotannon tarpeisiin: prosessit vaativat tuoreyrttejä
o Pieni tila saa merkittävää kilpailuetua taatusta lähimarkkinasta (kannattavuus)
Tilan kokonaispinta-ala 70 ha, yrttituotannossa 2 ha



Monipuolinen konekanta, esim.
o Lehtiyrttien korjuu tapahtuu niittorehun korjuuseen tarkoitetulla koneella (italialaisvalmisteinen). Noukinvaunuun yhdistetty sormipalkkiniittokone: hellävarainen, leikkaava niitto ja välitön noukinta ovat tehokas yhdistelmä, joka kuitenkin
kohtelee satokasveja hellävaraisesti



Harjuviljelytekniikka: maa lämpiää paremmin, kasvusto pysyy puhtaana ja rikkakasvintorjunta onnistuu harausten ja multausten avulla
o Kress & Co:n multauskiekot, jotka voidaan kääntää harausasentoon (alas) ja multausasentoon (ylös)
o Käsityöltä ei kokonaan vältytä, erityisesti monivuotisten kasvien rikkakasvintorjunta vaatii käsiharausta toisena ja kolmantena vuonna



Pieni itse rakennettu yrttikuivuri
o Lämmönotto heinäkuivurin puhaltimesta: vanerista rakennettu lämpökanaali,
jonka päälle muoviset, ritiläpohjaiset laatikot voidaan istuttaa useita päällekkäin.
Erittäin helppo ja toimivat konsepti, mikäli kuivattavat määrät ovat vain kymmeniä kiloja päivässä

Vasemmassa kuvassa yrttien minikuivuri Sonnenhof-tilalla ja oikean puoleisessa kuvassa ”Siebroder”, juuresten nostokone. Kuvat Jaana Väisänen & Petri Leinonen.
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Yrttien minikuivuri ja lehtiyrttien korjuussa käytetty niittokone. Kuvat Jonna Kokko.

Kräuterhof Ochs – tilan toimintamalli








Yrttiraaka-aineen sopimusviljelijä lähellä sijaitsevalle Martin Bauer Groupin tehtaalle,
joka valmistaa erilaisia yrtti- ja hedelmäteesekoituksia, yrttiuutteita ja sekä lisäravinteita
o Käytännössä yrttiviljelyä ja valikoimaa ohjaa sopimusasiakas
 Tarkat laatukriteerit, esim. tehtaalle toimitettavassa I-luokan tavarassa
rikkakasveja oltava alle 2 %
 Pellolla kesällä tehtävät toimenpiteet määritellään jo edeltävänä talvena
 Taattu menekki korvaa sitä, että sopimushinta ei erityisen hyvä
Yrttiviljelyala noin 40 ha
o Pääasiassa auringonhattua, piparminttua, mäkikuismaa, ja artisokkaa, mutta
myös hiukan puutarhakrassia sekä rohtovirmajuurta, josta kerätään juurisato
o Luomuyrtit tuotetaan kirjanpidollisesti erillisessä ”sisaryrityksessä”; kuivaus myös
erillään tavanomaisesti tuotetuista yrteistä
Harjuviljelytekniikka
o Monivuotisia yrttejä viljellään korkeintaan 3 vuotta (jokainen vuosi lisää rikkakasvien määrää)
o Käytetään vain yrttituotantoon hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita, muilta osin
mekaaninen torjunta sekä aasialaiset kausityöntekijät
Monipuolinen konekanta
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Yrttien sadonkorjuu yrttipoimurilla: itsekulkeva niittokone-kaatokela-hihnakuljetin -yhdistelmä lieriöniittopäällä (italialaisvalmisteinen, "vähän toistasataatuhatta
€")
o Viljelijän mukaan lieriöniitto lievästi ruhjoo kasvia, jolloin se kelpaa vain
eläinrehun lisäaineeksi toimitettavien yrttien korjuuseen
Oma yrttikuivausasema, johon lisälämpö biokaasuvoimalasta (kaukolämpölaitoksen lauhdelämmön hyötykäyttö kesäaikana)
Hihnakuivuri
o Suuremmille määrille, lähes täysin automatisoitu, käsityötä lähinnä huolto-,
säätö- ja siivoustyöt
o Kuivattavat yrtit liikkuvat hihnalla kuivausyksikön läpi
o Kuivausyksikön lämpötila riippuu tuotteesta
o Hihnakuivurissa lehdet ja varret erotellaan puhalluksen avulla
o Kuivatut yrtit pakataan hihnan loppupäässä muovisäkkeihin ja siirretään varastoon odottamaan kuljetusta tehtaalle, säkityslaitteessa säkkien vaihto käsityönä
Lavakuivuri
o Pienemmille määrille
o Tuore tavara levitetään kuljetushihnalla ylimpään kerrokseen, josta se asetetun kosteustavoitteen saavutettuaan putoaa seuraavalle kuivuritasolle jatkokuivaukseen
o Sen jälkeen ylimmälle tasolle syötetään taas uutta tuoretta massaa, jne.

Kräuterhof Ochs. Kuvat Jonna Kokko.
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Yläkuvissa Ochs puimuri sekä hihnakuivuri.
Kuivausprosessi on automatisoitu ja säkkien
vaihto onkin niitä harvoja kuivauksen käsityövaiheita.
Kuvat Jaana Väisänen & Petri Leinonen.

Rottaler Aromaöle,
http://www.jophiel-aromaoele.de/


Yrtit pääasiassa omilta viljelmiltä, esim. väinönputki, virmajuuri, sitruunamelissa



SuperCut-korjuulaite käytössä http://www.supercut.net.au/index.html
o Sopii myös keruuseen luonnosta
o Polttomoottorikäyttöinen
 Opintoretken aikaan (v. 2011) yrityksen tislaustoiminta oli tilaustuotantoa, pienimuotoista eikä tuolloin siis kaupallisessa vaiheessa.


Eteeristen öljyjen tislausta tuoreyrteille itse kehittämällään höyrytislausmenetelmällä
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Kuivatislaus ilmanpaineessa:
o Alhaalta tislauskolonniin johdettava vesihöyry ajaa kasvimateriaalista saatavan
öljyn edellään kolonnin yläosaan
o Öljy kertyy puhtaaksi kerrokseksi lauhteen pinnalle, josta se on helppo ottaa talteen
o Laitteiston kriittinen tekijä on tislauskolonnin mittasuhteet (leveys, korkeus)



Käytössä pilot-mittakaavan tislauslaite kahdella kolonnilla
o Korkeus 3 metriä
o Panoskoko 10–20 kg kasvimateriaalia
o Kaupallinen kannattavuus edellyttää suurempaa mittakaavaa



Kolonni on suhteellisen kapea, jolloin skaalattaessa laitteistoa tuotantomittakaavaan
tarvitaan korkea tila ja siihen liittyen kolonnin täyttöön kuljettimia ym. apuvälineitä.



Yksi tislaus kestää noin puolesta tunnista tuntiin
o Jatkuva käyttö edellyttää useiden rinnakkaisten kolonnien rakentamista, jolloin
yhden tislauksen ollessa käynnissä täytetään/tyhjennetään muita.

SuperCut-korjuulaite sopii paitsi peltoviljelyyn, myös keruuseen luonnosta Kuvat Jonna Kokko.
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Tislaamon kolonnit Kuva Jaana Väisänen & Petri Leinonen.

Schwebheim - kylän toimintamalli


Pitkät perinteet yrttiviljelyssä, joka kehittynyt luonnonyrttien keruusta



V. 2001 yrttiviljelyä yli 80 ha (luomu), 43 kasvilajia; viljelijöillä 4 jatkojalostusyritystä,
joiden kautta markkinointi hoidetaan (80 % teeksi, 20 % teollisuuteen)



Laaja konevalikoima, eri kasveille omansa (mm. suorakylvökoneita, taimien istutuskoneita, juurien nostokoneita, kultivaattoreita, kampaharjoja, perunannostokoneista
kehitettyjä juuriyrttien nostokoneita, Binder-hihnakuivureita).
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Koneita viljelyyn ja jalostukseen
K.U.L.T. Kress – koneistuksen kehittäjä ja valmistaja
K.U.L.T.
Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH
Eberdinger Str. 37, 71665 Vaihingen-Enz OT Riet
Tel. 0 70 42 / 37 665 - 0
info@kress-landtechnik.de
http://www.kress-landtechnik.eu/de/index.php
http://www.kult-kress.com/


Valmistaa ja myy erikoisviljelyyn kehitettyjä työkoneita
o Taimitarhat
o Puutarhaviljely
o Luonnonmukaisen viljelyn rikkakasvintorjunta



Eräs saksankielisen alueen johtavista vihannesviljelyn koneistuksen kehittäjistä, valmistajista ja myyjistä
o Useita patentteja, mm. sormiharan eurooppalainen patentti
o Periaatteessa "kaikki" rikkakasvintorjunnassa käytetyt koneet ovat saatavissa yrityksestä.

Tutkimuslaitoksia yms.
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft,
http://www.lfl.bayern.de/
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
Vöttinger Straße 38, 85354 Freising
Tel. 08161 715804 (LfL-Standort FREISING), poststelle@LfL.bayern.de
Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen (BAZ),
www.jki.bund.de/
Erwin-Baur-Str.27, 06484 Quedlinburg, Deutschland
Tel. +493946 47 0
Pharmaplant GmbH,
http://www.pharmaplant.de/
Arznei- und Gewürzpflanzen Forschungs- und Saatzucht GmbH
Am Westbahnhof 4D-06556 Artern
Tel. +49 (0)34 66 32 560, info@pharmaplant.de
 Yrtti- ja rohdoskasvien tutkimukseen, lajikejalostukseen ja lisäysmateriaalien (siemen, taimet) tuotantoon erikoistunut yritys; myös analyysit, käsittelyt
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Yrttiviljelyä Sveitsissä
Opintomatkoja vuoden 2000 molemmin puolin (1995, 2001, 2004 sekä 2005). Lisätietoja
saatavissa: Bertalan Galambosi/Luke (eläkkeellä)
Sveitsin vuoristo-olosuhteet muistuttavat Suomea: tilat ovat pieniä, sirpaloituneita ja kasvukausi on lyhyt. Opintomatkojen tarkoituksena oli tutustua mauste- ja rohdosyrttien
osuuskuntatoimintaan, yrttikasvien tuotantoon pienyrityksissä sekä jatkojalostusketjuun.
Yleistä Sveitsin yrttituotannosta
Sveitsissä mauste- ja rohdoskasvien käyttö lääke- ja mausteteollisuudessa on selvästi laajempaa kuin meillä Suomessa. Yrttiviljely on aloitettu 1980-luvulla, ja Sveitsissä toimii nykyisin kymmeniä yrttiosuuskuntia eri puolilla maata.
Sveitsissä viljellään yli 100 yrttilajia eri alojen sovelluksiin, rohdosteollisuuden lisäksi esim.
elintarvike- ja kosmetiikkateollisuuteen. Sveitsin tuotanto ei riitä kattamaan kysyntää, joten maahan myös tuodaan yrttiraaka-ainetta. Yleisesti ottaen Sveitsin yrttikasvituotanto
on sopimustuotantoa, luonnonmukaista ja tapahtuu vuoristo-oloissa pientiloilla, jotka
kuuluvat usein osuuskuntiin. Vuonna 2014 yrttejä viljeltiin 250 hehtaarin alalla, tuottajia
oli 200 ja vuotuinen tuotantomäärä oli 350 tonnia. (www.mediplant.ch)
Yrttiosuuskuntien toimintaa organisoi keskusjärjestö, joka myös markkinoi kuivatun sadon. Sadosta suurin osa menee sveitsiläisille elintarvike- ja lääkeyrityksille (esim. Ricola
AG, Sanherb AG, Weleda AG, Bioforce AG). Tilojen määrä osuuskunnissa vaihtelee, esim.
vuonna 2000 niitä oli 224. Yrttien tuottajia palvelevat valtiollisen yrttitutkimusryhmä sekä
yksityinen tutkimuslaitos Mediplant. (Galambosi 2017, 13.)
Osuuskuntien lisäksi Sveitsissä toimii pienyrityksiä, jotka toimittavat tuotteensa suoraan
markkinoille sekä myös teollisuusyritysten omaa raaka-ainetuotantoa. Esim. Bioforce AGllä oli vuonna 2001 viljelyksiä noin 7 ha, lisäksi sopimustuotantoa kuten Oulun 4H-piirin
toimittama kihokki.
Yrttituotannon malli Sveitsissä
1. Kaikki tuotantoketjun toimijat sveitsiläisiä viljelijöistä yrttejä käyttäviin suuryrityksiin
2. Suuryritykset ovat sitoutuneet viljelijöiden raaka-aineiden käyttöön ja maksavat viljelijöille hyvän hinnan (kannattavuus, viljelyvarmuus)
3. Swiss Alpine Herbs -imago menestystä takaamassa – yhteisymmärrys ketjun eri osapuolten välillä; ei massatuotantoa, vaan laatuun perustuvia jalostettuja tuotteita
4. Toimiva osuuskuntamalli viljelyssä; keskusorganisaatio koordinoimassa toimintaa ja
edustamassa yrttiviljelijöitä suhteissa teollisuuteen
5. Selvä osaamiseen ja taloudellisiin intresseihin perustuva työnjako sekä osuuskuntaettä valtakunnallisella tasolla. Tuotannon tuki ostetaan siihen erikoistuneilta yrityksiltä – erikoistuminen (osaaminen, koneet, laitteet yms.)
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6. Yrttiviljelyn tutkimus Sveitsissä pitkäjänteistä. Tutkimustulosten ja tiedon jako tutkimuslaitoksilta viljelijöille ja muille osuuskuntiin kuuluville toimii. Kansallinen yrttistrategia/maatalouspolitiikan linjaukset, valtion tuki tutkimukseen ja kehitykseen
sekä tutkimukseen perustuva markkinalähtöinen tuotekehitys- ja jalostustoiminta.
7. Tarkat laatukriteerit tuotannon eri vaiheissa. Laatuvaatimukset tulevat teollisuudesta, osuuskunta ohjeistaa viljelijöitä. Palvelulaboratorion toimivuus ja kohtuullinen hinta olennaista, samoin kuin luomuvalvonta  imago.

Yrttituotannon Sveitsin Malli (Kuva: Galambosi & Pajuniemi 2001)

Viljelijät ja osuuskunnat
Groupement Plantamont
Plantes des Montagnes Suisses eli ArGe Bergkräuter eli Swiss Alpine Herbs
ArGe Bergkräuter: Die Dachorganisation für Schweizer Kräuteranbau
Sihteeri: Markus Gammeter
Haberrüti, 4953 Schwarzenbach
Tel. 062 962 39 02, bergkraeuter@gmx.ch
http://www.bioaktuell.ch/markt/biomarkt/kraeuter.html)


Osuuskunnilla ollut jo vuonna 2001 on oma yhdistys, joka organisoi tuotantoa eri
osuuskuntien välillä



Teollisuusyritykset ilmoittavat seuraavien vuosien raaka-ainetarpeensa tänne, järjestö välittää tiedon jäsenille viljelyolosuhteisiin ja osaamiseen perustuen
o Osuuskunnan johto ja ostajat tekevät Plantamontin kautta kolmivuotiset viljelysopimukset (myös viljelijäsopimukset saman mittaisia)
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o Vuosittain sovitaan tuotettavien yrttikasvien tarkat määrät sekä ennakoidaan
myös seuraavan vuoden todennäköiset määrät  siemen- ja taimitarpeen ennakointi (tuotanto yleensä kolmivuotinen prosessi)

Valplantes
CP 18
1933 SEMBRANCHER, SUISSE
Tel. +41 27 785 16 00
info@valplantes.ch
http://www.valplantes.ch/


Yrttiviljelyosuuskunta Sembrancherissa, noin 40 osakasta



Tuotannossa yli 30 kasvilajia (v. 2001 44 kasvilajia; tuotantomäärä oli 140-150 tn kokonaisena kuivattua tavaraa; jäseninä 120-130 viljelijää 120 km säteellä, viljelyala
vaihteli 0,02-4 ha)



Kuivauskeskukset; vuonna 2004 2 kpl (pienempi Sionissa, suurempi Martignyssä)



Käsittely (leikkaus - seulonta - pölyn poisto)



Työnjako (opintomatkojen aikaan):
o Viljelyssä käytetään RAC-tutkimuslaitoksessa jalostettua lisäysmateriaalia
o Kylvösiemenet tuottaa siementuotantoon erikoistunut yritys (Fenaco); taimien
paakutus ja kylvö automatisoitua
o Taimien tuotannon hoitaa siihen erikoistunut puutarha (Josy Cheseax)
o Viljelijät kasvattavat yrtit ja kuljettavat tuoresadon osuuskunnan kuivaamoon 2-3
tunnin sisällä korjuusta; kuljetettava minimimäärä 200-300 kg kuivaerä
 Viljelyn koneellistamisen taso suhteellisen matala, kastelujärjestelmät käytössä
 Laadunvalvonta: tarkat viljelyohjeet, teknologiset ohjeet sekä laatuvaatimukset osuuskunnalta viljelijöille
o Laatuasioiden dokumentointi ”Quality sheet”-kaavakkeeseen, johon viljelijä täyttää tiedot tilasta, lohkosta ym.



Kuivaamotyöntekijät kuivaavat kasvit, suorittavat laadunarvioinnin, paalauksen ja
pakkaamisen (ommellaan PE-säkkeihin)
o V. 2001 Martignyssä sijainnut kuivaamo rakennettu vanhaan teollisuushalliin ja
koostui 13 pyörien päälle sijoitetusta kuivauskammiosta; kapasiteetti yhteensä
3500-4500 kg kuivatavaraa, kuivausaika 24 h, lämmitysenergiana sähkö; ilmakuivureihin n. 70 cm yrttikerros, kuivaus alta puhaltamalla (ilman lämpötila 30-45
°C); muokkaus käsin 2-3 krt; kesäisin ilmanotto suoraan ulkoa, talvisin ilmankiertojärjestelmä, jossa lämmön talteenotto; ilma puhdistetaan suodattimilla ennen
kuivuria; jokainen yrttierä kuivataan ja käsitellään erikseen
o On myös hihnakuivuri, mutta siihen ei oltu tyytyväisiä
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o Kuivaamon johtaja täyttää ”Quality sheet”-kaavakkeen (kuivatuslämpötila, kuivauksen kesto, kuiva-ainepitoisuus, lehti/varsi -suhde jne.)
o 50 kg paalut varastoidaan varastoissa, joissa ilmankosteus n. 25 %; varastoissa
hyönteiskontrollointi sähkölampuilla, hiiret pidetään kurissa pyydyksin


Paalattu yrttimateriaali esikäsitellään siihen erikoistuneissa yrityksissä (leikkaus, rouhinta, lajittelu, pölyn poisto)
o Kemialliset laatuanalyysitulokset kirjataan ”Quality sheet”-kaavakkeeseen; käytössä pistokokeet ja mikrobiologiset menetelmät, ei kosteusmittauksia



Esikäsitelty yrttiraaka-aine varastoidaan lääke- ja elintarvikeyritysten tehtailla ennen
kemiallista uuttoa; Valplantesin pääostaja v. 2001 oli Ricola AG
o ”Quality sheet” kulkee erän mukana aina tehtaalle saakka; tuotekoodista raakaaine on jäljitettävissä alkuperäisiin eriin ja tilatasolle  Tuotteen tasalaatuisuus
varmistetaan sekoittamalla eri eriä keskenään sekä näytteenotolla; jokainen varastoon saapuva erä testataan, lisätestaus prosessiin oton yhteydessä
o Viljelijä saa lisäkorvausta sovittua laadukkaammasta raaka-aineesta
o Varastointi Ricola AG:n tehtaalla suurissa siiloissa, viimeksi tullut erä päällimmäisenä  Sekoitus käyttöön otettaessa (tasalaatuinen raaka-aine prosessiin); tarvittava yrttimäärä otetaan siilon päässä olevasta putkesta, johon yrttimateriaalia
tulee joka kerroksesta.



Osuuskunnalla agronomineuvoja, joka valmistelee viljelijöiden viljelysuunnitelmat
(mm. laji- ja lannoitusvalinnat); vuosittaiset talviseminaarit toiminnan arvioimiseksi,
paikalliset kevätseminaarit tarvittaessa (uudet kasvit, teknologia tms.); opetusta yrttiviljelyä aloittaville; RAC ja Mediplant järjestävät vuosittain yrttiseminaareja, joihin
viljelijät voivat osallistua




Esim. Ricola AG maksaa yrteistä markkinahintaa paremmin, mikä tuo osuuskuntatoimintaan kannattavuutta. Osuuskunta verottaa hinnasta vain kuivatuksen ja hallinnoinnin yleiskustannukset, loput jaetaan viljelijöille. Jalostusarvon nosto ollut kuitenkin osuuskunnan tavoitteena jo v. 2001 (lanseerattu mm. yrttiteejuomasarja). Tuotekehityksessä yhteistyötä tehty ammattikoulun (reseptiikka) sekä paikallisen meijerin
kanssa (pakkaaminen).

Valplantes yrttiosuuskunnan keskusyksikössä on toimisto, kuivaamo ja varasto. Yrttiosuuskunnan jatkojalostushallissa on hihnakuivuri (oikealla korkea rakennelma) ja ns. laatikkokuivuri (pressun takana) sekä kuivan tavaran paalauskone. Kuva Bertalan Galambosi.
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Valplantesin laatikkokuivuri. Kuva Bertalan Galambosi.

Muita osuuskuntia (v. 2001): Coperme Valle di Poschiavo, Schwand, Kräuteranbaugenos
(Emmental), Luzerner Hinterland, Enltlebuch, IGK Uri, Waldhof-Kräuter Langenthal
Waldhof-Kräuter Langenthal, http://waldhofkraeuter.ch/
Waldhofkräuter, Rütti 5, 3052 Zollikofen
Markus Daepp
Geschäftsführer
Tel. 031 636 4170


65 yrtintuottajaa Bernin alueella; viljelyssä 32 kasvilajia


Ilmakuivaus hellävaraisesti erityisessä kuivaamossa, kesto 3-6 vrk, http://waldhofkraeuter.ch/Vom-Kraut-zum-Produkt/Kraeutertrocknung/



kuvia yrttien korjuusta, http://waldhofkraeuter.ch/Vom-Kraut-zum-Produkt/Kraeuterernte/
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Erilaisia viljelyssä käytettäviä koneita: itävaltalainen taimien istutuskone, rikkakasviäes ja riviväliharja. Kuvat Bertalan Galambosi.

Rivivälihara ja kaasuliekitin, joka toimii erityisesti leveiden rivivälien puhdistuksessa. Mähbus 900

on noukintavaunun tyyppinen korjuukone, joka sopii esimerkiksi mäkikuisman korjuuseen.
Kuva Bertalan Galambosi.
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Teollisuus
Ricola AG,
http://www.ricola.com/en-ch
PO Box 130, CH-4242 Laufen, Switzerland
T +41 (0)61 765 4121
info@ricola.com

Ricolan tuotteissa käytetään useaa kasvia, jotka ovat Suomessakin tuttuja, esimerkiksi siankärsämöä, poimulehteä, minttua ja ratamoa. Kuvat www.ricola.com/en.



Elintarvikeyritys, jonka tuotteita mm. makeiset, yrttitee, ravintolisät



Raaka-ainetarve esim. v. 2001 noin 250 tn kuivatavaraa



Yritysfilosofia:
o Tuotteissa käytetään vain Sveitsin Alppien yrttejä (Swiss Alpine Herbs –slogan;
maailmalla tunnettu tavaramerkki)
o Tuotteissa käytetään vain luomuraaka-ainetta (Sveitsillä tiukat Bio Swiss-järjestön
laatimat luomusäädökset)
o Tiukka laadunvalvonta ja korkealaatuiset tuotteet

30


Yritys tukee RAC:n yrttilajikkeiden jalostustoimintaa saadakseen vaatimuksiaan vastaavaa raaka-ainetta



Ricolan kaikissa makeistuotteissa käytetään ns. yleisuutetta, joka valmistetaan 30 eri
yrtistä. Kohdennetun vaikutuksen saavuttamiseksi tuotteisiin tulee yleisuutteen lisäksi tietyn pääyrtin uutetta.



Tehtaassa käytetään ainoastaan standardisoituja uutteita, joille jokaiselle on olemassa oma spesifikaationsa (valmistusmenetelmä, koostumus, kuiva-ainepitoisuus,
vaikuttavien aineiden määrät, mikrobiologinen puhtaus, varastointiaika jne.)

Kuvat www.ricola.com/en.

Videoita Ricolan tuotannosta:
https://www.youtube.com/watch?v=rJ3n0frwp3A
https://www.youtube.com/watch?v=RHvR9-MmlNc
https://www.youtube.com/watch?v=THPKcx7c-Xs
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Bioforce AG
info@bioforce.ch
A.Vogel / Bioforce AG
Grünaustrasse 4, CH-9325 Roggwil
Tel +41 / 71 / 454 6161
http://www.bioforce.ch/de/ sekä http://www.vogel.fi/yritys/


Bioforce AG:n toiminta nojaa Alfred Vogelin periaatteisiin ja arvoihin (luonto, tuoreet
kasvit, kokonaisvaltaisuus, ohjeet itsehoitoon, lumovoima)



Vogel-tuotteet tuotetaan luonnonmukaisesti viljellyistä, puhtaista ja tuoreista raakaaineista. Raaka-aineet työstetään 24 tunnin sisällä poiminnasta.



Tuotteiden tasalaatuisuuden varmistaminen: raaka-aineen standardointi, oma ja perimältään yhdenmukainen siemenaines, kasvuolosuhteiden ja korjuuajankohdan optimointi, tuotannon valvonta, tuotantoerien sekoittaminen



Bioforce tuottaa sekä luomuelintarvikkeita että lääkkeitä



A.Vogelin tuorekasviuutteet valmistetaan yleensä uuttamalla:
o Kasviraaka-aineen tarkastus ja kasvien vesipitoisuuden määritteleminen
o Kasvien pilkkominen (silppuri); jotkin kasvit uutetaan kokonaisina
o Hienonnettu kasvimassa siirretään alkoholi-vesiseokseen. Uuttamiseen tarvittava
lopullinen alkoholimäärä määritellään joka kerta kasvin ja niiden tehoaineiden
perusteella, jotka siitä on tarkoitus uuttaa. Kasvista riippuen seoksen annetaan
uuttua muutamasta tunnista kahteen viikkoon. Massaa sekoitetaan säännöllisesti.
o Uuttamisprosessin lopuksi massa puristetaan; puristusjäte kompostoidaan
 Kasvilääkkeiden valmistuksessa käytössä ovat GMP-periaatteet. Koko prosessi on laadunvalvonnan alainen. Uutteesta tehdään useita analyysejä ja se siirtyy jatkojalostukseen vasta tietyn karanteeniajan kuluttua.


Tinktuurat voidaan käyttää tuotteisiin sellaisenaan tai perusraaka-aineena muille lääkemuodoille. Jatkojalostuksessa uutteet käsitellään herkästi tuhoutuvia ainesosia
säästäen tyhjiössä.
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Kasvihuoneessa ja avomaalla taimet istutetaan istutuskoneiden avulla, lajista riippuen 3-4
riviin. Kuvassa 3-rivinen, itsekulkeva istutuskone. Rikkaruohojen torjunta tapahtuu mekaanisesti, esim. rivivälit Fobro vaaka-akselisella harjaharalla. Harjahara vaatii suorat rivit, ja on
tehokkain rikkojen ollessa pieniä. Koneessa istuva henkilö ohjaa konetta. Kasvien välit rivissä
harataan myöhemmin käsin. Kuvat Bertalan Galambosi.

Weleda AG,
http://www.weleda.fi/
Pääkonttori
Dychweg 14, 4144 Arlesheim, Sveitsi
Tuotantolaitos
Möhlerstrasse 3, 73525 Schwäbisch Gmünd, Saksa
Weledan toiminta on alkanut pienessä vajassa Sveitsissä jo vuonna 1921. Yritys aloitti
lääkelabarotoriona ja sillä oli jo silloin oma lääkasvipuutarha. Nykyään Weleda on yksi
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maailman johtavia luonnonkosmetiikan ja antroposofisten lääkkeiden valmistajia. Yrityksen käyttämiä keskeisiä kasveja ovat mm. koivu, tyrni, vehnä, laventeli ja kehäkukka. Yritys työllistää noin 2000 henkilöä eri puolilla maailmaa; myyntiä yli 50 maassa.


Yrityksen toiminta perustuu antroposofian filosofiseen perustaan



Weledalla on kolme toisiaan lähellä sijaitsevaa toimipistettä, joiden kautta kulkee
suurin osa yrityksen raaka-aineista: pääkonttori Sveitsissä, tuotantoyksikkö Saksassa
sekä kolmas toimipaikka Ranskassa



Noin 78 prosenttia raaka-aineista on peräisin luonnonmukaisesta tai biodynaamisesta viljelystä sekä valvotusta luonnonvaraisten kasvien keruusta. Kaikissa tuotteissa käytetään pelkästään luonnollisia aineita, keinotekoisia säilöntäaineita ja väriaineita vältetään.



Sveitsin tehtaan tuotantoprosessit v. 2001
1. Kokonaisena kuivatut raaka-aineet saapuvat tehtaan varastoihin
o Laatuanalyysit
o Tarvittaessa erottelu
2. Öljyuutteiden valmistus; kaikille kasveille omat menetelmänsä
3. Uutteiden säilytys suurissa keraamisissa tai ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa kattiloissa
4. Haihtuvien öljyjen varastointi erillisessä varastossa
5. Tuotteiden laadunvalvonta (esim. GC)
6. Lähettämö

Weledan tämän päivän toiminnasta voit lukea tästä.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=3LnLNr90Ios
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Tukiorganisaatiot
Vitaplant AG,
https://vitaplant.ch/de/home-de/
Romanshornerstrasse 39, 8592 Uttwil
Tel+41 71 466 0333, info@zellerag.ch

Vitaplant. Kuvat Max Zeller AG



Kasvipohjaisten lääkeaineiden tutkimuskeskus, joka erikoistunut uutteiden valmistukseen



Tarjoavat tuotekehityspalveluita sekä myyvät valmiita tuotteita (siemenet, taimet,
kuivatut yrtit, standardoidut kasviöljyt, uutteet)



Käytössään kasvihuoneita, mikrolisäystilat, useita laboratorioita



Yritys käyttää ulkomaista raaka-ainetta, sopimustuotantoa eri puolilla maailmaa
(hinta); sopimustuottajilla tarkat viljelyohjeet (GAP)
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VitaPlantilla kasvien aktiiviset aineet eristetään alkoholi-vesi-uutolla. Tuotanto ja laadunvalvonta tehdään
GMP-standardin mukaisesti. Kuivatusta uutteesta valmistetaan mm. kalvopäällysteisiä tabletteja.
Kuvat: Max Zeller AG
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Agroscope Research Centre Conthey,
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/en/home.html
Route des Eterpys 18, 1964 Conthey, Switzerland
Tel. +41 58 481 3511


Sveitsin maataloustutkimuslaitos Agroscope (ent. RAC) tekee tutkimustyötä mm. lajikejalostuksessa että viljelytekniikassa

ILIS (the Institute and Laboratory),
http://www.ilis.ch/index.php?lang=en
Chemin de la Passerelle 17, CH-2503 Bienne, Switzerland
Tel +41 32 365 97 86, contact@ilis.ch


Perustettu 2001



Yritys tarjoaa luonnontuotteiden analyysipalveluita (raaka-aineet ja valmiit tuotteet),
metodien kehittämistä (esim. uuttomenetelmät) sekä pienimuotoista pilottituotantoa tuotekehitykseen

Mediplant
http://mediplant.ch/en
Swiss Research Centre on Medicinal and Aromatic Plants
Route des Vergers 18, 1964 Conthey, Suisse
Tel. +41 (0)58 481 3511, info@mediplant.ch

Kuvat www.mediplant.ch.



Yksityinen tutkimuslaitos, joka sijaitseen Agroscopen yhteydessä; työskentelee valtiollisen tutkimuslaitoksen tavoin, mutta eri rahoituksen turvin (valtio, kantoni, yritykset); yhteistyötä myös korkeakoulujen kanssa
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Tarjoavat palveluja sekä viljelyyn että jatkojalostukseen (mm. uutto 5-800 l mittakaavassa), myös analyysipalveluita, konsultointia, koulutusta ym.



Tiedonsiirtoa viljelijöille ja muille toimijoille mm. konferenssien ja neuvontapäivien
kautta, vuosiraportti tutkimuksista toimitetaan viljelijöille, kasvikohtaisia tietolehtisiä
(viljelytekniikkaa, talouslaskelmia); linkki viljelijöiden ja teollisuuden välillä

Mediplant tarjoaa mm. pilot- ja tuotantomittakaavan uuttopalveluita sekä erilaisia analyysipalveluita.
Kuvat www.mediplant.ch. Mediplantin esite:
http://www.mediplant.ch/sites/default/files/attachments/pages/Flyer%20mediplant_F_0.pdf#overlay-context=pr%25C3%25A9sentation
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1990–2010-luvulla ulkomaille tehtyjä opintomatkoja
Milloin?

Minne?

Mitä?

7/1991

USA

Kongressit ja vierailut

7/1992

Maastricht, Hollanti

First World Congress on Medicina and Aromatic Plants for Human Welfare

3/1993

Tiberias, Israel

International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants

4/1993

Bryssel, Belgia

Symposium: The Production and Impact of Minor Crops and
the Rural Community

4/1994

Unkari-Itävalta-ItaYrtti- ja maustekasvimatka
lia

6/1995

Italia

Symposium/ Keltakatkero ja muita aromaattisia yrttejä

8-9/1995 Saksa-Sveitsi

Yrttimatka (viljely, käsittely)

9/1995

Egypti

Tutustuminen minttukasvien viljelyyn ja öljyn tislaamiseen

6-7/1996

Quedlinburg,
Saksa

Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants -symposium

10/1996

Budapest, Unkari

Puutarhatieteen Symposium

5-6/1997 Kecskernet, Unkari

Tutustuminen yrttiliköörin valmistusmenetelmiin, yhteistyön
rakentaminen

8/1997

Seattle, USA

International Mint Symposium

9/1997

Unkari

Yrttiretki (tutustumiskäyntejä esim. viinitila, yrttiviljely, tutkimuslaitos)

1/1998

Grüne Woche messut, Berliini

Matka luonnontuotealan neuvojille (luonnontuotealan tuotteisiin tutustuminen)

3/1999

Budapest, Unkari

Uhanalaisten rohdoskasvien markkinaselvitys

6/1999

Artern, Saksa

9/1999

Sophia Antipolis,
Valbonne, Ranska

7/2000

Saksa

Yrtti- ja maustekasvituotantoon tutustuminen

8/2000

Saksa-Itävalta

Luomuyrttiviljelyyn ja jatkojalostukseen tutustuminen

Saksa-Itävalta

Yrttiviljelytoimintaan, mauste- ja rohdoskasvien markkinointiin,
rohdoskasvien viljelytutkimuksiin sekä uhanalaisten rohdoskasveihin tutustuminen

5/2001

Saksan Kasvinjalostusyhdistys, Mauste- ja Rohdoskasvi Työryhmän kokoukseen, henk. koht. kontaktien luonti
Specialty Chemicals for the 21st Century, tavoitteena myös
saada tietoja uhanalaisten rohdoskasvien mahd. markkinoinnista, kontaktien luonti rohdosyrityksiin
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Milloin?

Minne?

Mitä?

7/2001

Budapest, Unkari

World Conference on Medicinal and Aromatic Plants

8/2001

Nova Scotia, Kanada ja Maine,
USA

Mustikanviljely ja tuotanto

10/2001

Sveitsi-Saksa

Mauste- ja rohdosyrttien osuuskuntatoimintaan, yrttikasvien
tuotantoon sekä jalostusketjuun tutustuminen

7/2002

Pietari, Venäjä

Phytopharm -kongressimatka

9/2002

Slovenia

ECPGR Working Group on Medicinal and Aromatic Plants (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources)

11/2002

Pietari, Venäjä

Yritysvierailut

7/2003

Pietari, Venäjä

Phytopharm-konferenssi

7/2003

Pietari, Venäjä

Tutustuminen yrttiviljelyyn Venäjällä

8/2003

Pietari, Venäjä

Kuivauskokeita Ingredientissä

10/2003

Pietari, Venäjä

Tutustumiskäynti tehtaisiin (Narodnaja Medicina, Adonis...)

11/2003

Budapest, Unkari

Tieteellinen konferenssi & Vitalworld-messut

3/2004

Budapest & Debrecen, Unkari

Yliopistoyhteistyö

5/2004

8/2004
8/2004
9/2004
11/2004
12/2004

Mauste- ja rohdosyrttien tuotanto. Opintomatkan tavoitteena
yrtti-/ luonnontuotealan kansainvälisen tilanteen hahmottamiSveitsi
nen ja kilpailutilanteeseen perehtyminen. (Sveitsin toimintamalli)
Luonnontuotealan teemaryhmän kokous- ja opintomatka:
Viro
Viron maatalousministeriö, Tarton maatalousyliopisto,
pensasmustikan viljely, marjatalo Saarek
Kontaktien luonti Venäjän merkittäviin rohdosraaka-ainetuotKrasnodar, Venäjä
tajiin, alkutuotannon laatutasoon tutustuminen
3rd Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast
Nitra, Slovakia
European Countries (AMAPSEEC)
Edmonton, AlAlberta Horticultural Congress+ workshop
berta, Kanada
ECPGR Working Group on Medicinal and Aromatic Plants (EuSkopje, Macedonia
ropean Cooperative Programme for Plant Genetic Resources)

6/2005

Pietari, Venäjä

7/2005

Sveitsi ja Itävalta

11/2005

Komi, Syktvkar,
Venäjä

Phytopharm -kongressimatka
Yrttiopintomatkan tarkoituksena tutustua mauste- ja rohdoskasveja tutukiviin tutkimuslaitoksiin sekä ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin, viljelytekniikkaan ja luomuviljelyyn
Workshop: present state and possibilities of the adaptogenic
plants utilization in the north
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Milloin?

Minne?

6-7/2006 Pietari, Venäjä

Mitä?
Phytopharm -kongressimatka

6/2007

Olomouc, Tsekki

6/2009

Ljubbljana, Slovenia

ECPGR Working Group on Medicinal and Aromatic Plants (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources)
4th Internationa Symposium Breeding Research on Medicinal
and Aromatic Plants (ISBMAP2009)

5/2009

Ås, Norway

Nordic Terroir Workshop 2009

910/2009

Kusadasi, Turkki

ECPGR Working Group on Medicinal and Aromatic Plants (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources)

5/2010

Halifax, Nova Scotia, Kanada

The Next Wave-konferenssi, Ruusujuurisessio

6-7/2010 Pietari, Venäjä

Begunitsy (maatalousoppilaitos) & Phytopharm -kongressimatka

8/2010

Saksa

Tyrniopintomatka

9/2010

Viro

Tavoitteena saada esimerkkiä ja oppia virolaisesta kylpylä- ja
hoitokulttuurista, luonnontuotealaan liittyvistä yritysideoista,
koulutuksesta yms.

9/2010

Tanska

7/2011

Saksa

1112/2010

Japani

2/2012

Saksa

4-5/2012 Itävalta
5/2012
6/2012

7/2012

12/2012
1/2013
2/2013

Nürnberg, Saksa

Nordgreenin Vegetables, MAPs and Potatoes Working Group –
kokous, kultturiset jäännekasvit
Juuriyrttien viljelyyn, käsittelyyn ja jalostamiseen tutustuminen
(viljelymenetelmät, koneet & laitteet, sadon käsittely ja jalostaminen)
Benchmarking-matka Japanin sienimöihin ja tutkimuslaitoksiin
Kauppakierros Nürnbergissä (luontaistuotteet, luonnonkosmetiikka), BioFach-messut, Bärbel Drexel Gmbh, Dr Hauscha, Bayern Innovativ
Itävallan hevostalouteen tutustuminen, heinäntuotanto, Welsin hevosmessut
Interzoo-lemmikkieläinmessut

Pääteemana pohjoiset kasvit, niiden tutkimus ja vaikutukset
Kirovsk-Apatitsekä hyvinvointimatkailun mahdollisuudet. Kirovskin kasvitieKantalahti, Venäjä
teellinen puutarha
Phytopharm -kongressimatkan tavoitteena väinönputkeen liitPietari, Venäjä
tyvien tutkimustulosten esittely, tiedonhankinta kasvilääkinnän
uusimmista tutkimuksista
Medicinal plant seminar: teemana rohdosyrttien viljely kylKomi, Syktvkar,
mässä ilmastossa sekä pohjoisen biofarmaseuttisen liiketoiminVenäjä
nan kehittäminen
Åre & Östersund, Hiihtokohteen ympärille rakennetut hyvinvointimatkailua tukeRuotsi
vat palvelut ja tuotteet sekä verkostoyhteistyö
Saksa

Biofach & Bärbel Drexel
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Milloin?

Minne?

Mitä?

5/2013

Budapest ja Balatonin alue, Unkari

Benchmarking: teemana green care ja esteettömyys

5-6/2013 Pohjois-Amerikka

Benchmarking: mustikan ja puolukan viljely, verkostoituminen,
yritysten toimintamalleihin tutustuminen

7/2013

Wien, Itävalta

Phytopharm-kongressimatka sis. Yritysvierailuja

8/2013

Piteå, Ruotsi

Pääteemat: alueellisiin luonnontuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä käyttötarkoituksiin tutustuminen; luonnonraakaaineiden paikalliseen tuotantoon, markkinointiin ja markkinoihin tutustuminen; Öjebyn tutkimusasema; alueen luonnonvara-alan opetus

9/2013

Pohjois-Italia

Benchmarking: slow food

910/2013

Moskova - Tula –
Oriol, Venäjä

Opintomatka hedelmänjalostusinstituutteihin

8/2014

Siperia, Venäjä

Yrttimatka

8/2014

Baltia

Tyrniopintomatka

11/2014

Pohjois-Italia
(Parma, Etelä-Tiroli)

Luonnontuotteiden ja matkailun brändäys

5/2017

Tavoitteena tutustua luonnontuotealan elinkeinoihin, kouluSaltzburgin osaval- tukseen, ja maaseudun elinvoimaisuuden osa-alueisiin, saada
tio, Itävalta
hyviä esimerkkejä sekä vahvistaa yhteistyötä TEH-yhdistyksen
ja oppilaitosten kesken

