Hyödynnä rahanarvoiset Neuvo 2020 -palvelut maatilasi
kehittämiseen
Esimerkkejä saatavilla olevista ProAgrian Neuvo 2020 -palveluista
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin kohentamisella lisää tuottoja
Jo pienillä hienosäädöillä vaikutat tuotantoeläintesi hyvinvointiin ja sitä kautta niiden kestävyyteen ja
tuotokseen. Panostaminen eläinten hyvinvointiin tuottaa monin verroin takaisin. Puuttumalla varhain
säästät rahaa ja parannat tuottoa.
Kasvinsuojelusuunnitelma ja IPM-neuvonta täydentävät viljelysuunnitelmaa
ProAgrian asiantuntija selvittää parhaimmat kasvinsuojelumenetelmät ja sopivimmat aineet.
Kasvinsuojelusuunnitelma ottaa huomioon ympäristön, turvallisuuden ja kannattavuuden. Varmistetaan,
että tilasi kasvinsuojelu on kunnossa ja toimii täydentävien ehtojen mukaisesti.
Luomua varmasti
Varmistat ennakkoon, että tuotevirta- ja rehukirjanpito ovat kunnossa. Yhdessä ProAgrian asiantuntijan
kanssa katsotaan, että luomusuunnitelma on ajan tasalla. Voidaan tehdä myös arvioita, mitä
luomutuotantoon siirtyminen tarkoittaa tilallasi.
Energian säästössä liikkuu isot rahat
Maatilan energiasuunnitelman avulla saat selville yrityksesi energiankulutuksen, mahdollisuudet
energiansäästöön ja -tuotantoon sekä arvionkannattavista ja tilalle sopivista energiaratkaisuista. Arvioi ja
kehitä maatilasi energiankäyttöä ja sen tehostamista yhdessä ProAgrian energia-asiantuntijoiden kanssa.
Maisema- ja luontokohteiden kartoitus
Tilallasi voi olla useita arvokkaita maisema- ja luonto-kohteita. Yhdessä Maa- ja kotitalousnaisten maisemaasiantuntijan kanssa löydät ympäristösopimukseen sopivat kohteet. Näitä kohteita voit myös hyödyntää
tilan tuotteiden markkinoinnissa.
Tukipuntarilla parhaat ympäristökorvauksen ratkaisut ja pellon käytön vaihtoehdot
Saat tilakohtaisen kokonaistukimäärän arvion ja vaihtoehdot pellon käytön muodoista erityyppisille alueille.
Tukimappi
Mappiin kootaan kaikki valvonnassa tarvittavat asiakirjat. Valvonnan osuessa paperit löytyvät ja ovat ajan
tasalla.
Tilaaminen on helppoa ja vaivatonta
1. Valitse neuvonnan aihe
2. Mieti yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa mistä neuvonnan aihealueesta yrityksellesi eniten
hyötyä.
3. Asiantuntija hoitaa käytännön asiat. ProAgrian asiantuntija tekee neuvonnan sovitun mukaisesti ja
hoitaa kaikki tarvittavat paperiasiat.
4. Ja valmista tuli. Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus neuvontaan käytetystä ajasta.
Jäikö vielä kehitettävää? Hyödynnä ProAgrian asian- tuntijoita määrärahan puitteissa. Käytettävissäsi on
Neuvo 2020 -palveluihin yhteensä 3 500 euroa koko ohjelmakauden aikana.

Neuvo 2020 -palvelua tarjoavat ProAgrian asiantuntijat ovat Maaseutuviraston kouluttamia ja hyväksymiä.
Palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.
Ota yhteyttä ja tilaa Neuvo 2020 -palvelu
Ota yhteyttä suoraan ProAgria Länsi-Suomen Neuvo 2020 -asiantuntijoihin:
https://lansi-suomi.proagria.fi/taxonomy/term/319/person
tai tehdä tilauksen osoitteessa: https://lansi-suomi.proagria.fi/asiantuntijapalvelut/neuvo-2020
tai toimittaa liitteenä olevan lomakkeen täytettynä postitse ProAgrian toimistoon.
www.proagria.fi/neuvo2020

