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Perennoista etsitään  
helppohoitoisia lajeja viheralueille
Monivuotiset ruohovartiset koris-
tekasvit eli perennat ovat varteen-
otettava vaihtoehto julkisille viher-
alueille. MTT selvittää parhaillaan 
niiden käyttöominaisuuksia ja etsii 
uusia kestäviä lajeja ja kantoja Suo-
men olosuhteisiin.

MTT selvittää yhdessä kaupun-
kien ja seurakuntien kanssa yli 100 
lajin käyttöominaisuuksia. Käyttö-
kokeisiin on valittu kookkaita ryh-
mäperennoja ja matalia peittäviä la-
jeja, joita on istutettu puistoihin ja 
hautausmaille.

Perennojen ominaisuuksista saa-
dut kokemukset kerätään oppaaksi, 
joka ohjeistaa noin 50 lajin käyttöä.

Uusia kestäviä lajeja etsitään 
kantakokeissa Piikkiössä, Ruukissa 
ja Espoossa. Kokeissa seurataan yli 
350 kantaa ja lajia 18 kasvisuvusta. 
Kokeiden tavoitteena on saada peri-
mältään puhtaita ja nimiltään oikei-
ta lajeja kaupalliseen lisäykseen.

”Parhaat pitäisi saada Laukaan 
tervetaimiasemalle lisäykseen. Tu-
lokset menevät hukkaan, jos linkki 
Laukaalle ei toimi”, vanhempi tut-
kija Sirkka Juhanoja toteaa.

Hän viittaa säästöleikkauksiin, 
jotka uhkaavat Laukaan toimintaa. 
Hän kantaa huolta myös koriste-
kasvitutkimuksen resursseista. 

”Rahaa on vain neljän kasvisu-
vun lajien ja kantojen dna-tunnis-
tukseen kahdelle vuodelle.”

Perennatutkimukseen on saatu 
tähän mennessä noin 50 000 euroa 
yksityistä rahaa. Maa- ja metsäta-
lousministeriöltä on tullut runsaat 
200 000 euroa kolmelle vuodelle.

Sivut 8–9            Tutkijat Eeva-Maria Tuhkanen (vas.) ja Sirkka Juhanoja etsivät kuntien työtä ja rahaa säästäviä perennoja julkisille viheralueille.

Karitsoille 
myös 
kivennäisiä

Härkäpavusta 
rehua ja  
ruokaa

Lampaat ja varsinkin kasvavat karitsat eivät 
saa pelkästä karkearehusta tarpeeksi kiven-
näisaineita. Niinpä väkirehuun sekoitettu ki-
vennäisrehu täydentää kivennäispitoisuutta 
eläimen tarvetta vastaavaksi. Oikea kiven-
näisruokinta korostuu voimaperäisessä kas-
vatuksessa. 
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Härkäpapu ja muut palkokasvit voisivat 
tuottaa riittävästi valkuaista Suomen rehu-
markkinoiden tarpeisiin. Tällöin palkovil-
jojen viljelyalan olisi oltava noin 150 000 
hehtaaria. Hyvälaatuisilla palkoviljoilla on 
kysyntää myös ihmisravintona. 
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Karitsat saavat valkoapilaa kasvavalta 
laitumelta tärkeitä kivennäisaineita. 

Härkäpapu on perinteinen viljelykasvi,  
jolla on monenlaista käyttöä  

myös nykyaikana. 

Biokaasua 
maatiloilta
MTT kehittää maatilojen 
biokaasuteknologiaa. Maa-
ningan uusi biokaasulai-
tos tuottaa käytännön tietoa 
maitotilan energiaomavarai-
suuden ja ravinnekiertojen 
tehostamisesta. 
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Ympäristö- 
vaikutukset 
lounaslautasella
Elintarvikeketjun ympä-
ristövaikutukset synty-
vät paljolti raaka-aineiden 
tuotannossa. Niinpä ruoka-
valintamme ovat tärkeitä 
ympäristön kannalta. 
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Suvetar ja 
Valotar 
Uudet mansikkalajikkeet 
Suvetar ja Valotar ovat sa-
toisia ja kestävät hyvin här-
mää. Lisäksi niiden marjat 
ovat kiinteitä. Näitä uutuus-
lajikkeita alkaa pian olla saa-
tavilla. 
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Öljykasvien tautien 
torjunta
Öljykasveista saadaan suu-
rempia satoja, kun pahka-
home torjutaan oikeaan 
aikaan. Täyden kukinnan ai-
kaan tehty onnistunut tor-
juntakäsittely varmistaa hy-
vän sadon. 
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Innovaatiot 
hevosalalla
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Siemenperunan 
lannoitus
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Laatua  
porkkanaan
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siniketut
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Maatalouden kestävyyttä 
hakemassa

Maatalouden ympäristövaikutukset ja elintarvike-
ketjun vastuullisuus ovat vahvasti pinnalla yhteis-
kunnallisessa keskustelussa. 

Me kuluttajat haluamme syödä turvallista, terveel-
listä sekä luonnonmukaisesti, ympäristövastuullises-
ti ja yhteiskuntavastuullisesti tuotettua ruokaa. Tai 
pikemminkin osa meistä kuluttajista haluaa tehdä 
niin. Kuluttajatkin ovat nimittäin segmentoituneet 
erilaisiin ryhmiin, joiden kuluttajakäyttäytyminen 
on tutkimusten mukaan varsin erilaista.

Mitä sitten on kestävä maataloustuotanto ja miten 
tutkimus voi tukea kestävyyden rakentumista maa- 
ja elintarviketaloudessa? Siinäpä pohdittavaa.

Kestävyydellä on monta määritelmää. Niille kai-
kille on yhteistä kestävyyden eri ulottuvuuksien tun-
nistaminen: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja 
kulttuurinen kestävyys. Nämä ulottuvuudet pitäisi 
saada optimoitua samassa kestävyyden kehikossa. 

Entä mitä kestävyys maataloustuotannossa voisi 
tarkoittaa? Tulkinta voisi olla se, että ruoantuotan-
non pitää olla kilpailukykyistä ja taloudellisesti kan-
nattavaa. Samalla sen pitää olla ympäristövaikutuk-
siltaan minimoitua ja hallittua. Lisäksi kestävällä 
maataloustuotannolla tulee olla suotuisia yhteiskun-
nallisia vaikutuksia.

Miten tutkimus sitten on mukana rakentamassa 
kestävyyttä? Tutkimustoiminnalla tavoitellaan rat-
kaisuja muun muassa maataloustuotannon ilmaston-
muutokseen varautumiseen, uusiutuvan energian 
hyödyntämiseen ja maatalouden energiaomavarai-
suuden parantamiseen. 

Myös maatalouden ravinnepäästöjen vähentä-
mistä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista 
tutkitaan intensiivisesti. Lisäksi tutkimus hakee rat-
kaisuja elintarvikeketjujen ja tuotantoteknologioi-
den vastuullisuuden vahvistamiseksi niin ihmisten, 

eläinten, ympäristön kuin koko yhteiskunnan näkö-
kulmista.

Tutkimusta on viime vuosina suunnattu selkeästi 
kestäviin tuotantojärjestelmiin. Tästä yksi hyvä esi-
merkki on biokaasuun liittyvä tutkimus sekä labora-
torio- että maatilamittakaavassa. 

Biokaasu on kiinnostavasti hajautettua energi-
antuotantoa, jossa maatalouden sivuvirtoja voi-
daan hyödyntää paikallisesti ilman pitkiä kuljetus-
matkoja. 

Kuten Sari Luostarinen ja muut kirjoittajat jutus-
saan perustelevat, maatilojen biokaasutuotannon tu-
keminen on suora investointi ekologisesti ja sosiaali-
sesti kestävään maatalouteen. 

Maatilamittakaavan biokaasuratkaisuja tutkitaan 
ja kehitetään muun muassa MTT Maaningalla, jos-
sa on juuri otettu käyttöön uusi tutkimusnavetta ja 
biokaasulaitos. Tämä panostus tutkimuksen infra-
struktuuriin mahdollistaa harppauksen uusien rat-
kaisujen kehittämisessä maatalouden kestävyyteen 
erityisesti maatilamittakaavassa. Uutta tietopohjaa 
tarvitaan keskeisesti maatalouden ilmasto-, energia- 
ja ravinnehaasteiden voittamiseen. 

Hajautetulle uusiutuvan energian tuotannolle oli-
si Suomessa tilaa: maa- ja metsätalousministeriön ta-
voitteena on, että vuonna 2020 Suomessa toimisi 20 
suurta ja 50 pientä maatalouden eloperäisiä sivuvir-
toja raaka-aineenaan hyödyntävää biokaasulaitosta. 

Tavoite on siis asetettu; kenties tämä rima voitai-
siin jopa ylittää.

Aurinkoista kesää!

Mari Walls
tutkimusjohtaja, MTT

Lisätietoja: mari.walls@mtt.fi
puh. (03) 4188 2231

n Ilmassa oli juhlan tuntua, 
kun maa- ja metsätalousmi-
nisteri Sirkka-Liisa Anttila 
leikkasi vihkiäisnauhan poikki 
MTT:n uuden 120 lehmän tut-
kimuspihaton ja biokaasure-
aktorin edustalta Maaningan 
Halolassa. 

Puheessaan ministeri Anttila näki 
nykyaikaisen kotieläintutkimuksen 
mahdollisuuksien paranevan enti-
sestään.

– Maaninka on erinomainen si-
jaintipaikka uudelle tutkimus-
navetalle ja biokaasulaitokselle. 
Olemmehan keskellä vahvaa mai-
dontuotantoaluetta. Täällä tutki-
mustieto on lähellä käyttäjää ja tut-
kijoiden on helppo verkostoitua 
muiden sidosryhmien kanssa, hän 
sanoi.

Pohjois-Savosta maidon 
tuotannon ja tutkimuksen 
ykkösmaakunta 
Maakuntajohtaja Jussi Huttunen 
laski, että Pohjois-Savossa maata-
louden rahavirroista peräti 72 pro-
senttia, eli noin 210 miljoonaa eu-
roa vuosittain, tulee maidosta. Koko 
maatalous työllistää maakunnassa 
liki 6 000 henkilöä. 

– Tänään ja lähitulevaisuudessa 
maataloudessa panostetaan vahvas-
ti tutkimukseen ja jalostuksen lisää-
miseen. 

– Pohjois-Savo haluaa tukea voi-
makkaasti MTT:n linjausta siirtää 
kotieläintutkimuksen painopistet-
tä nykyistä enemmän Maaningan 
tutkimusasemalle. Nyt käyttöön 
otettava tutkimusnavetta verkottuu 

Kuopion yliopiston ja Savonia-am-
mattikorkeakoulun kanssa. Tutki-
musympäristöä voidaan kasvattaa 
eri aihealueilla. Tätä työtä halua-
vat myös edelleen osaltaan olla tu-
kemassa maakunnalliset rahoittajat, 
Huttunen lupasi.

Biokaasuteknologiaan 
panostetaan 
Jussi Huttunen toivottaa tervetul-
leeksi Pohjois-Savoon myös biokaa-
suteknologian edistämisen. 

– Tutkimusnavetta ja biokaasu-
laitosinvestointi ovat osa koko maa-
kuntamme elinkeinoperustan ke-
hittämisen ydinsisältöä. 

MTT panostaa biokaasuun, kos-
ka maataloudella on merkittäviä 
raaka-ainevarantoja, selkeät käyttö-
kohteet lopputuotteille ja tarve hal-
lita ympäristövaikutuksia. MTT:n 
vanhempi tutkija Sari Luostari-
nen kertoi, että teknologiaa on tar-
kasteltava kokonaisvaltaisesti, sillä 

biokaasuteknologia ei ole pelkkää 
uusiutuvan energian tuotantoa. 
Hiili sekä ravinteet on saatava tur-
vallisesti kiertoon ja laitokset saa-
tava taloudellisesti kannattaviksi. 
Tämä on kansallisesti ja kansainvä-
lisesti hyvin tärkeä ja ajankohtainen 
ala, jossa esimerkiksi MTT:n Fossii-
lisesta uusiutuvaan -tutkimusohjel-
ma toimii. 

Ministeri Anttila kertoi. että kiin-
nostus erityisesti maatilakokoluok-
kaa suurempien biokaasulaitosten 
rakentamiseen maassamme on ol-
lut suurta. 

– Tavoitteena on, että vuonna 
2020 Suomessa olisi parikymmen-
tä suurta ja 50 pientä maatalouden 
raaka-aineita käyttävää biokaasu-
laitosta. 

Markku Järvenpää, MTT 
markku.jarvenpaa@mtt.fi

puh. (09) 2242 5266, 
 040 593 0811

n Lue tiedotteet kokonaan: 
https://portal.mtt.fi/portal/
page/portal/mtt/mtt/ajan-
kohtaista/uutiset

Lampaalla on  
poikkeuksellinen  
kesytyshistoria  

Lampaan perimän DNA-merkkei-
hin perustunut tutkimus paljasti 
uutta tietoa lajin poikkeuksellises-
ta esihistoriasta. Ominaisuuksil-
taan erityyppinen lammaskanta on 
tuotu eri vaiheissa Eurooppaan al-
kuperäisestä kesytyskeskukses-
ta, Lounais-Aasian hedelmällisen 
puolikuun alueelta. Tutkimus jul-
kaistiin Science-tiedelehdessä huh-
tikuun lopussa. MTT oli mukana 
kansainvälisenä yhteistyönä toteu-
tetussa hankkeessa. 

Sikatalous  
kustannusten  
puristuksessa  
Sikataloudessa rakenne- ja tuotta-
vuuskehityksen vauhti on ollut ko-
vaa, mutta kannattavuus on vuo-
sikymmenen alun hyvien vuosien 
jälkeen polkenut paikallaan. Tuot-
tajahinnat ovat jääneet kustan-
nusten nousun jalkoihin. MTT:n 
laskelmien mukaan vuoden 2007 
tulos on sikataloudella parempi 
kuin maataloudessa keskimäärin, 
mutta vuonna 2008 kustannusten 
kova nousu pudotti sikatilojenkin 
kannattavuutta selvästi. Lisätieto-
ja: www.mtt.fi/taloustohtori.

Viljelylajikkeen  
valinnalla iso merkitys 
ympäristölle  
Nykyiset viljelylajikkeet päihit-
tävät typpitaseiltaan kirkkaasti 

edeltäjänsä, paljastaa MTT:n tuo-
re vertailu. Satoisat ja valkuaispi-
toiset lajikkeet pystyvät käyttä-
mään tehokkaasti pellon typen, 
jolloin huuhtoutumat jäävät pie-
niksi. Lajikkeiston typpitaseita 
on arvioitu MTT:n virallisissa laji-
kekokeissa 20 vuoden ajan osana 
työtä, jossa seurataan maatalou-
den ympäristötukitoimenpitei-
den vaikutuksia (MYTVAS3). Lue 
lisää: www.mtt.fi/mytvas.

Elintarvikeketjun  
markkina- ja hintariskit 
kasvussa  
Kansainvälisillä maataloustuo-
temarkkinoilla eletään nopeiden 
muutosten aikaa. Suuret ja äkilli-
set hinnanvaihtelut ovat yllättä-
neet kaikki markkinaosapuolet, 
ja pienetkin viestit satonäkymien 
muutoksista heijastuvat aikaisem-
paa nopeammin hintoihin. Ilmas-
ton lämpeneminen lisää säävaih-
teluita ja äärimmäisiä sääoloja. 
Suojaverkkona perinteisesti toi-
mineita EU:n markkinainterven-
tioita karsitaan. Lue lisää: Suomen 
maatalous ja maaseutuelinkeinot 
2009. Tilaukset: julkaisut@mtt.fi

Ilmastonmuutos tuo uusia 
viljelykasveja  
Ilmaston lämpeneminen avaa uu-
sia mahdollisuuksia suomalaiselle 
viljelylle, kun kasvien kasvukau-
si pitenee ja talvien leudontuessa 
edellytykset syysmuotojen vilje-
lyyn paranevat. MTT:ssä tutkit-
tiin, kuinka nopeasti nykyisten 
viljelykasvien viljelyalueet voivat 
laajentua ja miten aivan uudet tai 
meillä vähän viljellyt kasvit yleis-
tyvät. Lisäksi selvitettiin, paljon-
ko eri viljelykasvien sadot muut-
tuvat, kun kasvukausi pitenee. 

MTT Maaningan tutkimusalusta 
vihittiin käyttöön

MTT:ssä tutkittua

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila leikkasi nauhan Maa-
ningan tutkimuspihaton edustalla. Kuvassa lisäksi MTT:n ylijohtaja Erkki 
Kemppainen, maakuntajohtaja Jussi Huttunen sekä MTT:n johtokunnan 
puheenjohtaja Esko Lindstedt.

MTT:n tekemän kartoituksen perusteella peltojemme lajisto voisi olla 
merkittävästi nykyistä monimuotoisempi. Ilmaston lämmetessä esi-
merkiksi auringonkukan viljelyedellytykset paranevat meilläkin.

ulla Jauhiainen/mtt:n arKiSto

rodeo.fi
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n Maasää-verkosto kerää 
uudella langattomalla teknii-
kalla alueellisesti kattavaa ja 
reaaliaikaista ympäristömit-
taustietoa. MTT:n, SYKE:n, 
Ilmatieteen laitoksen ja 
useiden yritysten yhteises-
sä hankkeessa rakennettu 
mittausverkosto seuraa sää-, 
vedenlaatu- ja maankosteus-
muuttujia 70 langattomalla 
mittausasemalla Karjaanjoen 
valuma-alueella. Mittauksia 
tehdään vuorokauden aikana 
yhteensä yli 30 000. 

MTT:n tutkija Hanna Huitu esit-
teli MAASÄÄ-hankkeen loppuse-
minaarissa, kuinka kerättyjä tietoja 
käytettiin kasvinsuojelun täsmäen-
nusteiden kehittämiseen, kosteikon 
tehokkuuden arviointiin sekä va-
luma- ja hydrologiseen mallinnuk-
seen. Lisäksi kehitettiin menetel-
miä, joilla sensoreiden tuottamaa 
dataa pystytään hyödyntämään 
myös maatilan työkoneissa. 

– Nyt Maasää-mittausverkoston 
toiminta jatkuu tutkimuslaitosten 
yhteistyönä muun muassa uuden 
Envisense-tutkimushankkeen puit-
teissa, Huitu kertoi.

– Verkoston avulla voidaan kehit-
tää ja tehostaa ympäristön seurantaa 
ja rakentaa siihen liittyviä palvelui-

ta. Esimerkkeinä ovat vesien latuun 
perustuvat mittaukset sekä palvelut 
maaseudun yrittäjille ja asukkaille. 
Mittausalusta ja -verkosto tarjoavat 
myös tuotekehitysmahdollisuuksia 
yrityksille, jotka kehittävät tiedon-
siirtoa, antureita ja niihin liittyviä 
palveluita, sanoi MTT:n Teknolo-
giatutkimuksen johtaja Markku 
Järvenpää. 

Paljon dataa vähemmän 
virheitä
Automaattisilla mittauksilla saa 
veden laadusta enemmän tietoa 
kuin perinteisillä menetelmillä, 
totesi rehevöitymisen ja ekologian 
asiantuntija Mikko Kiirikki Luo-
de Oy:stä. 

Hän kertoi, että automaattisilla 
mittauksilla saadaan 1 000–10 000 
kertaa enemmän dataa kuin perin-
teisillä keinoilla. Automaattisella, 
jatkuvatoimisella veden laadun mit-
tauksella pystytään myös tutkimaan 
ilmiöitä, jotka jäävät perinteisessä 
näytteisiin perustuvassa veden laa-
dun mittauksessa tavoittamatta.

Pauli Rissanen Ilmatieteen lai-
tokselta kertoi ajallisesti tiheään 
mitatun säädatan laadunvalvonnas-
ta. Nykyisin noin 140:ltä Ilmatieteen 
laitoksen asemalta tulee kymmenen 
minuutin välein automaattisia sää-
havaintoja, ja tällaisten asemien 
määrä on kasvussa. Näiden havain-
tojen laadunvalvonta on haasteel-
lista, koska aikaisempaa kokemusta 

peräkkäisten mittausten muutosten 
suuruudesta on vähän. 

– Esimerkiksi lämpötila voi muut-
tua kymmenen minuutin aikana 
kolme astetta suuntaan tai toiseen. 
Laadunvalvontaa varten on kehitet-
ty uusia laskentamenetelmiä, joiden 
avulla mahdolliset mittausvirheet 
saadaan selville, olivatpa havainnot 
mitattu millä mittausvälillä tahan-
sa. Myös eri havaintoparametrien, 
kuten lämpötilan, säteilyn ja tuulen, 
ristikkäiset tarkistukset paljastavat 
virheitä, koska usein havainnot riip-
puvat toisistaan. Laadunvalvonnas-
sa käytetään apuna myös tutkatieto-
ja, ennustemalleja sekä tilastollisia 
menetelmiä, Rissanen luetteli.

Maan kosteus ja ravinteiden 
läpäisevyys selville
Jatkuvan maankosteustiedon avulla 
saadaan uutta tietoa kesäaikaisesta 
maan kuivumisesta, kertoi erikois-
tutkija Tapio Salo MTT:stä. 

Uuden tekniikan avulla saadaan 
kuivuusjaksot paremmin selville, 
jolloin voidaan tarkemmin ennus-
taa esimerkiksi kastelutarvetta. 

– Maan kosteustila vaikuttaa ra-
vinteiden mineralisaatioon, joten 
kosteuden seuranta antaa eväitä 
myös lannoitetarpeen arvioimiseen. 
Maankosteustilanteen luotettavia 
arvioita voidaan käyttää vaikkapa 
kylvöaikojen suunnittelussa.

Peltolohkon sisällä voi olla huo-
mattavaa vaihtelua maan ravinne-

pitoisuudessa ja ravinteiden läpäi-
sevyydessä. MTT:n tutkija Liisa 
Pesosen mukaan tällaisten ravin-
nepäästöjen kriittisten kohtien ha-
vaitseminen ja huomioonottami-
nen peltoviljelyssä on haasteellista. 
Mittaustieto mahdollistaa useiden 
vaativien yhtäaikaisten prosessien 
ohjaamisen, säädön, valvomisen ja 
dokumentoinnin. 

– Perinteinen silmämääräinen 
havainnointi, työntekijän päässä 
tapahtuva tulkinta ja manuaalinen 
päätöksen toimeenpano eivät vält-
tämättä ole riittävän tarkkoja. 

Apua perunaruton 
ruiskutusten ajoittamiseen
Kasvinsuojelussa täsmäennustei-
ta voidaan käyttää esimerkiksi pe-
runaruton torjuntaan. 

– Perunarutto on tauti, joka ilman 
kasvinsuojeluainekäsittelyjä voi tu-
hota pahoina kesinä perunakasvus-
tot kokonaan viikossa. Perunaruton 
alkamisajankohtaa ei pystytä täl-
lä hetkellä arvioimaan pelkästään 
säätietojen perusteella, vaan lisäksi 
tarvitaan jatkuvaa tarkkailua, kertoi 
vanhempi tutkija Asko Hannukka-
la MTT:stä. 

– Seuraavien ruiskutusten tarve ja 
ajoitus sitä vastoin voidaan ennustaa 
hyvin tarkasti tosiaikaisiin säämit-
tauksiin perustuvien mallien avulla. 
Näin voidaan merkittävästi tehos-
taa kasvinsuojeluaineiden käyttöä 
ja välttää turhia ruiskutuksia. 

Kosteikot  
tehosyynissä

– Kosteikon tehokkuutta mittaa-
vissa tutkimuksissa tiheä veden-
laadun mittaaminen automaat-
tilaittein antaa erityisen suuren 
hyödyn, totesi tutkimusinsinööri 
Jari Koskiaho SYKE:stä. 

Hovin kosteikkoon tulevasta ve-
destä tunnin välein rekisteröidys-
sä aikasarjassa huomattiin hyvin 
korkeita, lyhytkestoisia sameus-
arvoja, joita kenties ei olisi ha-
vaittu yksittäisistä vesinäytteistä. 
Uusilla menetelmillä kosteikon 
puhdistustehokkuus eri tilanteis-
sa voidaan arvioida huomattavas-
ti tarkemmin kuin perinteiseen 
näytteidenottoon perustuvalla 
menetelmällä.  

– Uusien automaattimittausten 
perusteella Hovin kosteikon te-
hokkuus on säilynyt kiintoaineen 
pidättymisen osalta samalla tasol-
la kuin kahdeksan vuotta sitten 
tehdyissä tutkimuksissa. Liukois-
ten ravinnejakeiden pidättyminen 
oli jopa huomattavasti tehostunut, 
Koskiaho kertoi.

Lue seminaarin esitykset: www.
mtt.fi/maasaa -> ajankohtaista

Hanna Huitu ja  
Markku Järvenpää, MTT

etunimi.sukunimi@mtt.fi
puh. 040 484 0310
puh. 040 593 0811

Maasää-verkosto kerää uudella langattomalla tekniikalla alueellisesti kattavaa ja reaa-
liaikaista ympäristömittaustietoa. Mittausverkosto seuraa sää-, vedenlaatu- ja maan-
kosteusmuuttujia Karjaanjoen valuma-alueella. Tietojen avulla voidaan arvioida muun 
muassa kosteikkojen tehokkuutta ja veden laatua. Lisäksi voidaan kehittää kasvinsuo-
jelun täsmäennusteita, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi perunaruton torjunnassa.

tero Sivula Ja BarBro WicKStröm/rodeo.fi

MAASÄÄ kerää ja hyödyntää täsmätietoa 
ympäristöstä
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n MTT:n ensimmäinen 
biokaasureakttori käynnistyi 
Sotkamon toimipaikassa ke-
sällä 2008. Reaktori on suun-
niteltu kiinteiden massojen 
käsittelyyn. Aluksi reaktorin 
syötteenä on käytetty naudan 
kuivikelantaa. 

Suomestsa toimivat maatilojen bio-
kaasulaitokset käyttävät pääsyöt-
teenä lietelantaa. Kuivalantatiloille 
ei sen sijaan vielä ole valmista laite-
konseptia. 

MTT rakensi Sotkamoon kui-
vamädätysreaktorin, jotta laitteen 
teknisistä ratkaisuista ja erilaisista 
kiinteistä syötteistä saataisiin ko-
kemuksia. Alku on ollut rohkaise-
va. 

Kuivalanta kaasuuntui hyvin 
Reaktoriin syötettiin turpeella, ol-
jella ja ruokohelvellä kuivitettua 
lantaa. Ensin tehtiin panostyyppi-
nen koe. Siinä reaktori täytettiin ja 
tyhjennettiin kerralla. 

Panoskokeessa kolmesta kuutios-
ta kuivalantaa tuli kuudessa viikos-
sa kaikkiaan noin 80 kuutiometriä 
biokaasua eli noin 48 kuutiomet-
riä metaania. Yhden metaanikuuti-
on energia vastaa yhtä litraa kevyttä 
polttoöljyä. 

Jatkuvatoimisessa kokeessa re-
aktorista poistettiin ja lisättiin kui-
valantaa päivittäin. Reaktoria sekoi-
tettiin kahdesti päivässä puolesta 
puoleentoista tuntia kerrallaan. 

Jatkuvatoimisessa kokeessa tuo-
retta lantaa lisättiin noin 15–19 ki-
logrammaa päivässä. Syöttö pidet-
tiin pienenä, jotta mikrobit tottuvat 

jatkuvaan syöttöön ja kaasuntuotto 
saadaan pysymään tasaisena. 

Biokaasua muodostui päivässä 
noin puoli kuutiometriä. Kuutios-
ta tuoretta lantaa muodostui keski-
määrin 22 kuutiometriä metaania. 
Orgaanista kuiva-ainekiloa kohti 
laskettuna metaanisaanto oli kes-
kimäärin 0,12 kuutiometriä.

Kiinteästä tulee juoksevaa
Biokaasuprosessia sanotaan kui-
vaksi, jos syötettävän materiaalin 
kuiva-ainepitoisuus on yli 15 pro-
senttia. Lanta tai muu syöte on sil-
loin sen verran kiinteätä, että sitä 
voi lapioida.

Reaktorissa mikrobit pilkko-
vat eloperäisen aineen solunseiniä. 
Kiintoaine hajoaa, ja kuivalannasta 
tulee juoksevaa. Poistettavaa massaa 
ei ole olennaisesti vähemmän kuin 
syötettävää massaa. 

Mikrobitoiminnan tuotteena 
muodostuu biokaasua, josta 50–60 
prosenttia on metaania. Sen energia 
voidaan hyödyntää lämmön, säh-
kön ja/tai liikennepolttoaineen tuo-
tannossa.

Kiinteä materiaali on haasteel-
lista sekoitettavaa ja siirrettävää. 
Siihen ei kannata lisätä vettä, sillä 
tällöin käsiteltävän ainemäärän tila-
vuus kasvaa. Silloin tarvitaan isom-
pi reaktori, ja rakennus- ja lämmi-
tyskulut kasvavat. 

Maatilaa pienempi – 
laboratoriota suurempi
MTT Sotkamon reaktorin tilavuus 
on 4,5 kuutiometriä ja nestetila-
vuus 3 kuutiometriä. Reaktorisäiliö 
sijaitsee puolilämpimässä tilassa, ja 
syöttösuppilo kylmässä varastossa. 

Massan lämpötila pidettiin noin 30 
asteessa lämmittämällä reaktoria.

Pilottireaktorissa massaa sekoi-
tetaan telakuljettimella, joka ei kui-
tenkaan ole tehokas sekoitusmene-
telmä. Säiliön reunoille ja pohjille 
jää nimittäin sekoittumatonta mas-
saa.

Ongelmia tuli myös pitkästä kui-
vikeoljesta, joka kiertyy sekoittimen 
ympärille. Olki tulisikin silputa joko 
ennen kuivittamista tai ennen reak-
toriin syöttöä.

Syöttöruuvi kuljettaa lantaa 
syöttösuppilosta reaktorisäiliöön. 
Se kuljetti hyvin kiinteää kuivi-
kelantaa. Kosteampi puuromai-
nen lanta sen sijaan ei soveltunut 
tämänkaltaiseen syöttöön. Ruuvi 
ei kuljettanut sitä reaktoriin päin, 
vaan se pyrki takaisin syöttösup-

piloon. 
Reaktorisäiliö ja kuljetusruuvit 

tehtiin tavallisesta raudasta, joka on 
ruostumatonta terästä edullisempi 
materiaali. Sen mahdollista syöpy-
mistä seurataan. Kaasuputket ovat 
ruostumatonta terästä.

Reaktorisäiliö tehtiin vanhasta 
lietevaunusta. Myös syöttökieruk-
ka ja kaasuputket ovat kierrätysta-
varaa. Reaktorisäiliön kyljessä oleva 

ikkuna mahdollistaa sisällön tark-
kailun.

Reaktorin suunnitteli diplomi-in-
sinööri Timo Heusala, ELBio Ky:stä 
ja valmisti sotkamolainen Konetyöt 
Jukka Korhonen. 

Elina Virkkunen,  
Pekka Heikkinen, MTT ja   

Elina Korhonen,  
Jyväskylän yliopisto

Biokaasupilotti käynnistyi Sotkamossa

elina virKKunen

n Maataloudessa liikkuu 
merkittäviä materiaalivirtoja, 
joiden sisältämien energian ja 
raaka-aineiden hyötykäyttö 
on ollut tehotonta. Maailmas-
sa, jossa uusiutumattomat 
energia- ja raaka-aineresurs-
sit ovat hiljalleen ehtymässä 
ja ympäristö kohtaa merkit-
täviä haasteita, materiaali-
kiertoja on tehostettava niin 
energia-, ympäristö- kuin 
kustannustehokkuudenkin 
nimissä. Biokaasuteknologia 
mahdollistaa sekä uusiutu-
van energian tuotannon että 
materiaalikierrot. 

Biokaasun sisältämä metaani voi-
daan hyödyntää lämmön, sähkön 

ja/tai maakaasua vastaavan bio-
metaanin tuotannossa. Samalla osa 
syöttöraaka-aineiden orgaanisesta 
aineesta ja kaikki ravinteet jäävät 
käsittelyjäännökseen ja voidaan 
hyödyntää uudelleen. Kun jäännös 
hyödynnetään kasvinravinteena ja 
maanparannusaineena, tuotetaan 
uutta kasvibiomassaa, joka voidaan 
suoraan tai rehu- ja elintarvikekäy-
tön kautta palauttaa biokaasulai-
tokseen ja kasvintuotantoon. 

Maataloudessa merkittävät 
mahdollisuudet
Biokaasutuotantoon soveltuvista 
eloperäisistä materiaaleista suurin 
osa tuotetaan maatiloilla. Niillä on 
myös suurin hyödyntämistarve kä-
sittelyjäännöksen sisältämille ra-
vinteille ja orgaaniselle aineelle. 

Maatilat voivat myös toimia 
alueellisesti tilojen ulkopuolella 

muodostuvien jätteiden ja sivu-
tuotteiden hyödyntäjinä, kunhan 
käsittelyn ja tuotteiden käytön tur-
vallisuus varmistetaan. 

Silti maatilojen biokaasutuotan-
to odottaa edelleen teknologian 
laajempaa käyttöönottoa. Teknolo-
gia on varsin tunnettua ja toimivaa 
eikä kiinnostuksesta ole puutetta. 
Suuri investointi ei vain lyö leiville 
nykyisillä kannustimilla. 

Biokaasu on vihreää 
energiaa 
Biokaasu on hajautettua energi-
antuotantoa ja materiaalien hyö-
dyntämistä lähellä niiden synty-
paikkaa. Hajautetun käsittelyn 
käytäntöjä tulee kehittää, sillä 
monia biokaasun raaka-aineita ja 
muodostuvaa jäännöstä ei kannata 
kuljettaa pitkiä matkoja. 

Biokaasusta saatavat hyödyt ovat 

kuitenkin huomattavat erityisesti 
maataloudessa, joka on energiain-
tensiivistä ja jota on pidetty mer-
kittävänä ravinne- ja kasvihuone-
kaasujen päästölähteenä. 

Maatilojen biokaasun tukemi-
nen investointi- ja jäännöksen 
käytön tuin, sähkönsyöttötariffein 
ja mahdollisine muine kannusti-
mineen on suora sijoitus ympäris-
töystävällisempään ja monipuoli-
sempaan maatalouteen. 

MTT kehittää maatilojen 
biokaasuteknologiaa
MTT panostaa maatilojen biokaa-
suteknologian kehittämiseen laa-
jalla rintamalla. MTT Maaningan 
maatilakohtainen biokaasulaitos 
tuottaa käytännön tietoa maito-
tilan energiaomavaraisuuden ja 
ravinnekiertojen tehostamisesta. 
Myös taloudellista kannattavuut-

ta kehitetään. 
Kuivalannan käsittelyä tutkitaan 

puolestaan MTT Sotkamossa. Pel-
tokäyttöä erilaisten biokaasulaitos-
ten jäännöksillä tutkitaan eri puo-
lilla MTT:ta. 

Tutkimus on hyvin ajankohtais-
ta myös kansainvälisesti, sillä haas-
teet ovat globaaleja. 

MTT:n näkemyksen mukaan 
maatalouden biokaasulla on mah-
dollisuuksia nousta merkittäväksi 
tekijäksi ilmasto-, energia- ja ra-
vinnehaasteiden ratkaisussa. Tar-
vitaan vain riittävästi tahtoa pot-
kaista ala todella liikkeelle. 

Sari Luostarinen,  
Teija Paavola, Jukka Rintala ja 

Markku Järvenpää, MTT 
Lisätietoja:  

sari.luostarinen@mtt.fi
puh. (03) 4188 4939

Maatilojen biokaasulaitoksista kestävää energiaa  
ja materiaalikiertoja

Kuivalannasta saatava käsittely-
jäännös on vellimäistä ja sen haju 
muistuttaa mullan hajua. Syöt-
teessä on kuiva-ainetta 17–23 
prosenttia ja jäännöksessä vain 
6–12 prosenttia.

Biokaasureaktorin syöttösuppilo on vasemmalla, sitä yhdistää reakto-
risäiliöön syöttöruuvi. Oikealla on reaktorisäiliö, josta poistokierukka 
siirtää massan ulos oikealle. Kaasu johdetaan ulos ja poltetaan soihtu-
polttimessa.

elina virKKunen

MTT Maaningan maatilakohtainen biokaasulaitos tuottaa tietoa maatilojen eloperäisten materiaalien käytön tehostamisesta biokaasuteknologian avulla.

Sari luoStarinen
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n Monet maaseutuyrittäjyy-
den alat ovat jääneet kansal-
lisen innovaatiojärjestelmän 
ulkopuolelle. Esimerkiksi 
hevosalan yrityksissä on 
haasteena hyvien ideoiden 
vieminen käytännön toteu-
tukseen asti.

MTT:ssä selvitettiin kesällä 2008 
hevosalan yrittäjien käsityksiä ke-
hittämis- ja rahoittamisvälineiden 
käytön mahdollisuuksista ja es-
teistä. Kahteen ryhmähaastatte-
luun osallistui yhteensä seitsemän 
lounaishämäläistä hevosalan yrit-
täjää.

Puutetta tiedosta ja rahasta
Yrittäjillä oli paljon muun muassa 
teknologiaan liittyviä konkreetti-
sia kehittämistarpeita. Heillä oli 
myös ideoita siitä, miten omaa yri-
tystä voisi viedä eteenpäin. 

Ongelmaksi hevosalan yrittäjät 
kokivat erityisesti uusien ideoiden 
viemisen käytännön toteutukseen 
asti. Pienten yritysten omat rahoi-
tusmahdollisuudet ovat nimittäin 
rajalliset. Lisäksi talleilla on vaike-
uksia saada riittävästi ammattitai-
toista työvoimaa. Tällöin yrittäjä 
on sidottu päivittäisten käytännön 
asioiden pyörittämiseen. 

Hevosalalla käytetään vähän 
erilaisia innovaatioiden kehittä-
mistoimia. Osa yrittäjistä tunnis-
ti vain normaalit yritystoiminnan 
rahoittajat, kuten pankit. Osalle 
tuttuja olivat myös TE-keskuksen 
tarjoamat mahdollisuudet. Kuntia, 
osaamis- tai aluekeskuksia ei tun-
nistettu lainkaan elinkeinopoliit-
tisiksi toimijoiksi oman yritystoi-
minnan kehittämisessä. 

Lääkkeeksi 
verkostoituminen  
ja yhteistyö 
Innovaatiotoimintaa voidaan edis-
tää lisäämällä vuorovaikutusta yrit-

täjien välillä ja myös muihin toimi-
joihin päin. Hevosyrittäjät kokivat 
verkostoitumisen tärkeäksi eten-
kin omalla alallaan. He näkivät, 
että vuorovaikutuksen lisääminen 

myös muiden yrittäjien kanssa voi-
si tuoda lisäarvoa. Yrittäjien yhteis-
työ oli poikinut myös konkreettisia 
parannuksia. 

Kehittämishankkeisiin suh-
tauduttiin kahdella tavalla. Eräät 
ensimmäisistä hankkeista olivat 
olleet pettymyksiä, mutta myö-
hemmin oli saatu positiivisia ko-
kemuksia. Yrittäjät suhtautuivat 
myönteisesti siihen, että voisivat 
myös jatkossa osallistua hankkei-
siin. Hankkeiden ”sivutuotteena” 
oli saatu luotua myös uusia yrittä-
jien välisiä verkostoja. 

Ongelmana on, että yrittäjillä it-
sellään ei ole aikaa eikä osaamista 
hakea hankerahoitusta tai hoitaa 
hankkeen hallintoa. Toisaalta yh-
teyttä yleisempään innovaatiopoli-
tiikkaan ei ole. Näin ollen yrittäjil-
lä ei ollut riittävästi suhteita niihin 
tahoihin, jotka voisivat luontevasti 
hoitaa hankehallinnon. 

Vaikka suomalaista innovaa-

tiojärjestelmää on pidetty yhte-
nä maailman parhaista, sen uu-
distaminen on tärkeää. Vanhojen 
painopisteiden rinnalle tuodaan 
kysyntälähtöistä, laaja-alaista in-
novaatiopolitiikkaa. 

Maaseudun yritysten tarpeet 
olisi ehkä tällöin helpompi ottaa 
huomioon kansallisella tasolla. Li-
säksi rahoitusta ja muita tukitoi-
mia pystyttäisiin kohdentamaan 
myös niille. 

Maaseutuyritysten kehittämisen 
tukemiseen tarvittaisiin myös pie-
niä, käytännöllisiä toimia. Niiden 
avulla voidaan lisätä yrittäjien ver-
kostoitumista sekä parantaa tie-
donkulkua erilaisista rahoitus- ja 
kehittämismahdollisuuksista. 

Leena Rantamäki-Lahtinen ja 
 Elina Vehmasto, MTT

Lisätietoja:  
leena-rantamaki-lahtinen@mtt.fi

puh. (03) 4188 3122

Hevosalalle kaivataan lisää innovatiivisuutta tukevia toimia

Hevosalalle kaivataan lisää innovatiivisuutta tukevia toimia, jotta hy-
vät ideat päätyvät käytännön toteutukseen asti. 

tapio tuomela/mtt:n arKiSto

n Innovaatiolla tarkoitetaan uusien 
asioiden tekemistä tai olemassa 
olevien asioiden tekemistä uudella 
tavalla. Innovaatiot parantavat yri-
tysten kilpailukykyä ja taloudellista 
menestymistä. Siksi innovaatioiden 
kehittämiseen ja käyttöönottoon 
liittyvän toiminnan eli innovaa-
tiotoiminnan harjoittaminen on 
tärkeää yritystoiminnalle. 

MTT:ssä tarkasteltiin maaseudulla yri-
tyskeskittymissä sijaitsevien hevosalan ja 
bioenergia-alan pienyritysten innovaatio-
toimintaa ja taloudellista menestymistä. 
Tutkimuksen posti- ja internet-kyselyyn 
vastasi 124 hevosalan ja 41 bioenergia-
alan yrittäjää syksyllä 2008. Tutkimusai-
neisto analysoitiin tilastollisin menetel-
min. 

Kokonaisvaltaista kehittämistä
Ainoastaan reilulla kymmenesosalla yri-
tyksistä oli kehitetty liiketoimintaa ja sen 
tukitoimintoja tutkimusvuosina. Silti sa-
manaikaisesti noin kolmannes yrityksistä 
oli laajentanut toimintaansa ja reilu puolet 
oli tehnyt investointeja. 

Yrityksen liiketoimintaa tulisi kuiten-
kin kehittää kokonaisvaltaisesti samaan 
aikaan, kun yritystoimintaa laajennetaan 
tai yrityksessä tehdään mittavia investoin-
teja. 

Innovaatiotoimintaa harjoittaneista 
yrittäjistä suhteessa useampi oli osallistu-
nut kehittämishankkeisiin kuin yrittäjistä, 
jotka eivät olleet harjoittaneet innovaatio-
toimintaa lainkaan. Näin ollen tutkimuk-
sessa saatiin tieteellistä näyttöä siitä, että 
yrittäjän kannattaa osallistua kehittämis-
hankkeisiin, kun hän uudistaa jotakin toi-
mintatapaa yrityksessään. 

Innovaatiotoimintaa kohtuullisesti 
Joillakin osa-alueilla innovatiiviset yri-
tykset olivat menestyneet taloudellisesti 
useimmiten hyvin. Jos innovatiivisia osa-
alueita oli yrityksessä enemmän, menes-
tyminen oli useimmiten keskinkertaista. 
Innovaatiotoimintaa harjoittamattomat 
yritykset olivat menestyneet useimmiten 
heikosti. 

Vaikuttaakin siltä, että innovaatiotoi-
minta joillakin osa-alueilla varmistaa par-
haan taloudellisen tuloksen. Se heijastaa 
yrittäjän löytäneen oman menestymiskon-
septinsa, seuraavan aikaansa ja kehittävän 
toimintaansa kohtuullisesti. 

Innovaatiotoiminta useilla osa-alueilla 
voi olla merkki yritystoiminnassa meneil-
lään olevasta perusteellisesta muutospro-
sessista. Se saattaa heijastua yrityksen ta-
loudelliseen tulokseen kielteisesti ainakin 
muutoshetkellä, kun innovointi lisää kus-
tannuksia. 

Innovaatiotoiminnan harjoittamatto-
muus ja heikko taloudellinen menestys 
näyttävät kulkevan käsi kädessä. Tämä tu-
kee yleisesti hyväksyttyä näkemystä siitä, 
että yritystoiminnassa kannattaa harjoit-
taa innovaatiotoimintaa. 

Sanna Tiilikainen, MTT
Lisätietoja: sanna.tiilikainen@mtt.fi 

puh. (09) 56 080 
MTT:ssä tarkasteltiin innovaatiotoimintaa Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla sijaitsevissa he-
vosyrityksissä sekä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevissa bioenergia-alan pienyrityksissä. 

Sanna tiiliKainen

Maaseudun yrityskeskittymät ja 
-verkostot ovat tärkeitä maaseu-
dun elinvoimaisuuden kannal-
ta. MTT:ssä selvitettiin, miten 
innovaatio-osaamista ja sen vä-
littymistä maaseudun yrityskes-
kittymissä ja toimijaverkostois-
sa voidaan kehittää. Kohteina 

olivat hevostalouskeskittymät 
Uudellamaalla ja Lounais-Hä-
meessä sekä bioenergiakeskitty-
mä Pohjois-Pohjanmaalla. Mo-
lemmat edustavat kasvavaa ja 
maaseudun omiin resursseihin 
vahvasti pohjautuvaa yritystoi-
mintaa. 

Innovatiivisuutta  
maaseutuyrityksiin – 
esimerkkeinä hevostalous  
ja bioenergiahake

Innovaatiotoiminta luo yritykselle taloudellista menestymistä
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n Elintarvikeketjun ympä-
ristövaikutukset syntyvät 
suurelta osin raaka-aineiden 
tuotannossa. Niinpä ruoka-
valinnat ovat tärkeitä ympä-
ristön kannalta. Ympäristö-
vaikutusten hallinta tulisikin 
pikaisesti ottaa yhteiseksi 
tavoitteeksi ruoan kulutuk-
sessa ja tuotannossa. 

Maataloustoiminta näkyy ympäris-
tössä monella tavoin. Maalaji, kal-
tevuus ja sääolot vaikuttavat tuo-
tantoon ja kuormittavuuteen, maan 
rakenne ja kuivatustila ravinteiden 
ottoon ja päästöihin. Lisäksi muok-
kaus ja lannoitus vaikuttavat vesiin 
huuhtoutuvien ravinteiden ja il-
maan haihtuvien typpiyhdisteiden 
määriin sekä maan eloperäiseen ai-
nekseen. 

Kasvinsuojelu puolestaan vaikut-
taa ravinnepäästöihin parantamal-
la viljelykasvien kasvuoloja, mutta 
on varsinkin väärin käytettynä hai-
tallista. Kaikkiaan raaka-ainetuo-
tannon vaikutukset muodostavat 
suurimman osan elintarvikeketjun 
ympäristövaikutuksista.

Ympäristövaikutusten 
luokittelu
Elinkaariarvioinnissa kerätään tie-
dot tuotejärjestelmän syötteiden 
eli käytettyjen luonnonvarojen ja 
tuotteiden eli tuotettujen tuottei-
den, jätteiden ja päästöjen määristä. 

Nämä määrät yhteismitallistetaan 
ja summataan karakterisointiker-
toimien avulla. 

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen 
vaikutusta kuvaava hiilidioksidiek-
vivalentti (CO2-ekv) kattaa ilmas-
tonmuutokseen vaikuttavat päästöt 
eli hiilidioksidin (CO2), dityppiok-
sidin (N2O) ja metaanin (CH4). Ne 
on muunnettu yhteismitalliseksi 
suhteellista säteilypakotepotenti-
aalia kuvaavien kertoimien (1, 298 
ja 25) avulla.  
1*CO2 + 298*N2O + 25*CH4 = CO2-
ekv.

Elinkaariarvion vaikutusluokille 
ilmastonmuutos, rehevöityminen 
ja happamoituminen on olemas-
sa kansainvälisen vaikutusarvioin-
nin mukaiset kertoimet. Maankäy-
tön, luonnon monimuotoisuuden 
ja ekotoksisuuden arviointi on vas-
ta kehittymässä.

Ateriavalinnat ja ympäristö
Ravitsemuskasvatuksessa käyte-
tään Valtion ravitsemusneuvotte-
lukunnan lautasmallia. Se kuvaa, 
miten ateriasta koostetaan ravitse-
muksellisesti tasapainoinen annos. 
Samalla malli soveltuu myös ruo-
kailun ympäristövaikutusten arvi-
oimiseen. 

Runsaasti eläinperäisiä tuottei-
ta sisältävät ateriat kuormittavat 
ympäristöä keskimäärin enem-
män kuin runsaasti kasvikunnan 
tuotteita sisältävät.  Myös ruoka-
annosten valmistustavalla, vaihto-
ehtoina koti-, ruokala- tai valmis-
ruoka, on merkitystä ympäristön 
kannalta. 

Ateriat kuormittavat 
ympäristöä
Elintarvikkeiden kulutus aiheuttaa 
ympäristövaikutuksia. Vesien rehe-

vöitymisestä niiden osuus on noin 
puolet, happamoitumisesta 30 %, 
alailmakehän otsonin muodostu-
misesta 30 %, ilmastomuutoksesta 
20 % ja primäärienergiankulutuk-
sesta 10 %. 

Kotitalouksissa elintarvik-
keiden kulutus muodostaa huo-
mattavasti suuremman osuuden 
ympäristövaikutuksista kuin elin-
tarvikkeisiin kohdistuvat kulutus-
menot kaikista  kulutusmenoista 
( joka on vain 13 %).  

Elintarvikkeiden raaka-ainei-
den tuotanto kuormittaa ympäris-
töä niin meillä kuin muualla. Siten 
tuontituotteisiinkaan turvautu-
minen ei ole vastuullista. Maata-
loustuotannon asiakasviestinnäs-
sä täytyisikin aloittaa keskustelu 
ruokaketjun kestävistä kotimai-

sista toimintatavoista ja täydentä-
vien tuotteiden vastuullisesti kil-
pailutetusta tuonnista. 

Sirpa Kurppa, Juha-Matti  
Katajajuuri, Merja Saarinen, 

Kirsi Usva, MTT,  
Juha Grönroos, Ari Nissinen,  

Suomen ympäristökeskus,  
Ilmo Mäenpää,  

Oulun yliopisto,  
Thule instituutti,  

Johanna Mäkelä ja  
Mirja Viinisalo,  

Kuluttajatutkimuskeskus

Lisätietoja:  
sirpa.kurppa@mtt.fi

puh. 040 548 6968

Ympäristövaikutukset kuluttajan lounaslautasella

Ateriavaihtoehdoissa ympäristövaikutuksiltaan erilaisten proteiinien 
ja hiilihydraattien lähteet yhdistyvät. Yhdistelmiä täydennetään suo-
jaravintoaineita sisältävällä salaatilla, ja leivällä ja juomalla. 
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n Siemenperunatuotannossa 
kannattaa säädellä lannoitusta 
niin, että sato olisi hyödyn-
nettävissä mahdollisimman 
hyvin siemeneksi laadusta 
tinkimättä. Niukka kaliumlan-
noitus tuotti tutkimuksessa 
taloudellisesti hyvän siemen-
perunasadon. 

MTT:n ja Yara Suomen tutkimuk-
sessa selvitettiin siemenperunatuo-
tantoon sopivaa lannoitusta eri pe-
runalannoitteilla vuosina 2007 ja 
2008. 

Laadun kannalta oleellista on sie-
menperunan elinvoima ja taudin-
kestävyys. Niihin voidaan vaikuttaa 
viljelytekniikalla ja maan ravinneti-
lalla, erityisesti ravinteiden suhteel-
la. Viljelijälle tärkeitä asioita ovat 
myös käyttökelpoisen sadon määrä 
ja tuotannon taloudellinen tehok-
kuus. 

Lannoitteet  
vertailussa
Käytetyt lannoitteet olivat Perunan 
Y1 (N–P–K–8–5–19), Tärkkelyspe-
runan Y1 (12–5–14) ja Kalsium-mag-
nesiumravinne (Ca 12 % ja Mg 7,5 %), 
joka annettiin yhdessä Tärkkelyspe-
runan Y1:n kanssa. Kenttäkokeet to-
teutettiin Pohjois-Pohjanmaalla Li-
mingassa karkeilla hietamailla ja 
Fambo-lajikkeella. 

Lannoitteissa oli eri määriä ra-
vinteita, joten Tärkkelysperuna Y1 
-käsittelyssä perunat saivat 51 % vä-
hemmän kaliumia ja 32 % vähem-
män fosforia kuin Perunan Y1 -kä-
sittelyssä. Typen määrä oli kaikissa 
käsittelyissä sama, ensimmäisenä 
vuonna 60 kg/ha ja toisena vuon-
na 50 kg/ha. Kalsium-magnesium-
ravinteen mukana annettiin kal-
siumia 126 kg/ha ja magnesiumia 
79 kg/ha. 

Mukulasadossa  
merkittävät erot
Seoslannoitteet vaikuttivat mo-

lempina vuosina satoon samalla 
tavalla. Perunan Y1:llä lannoitet-
tujen koeruutujen kokonaissato 

oli 10–15 % suurempi kuin Tärkke-
lysperunan Y1:llä lannoitettujen. 
Satoerot muodostuivat pääasiassa 

yli 50 mm:n kokoisista mukulois-
ta. Sen sijaan tätä pienempien mu-
kuloiden sato-osuuksissa ei ollut 
merkittävää eroa seoslannoittei-
den välillä.

Kaliumlannoitus vähentää mu-
kulan kuiva-aineen muodostusta. 
Sadon tärkkelyspitoisuus olikin 
suurempi vähemmän kaliumia si-
sältävällä Tärkkelysperunan Y1-
lannoitteella. Elinvoimaiselle sie-
menperunalla tärkkelys on tärkeä 
vararavinto uusien versojen ja juu-
rien muodostamiseen.

Lisäravinteilla laatua  
ja satoa
Kalsium-magnesiumravinne lisä-
si mukuloiden kalsiumpitoisuutta 
kumpanakin vuonna. Kalsium vai-
kuttaa merkittävästi taudinkestä-
vyyteen yhdessä kaliumin ja mag-
nesiumin kanssa.

Vuonna 2007 koelohkon maan 
magnesiumpitoisuus oli hyvin alhai-
nen. Kalsium-magnesiumravinne 
lisäsi tällöin selvästi satoa ja muku-
lakokoa verrattuna pelkkään Tärk-
kelysperunan Y1:een. Vuonna 2008 
maan magnesiumtila oli parempi, 
ja lisälannoitus vaikutti vähemmän 
perunasadon määrään. 

Kilot ja  
eurot
Siemenperunaksi käytetään pääasi-
assa 30–40 mm:n ja 40–50 mm:n 
kokoisia mukuloita. Tutkimuksessa 
yli 50 mm:n ja alle 30 mm:n muku-
loiden määrä väheni, kun  lannoit-
teen ravinnesuhteita muutettiin 
niin, että kalium oli tasapainoises-
sa suhteessa kalsiumiin ja magne-
siumiin. Samalla sadon määrä pysyi 
lähes ennallaan. Lisäksi sadon tärk-
kelyspitoisuus lisääntyi. 

Seoslannoitteista tärkkelyspe-
runalannoitetta käytettiin samalla 
typpitasolla vähemmän kuin Peru-
nan Yl -lannoitetta ja lannoitteena 
se on edullisempaa. Tärkkelyspe-
runalannoite näyttäisi siis olevan 
kustannustehokas vaihtoehto sie-
menperunan lannoituksessa, kun 
tavoitteena on tuottaa 30–50 mm:n 
kokoisia mukuloita. 

Tiloilla lannoitusta suunnitel-
taessa on huomioitava paikalliset 
olosuhteet ja peltolohkon erityis-
piirteet. Perus- ja lisälannoitteet va-
litaan aina tila- ja lannoitekohtai-
sesti.   

Anna Sipilä, Elina Virtanen, 
MTT ja  Aleksi Simula,  

Yara Suomi Oy
Lisätietoja:  anna.sipila@mtt.fi 

puh. (08) 2708 4504

Lannoitus säätelee siemenperunasatoa

Siemenperunakasvuston kehittymistä erilaisilla lannoituksilla havainnoitiin useita kertoja kasvukauden ai-
kana. Niukka kaliumlannoitus tuotti tutkimuksessa taloudellisesti hyvän siemenperunasadon.

anna Sipilä

Kotitalouksien kulutuksen ympäristövaikutukset (painotuskertoimet 
suluissa).
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n Miten piileskelevät pitkät 
rukiit voidaan tunnistaa 
jalostusaineistosta? MTT:ssä 
on kehitetty molekyylibiolo-
ginen työkalu, valintamerkki, 
auttamaan rukiin jalostajaa 
näiden epätoivottujen yksilöi-
den karsimisessa.

Bioteknisen tutkimuksen tuloksia 
hyödynnetään lyhytkortisen rukiin 
jalostuksessa. Joissakin jalostuslin-
joissa on nimittäin ollut ongelmana 
piilevät pitkäkortiset rukiit, jotka 
ovat lyhytkortisia, mutta tuottavat 
seuraavassa sukupolvessa pitkä-
kortisia kasveja. 

Korrenpituuden vaihtelu joh-
tuu siitä, että nämä linjat sisältävät 

vallitsevan lyhytkortisuusgeenin, 
jonka varjoon piilevä ominaisuus, 
pitkäkortisuus, jää. Jalostuslinjan 
täytyy olla riittävän yhtenäinen esi-
merkiksi korrenpituudeltaan, jotta 
se voidaan hyväksyä lajikkeeksi.

Näin rukiin valintamerkki 
kehitettiin
Pituuteen liittyvän valintamerkin 
kehittämisessä käytettiin molekyy-
libiologisten menetelmien lisäksi 
ponsiviljelytekniikkaa. Sen avul-
la tuotettiin kasveja rukiin ponsi-
en sisältämistä siitepölyhiukkasten 
esiasteista. 

Tuotetut kasvit olivat kaksois-
haploideja eli ne sisälsivät siitepöly-
hiukkasen yksinkertaisen perimän 
kahdentuneena. Tällöin kustakin 
geenistä esiintyi perimässä vain yk-

si muoto, mikä helpotti tutkimusta, 
koska piilevät ominaisuudet eivät 
jääneet vallitsevien varjoon.

Jalostusaineistoissa on käytet-
ty hyväksi lyhytkortista EM-1-
ruiskantaa. Siitä ja pitkäkortisesta 
Voima-lajikkeesta tuotettiin kak-
soishaploideja kasveja, joita ristey-
tettiin keskenään. 

Jälkeläistöä tutkimalla löydettiin 
valintamerkki, jonka avulla saa-
daan selville, kantaako lyhyt kasvi 
perimässään myös pitkäkortisuu-
den aiheuttavan geenimuodon.

Tulevaisuuden näkymät 
Ohralla ja vehnällä käytetään jo 
maailmalla jalostusaineistojen va-
linnoissa valintamerkkejä. Menetel-
mää kutsutaan merkkiavusteiseksi 
valinnaksi. Rukiilla merkkiavustei-

nen valinta todennäköisesti lisään-
tyy, kun löydetään uusia jalostuk-
sellisesti tärkeisiin ominaisuuksiin 
liittyviä valintamerkkejä. 

MTT:ssä kehitetty pituuteen 
liittyvä valintamerkki mahdol-
listaa tiettyjen ruislinjojen yh-
tenäistämisen. Näin jalostustyö 
nopeutuu, mikä lisää uusien ly-
hytkortisten lajikkeiden saata-
vuutta markkinoilla. 

Boreal Kasvinjalostus Oy on jo 
alustavasti testannut kyseistä va-
lintamerkkiä jalostusaineistossaan 
ja aineisto näyttää yhtenäiseltä.

Tutkimuksen taustat 
MTT:ssä tehty tutkimus oli osa 
maa- ja metsätalousministeriön 
vuosina 1999–2003 rahoittamaa 
kansallista tutkimushanketta ”Ru-

kiin jalostuksen ja viljelyn tehos-
taminen pohjoisilla viljelyalueil-
la”. Siihen osallistuivat MTT:n ja 
Boreal Kasvinjalostus Oy:n lisäksi 
VTT ja Raisio Yhtymä Oyj. 

Hanke kehitettiin kotimaisen ru-
kiin saatavuuden parantamiseksi. 
Tutkimushankkeella pyrittiin rat-
kaisemaan rukiin tuotannon on-
gelmia, parantamaan rukiin laatua 
ja kehittämään uusia pohjoisiin vil-
jelyolosuhteisiin sopeutuneita ruis-
lajikkeita.

Teija Tenhola-Roininen, MTT, 
Esa Teperi,  

Boreal Kasvinjalostus Oy ja 
Pirjo Tanhuanpää, MTT

Lisätietoja:  
pirjo.tanhuanpaa@mtt.fi

puh. (03) 4188 2515

Biotekniikalla puhtia rukiin jalostukseen

teiJa tenhola-roininen

Valintamerkin avulla tasamit-
taiseksi valittu ruislinja Boreal 
Kasvinjalostus Oy:n jalostus-
aineistossa. 

n Kotimainen porkkana on 
kaikenikäisten suosikkivi-
hannes. Se sopii sellaisenaan 
naposteltavaksi ja ruoanlait-
toon. Kuluttajille porkkanan 
laatu on ensisijaisesti make-
utta ja mehukkuutta. Tärkeää 
on myös porkkanan napak-
ka rakenne sekä ulkoinen 
kauppakunto. Näin todettiin 
MTT:n tutkimushankkeessa 
Vihannesten kuluttajalaadun 
parantaminen – esimerkkinä 
porkkana.

Laadukkaan porkkanan viljely ei 
ole ongelmatonta. Viljelyn aikana 
sadon ulkoista laatua uhkaa pork-
kanan yleisin tuholainen porkka-
nakemppi, jonka imentä häiritsee 
porkkanoiden kasvua ja tekee juu-
rista partaisia. 

Kemppien torjunnan onnistu-
mista tiloilla kartoitettiin kasvu-
kausina 2005–2006. Torjunnasta 
huolimatta 4–18 % porkkanoista oli 
niin pahasti vioittunut, että juuren 
paino oli alentunut. 

Porkkana on erittäin altis kempin 
vioitukselle sirkkalehti- ja 1–2-leh-
tiasteella, ja torjunta on välttämä-
töntä. Varhainen kylvö on paras 
tapa lyhentää aikaa, jolloin torjun-
taruiskutuksia tarvitaan.

Varastotaudit kuriin
Varastoitavien porkkanoiden laa-

tua heikentävät varastotaudit, jot-
ka pilaavat usein kymmeniä pro-
sentteja sadosta. 

Hyvään tai huonoon säilyvyy-
teen vaikuttavia tekijöitä selvitet-
tiin keräämällä vuosittain 24–26 
porkkanaerää viljelmiltä ja vertaa-
malla säilyvyystulosta tiloilta saa-
tuihin lohkotietoihin sekä pellon 
ravinneanalyysituloksiin. 

Porkkanan säilyvyys 
Vuoden 2005 sadossa maan korke-
ampi kalsiumtaso näytti paranta-
van porkkanan varastokestävyyttä. 
Osassa näytteitä myös maan kor-
keahko mangaanitila edisti säily-
vyyttä. 

Seuraavan vuoden sadossa ei 
havaittu tilastollisesti merkitseviä 
lohkotekijöitä. Syynä lienee tutki-
muksen toteuttamistapa: monilta 
koepaikoilta kerätty materiaali oli 
vaihtelevaa ja tarkempi mallinta-
minen edellyttäisi vielä suurempaa 
aineistoa. 

Aineiston graafisessa tarkaste-
lussa saattoi kuitenkin havaita, et-
tä maan korkeahko kalsium-, mag-
nesium-, kalium- ja rikkipitoisuus 
oli eduksi porkkanoiden säilyvyy-
delle.

Viljelykierron ja esikasvien vai-
kutus porkkanoiden laatuun ei 
tässä tutkimuksessa tullut selväs-
ti esiin, mutta tarkasteltavana oli 
ainoastaan edellisestä porkkanan 
viljelyvuodesta kulunut aika. Hy-
vä viljelykierto on lähtökohta maa-
levintäisten varastotautien hallin-

nassa, mutta lukuisat muut tekijät 
ratkaisevat porkkanan vastustusky-
vyn tauteja vastaan.

Pellon ravinnetila vaikuttaa 
makuun
Viljelylohkon ravinnetilan vaikutus 
tuli ilmi myös porkkanoiden aistin-
varaisessa laadussa. Maan kalsium-
pitoisuuden kasvu lisäsi porkkanan 
värin tasaisuutta. Korkeassa mag-
nesiumpitoisuudessa viljellyt pork-
kanat arvioitiin joillakin arviointi-
kerroilla muita mehukkaammiksi 
ja niistä pidettiin enemmän.

Laadukkaan porkkanan tuot-
tamiseksi kannattaa hyödyntää 
kaikki mahdolliset keinot. Kannat-
taa siis valita viljelyhistorialtaan ja 
kasvukunnoltaan hyvä peltolohko, 
huolehtia tasapainoisesta lannoi-
tuksesta ja tehdä viljelytoimet huo-
lellisesti. 

Pellon ravinnetilan merkitys-
tä on syytä entisestään painottaa. 
Tarkempia ravinnetilan raja-arvo-
ja porkkanan varastokestävyyden 
edistämiseksi etsitään uudessa tut-
kimushankkeessa. Hyvälaatuinen 
viljelymaa on avain laadukkaaseen 
satoon.

Terhi Suojala-Ahlfors,  
Petri Vanhala, Anne Nissinen 

ja Tuomo Tupasela, MTT
Lisätietoja:  

terhi.suojala-ahlfors@mtt.fi
puh. (02) 477 2207

Laadukkaan porkkanan salaisuus löytyy maasta
tapio tuomela/mtt:n arKiSto

Kotimainen porkkana on suomalaisten suosikkivihannes. Parhaiten na-
posteltavaksi maistuu napakka ja tasalaatuinen porkkana. 
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n MTT tutkii perennojen eli 
monivuotisten ruohovartisten 
koristekasvien soveltuvuutta 
julkisille viheralueille. Peren-
nojen käytöstä kootaan opas. 
Suomen oloihin on luvassa 
myös uusia kestäviä kantoja. 

Perennat saattavat korvata lähivuo-
sina kesäkukkia puistoissa ja muilla 
julkisilla viheralueilla. MTT tutkii 
lajien ja lajikkeiden käyttöominai-
suuksia yhdessä kuntien ja kaupun-
kien kanssa. Käyttökokeessa on mu-
kana yli 100 lajia ja lajiketta.

Puutarhatuotannon tutkimusyk-
sikön kantakokeessa Piikkiössä seu-
lotaan kestäviä kantoja eri suvuista 
ja lajeista. Seurannassa on yli 350 la-
jia ja niiden kantaa 18 kasvisuvusta.

Vanhempi tutkija Sirkka Juhan-
oja uskoo, että perennojen käyttö 
puistoissa tulee lisääntymään.

”Perennat on paljon ekologisem-
pi vaihtoehto kuin kesäkukat. Esi-
merkiksi hautausmailla on käytös-
sä ympäristökäsikirja, joka korostaa 
ekologisuutta ja perennojen käytön 
lisäämistä”, Juhanoja toteaa.

Kesäkukkien tuotanto vaatii kas-
vihuoneita ja lämmitysenergiaa. 
Kesäkukkia istutetaan puistoihin 
vuosittain useassa erässä, mutta pe-
rennat uusitaan korkeintaan 5–10 
vuoden välein.

”Perennat selviävät vähäisellä li-
sälannoituksella jopa useita vuosia”, 
Juhanoja lisää.

Käyttö- ja kantakokeiden suvut, 
lajit ja lajikkeet on valittu taimistoil-
le ja kunnille suunnattujen haastat-
telujen ja saatavuuden pohjalta.

Käyttökokeiden tuloksista jul-
kaistaan muutaman vuoden kulut-
tua opas. Siihen kootaan ohjeet noin 
50 perennalajin käytöstä julkisilla 
viheralueilla. 

Perennakasvustojen perustami-
seen ja hoitoon sekä kestävien pe-

Perennat tarjoavat 
vaihtoehdon kesäkukille

JaaKKo martiKainen

Tutkijat Eeva-Maria Tuhkanen (vas.) ja Sirkka Juhanoja etsivät uusia kestäviä perennoja julkisille viheralueille. Kuvassa aikaisin keväällä kukkiva vuohenjuuri.

Kääpiökurjenmiekka ’Cyanea’Mirrinminttu ’Walkers Low’

Profeetankukka kukkii Etelä-Suomessa keväällä ja uudelleen loppukesällä.

Ajuruohot, Thymus sp.
Asterit, Aster sp.
Jaloangervot, Astilbe sp.
Kiertotattaret, Fallopia sp.
Kissanmintut, Nepeta sp.
Kurjenmiekat, Iris sp.
Peurankellot, Campanula glomerata
Pikkusydämet, Dicentra sp.
Punalatvat, Eupatorium sp.
Punavärimintut, Monarda didyma
Ritarinkannukset, Delphinium elatum
Röyhytattaret, Aconogonon sp.
Salviat, Salvia sp.
Taponlehdet, Asarum sp.
Tulikellukat, Geum coccineum
Tähtiputket, Astrantia sp.
Ukonhatut, Aconitum sp.
Vuohenjuuret, Doronicum sp.

Kasvisuvut perennojen
kantakokeessa 2005–10

Lähde: MTT

rennojen valintaan liittyvä hanke 
päättyy ensi vuonna.

Ajuruohot ja  
taponlehdet peittäviä
Piikkiön kantakokeessa on muka-
na yli 20 kangas- ja harmaa-aju-
ruohon eri kantaa. Niistä yli puolet 
on saatu kotimaisista taimistoista 
ja kuutta on käytetty Suomessa yli 
30 vuotta.

Kokeesta vastaavan tutkijan Ee-
va-Maria Tuhkasen mukaan val-
taosa kannoista talvehtii vihreänä. 
Talvenkestävinä ja nopeasti leviä-
vinä niillä voisi korvata jopa nur-
mikon.

Juhanojan mukaan ajuruohot 
sopivat perennamattoihin, joilla 
voidaan istuttaa nopeasti isoja alu-
eita. Kasvualustan täytyy olla kui-
va, vähäravinteinen ja puhdas rik-
karuohoista.

”Etenkin Pohjois-Pohjanmaal-
ta kotoisin oleva kanta kukkii run-
saasti ja talvehtii hyvin”, Juhanoja 
kertoo.
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Eri ajuruoholajit risteytyvät hel-
posti keskenään, joten myymälöis-
sä lajien nimet saattavat olla väärin. 
Tuhkasen mukaan ajuruohojen la-
jit selvitetään dna-sormenjälkitek-
niikalla ensi kesän aikana.

Myös taponlehdet ovat peittä-
viä ja säilyvät vihreinä läpi talven. 
Vain kanadantaponlehti kuihtuu 
talveksi.

”Useimmat kannat ovat talveh-
tineet hyvin, mutta peittävyydes-
sä on eroja. Mukana on 14 kantaa”, 
Tuhkanen kertoo.

Juhanoja uskoo, että Suomessa 
taponlehti voisi korvata muratin 
esimerkiksi hautausmailla. Niillä 
voitaisiin peittää kauniisti vanho-
ja, säilytettäviä hautoja ja korvata 
hiekkahoitoa.

Kurjenmiekoilla 
saa ryhtiä ja ilmettä
Kantakokeessa on mukana lähes 
100 kurjenmiekkojen eri kantaa. 
Ne kukkivat komeasti ja lehdistö 
on koristeellinen loppukesällä.

Kurjenmiekat pitävät kosteasta 
kasvupaikasta. Kukinta kestää vii-
kosta seitsemään viikkoon, mutta 
kestossa on isoja eroja kantojen ja 
lajien välillä.

”Kurjenmiekoilla saa istutuksiin 
korkeuseroja ja esimerkiksi siperi-
ankurjenmiekka säilyttää komean 
lehdistönsä myöhään syksyyn. Il-
mettä saa, vaikka kukinta on ly-
hyt”, Juhanoja perustelee.

Tuhkanen nostaa esille myös 
kääpiökurjenmiekat. Ne ovat ma-
talia ja osa kannoista on peittänyt 
koeruudut Piikkiössä täysin jo is-
tutusta seuraavana kesänä.

Astereilla väriä 
pitkälle syksyyn
Kantakokeessa seurataan yli 30 eri 
asterikantaa. Asterien koristearvo 
perustuu myöhäiseen ja pitkään 
kukintaan.

Kukinta saattaa kestää jopa kah-
deksan viikkoa. Osalla lajeista on 
isot lehdet, jotka peittävät istutus-
alueet nopeasti.

”Pikku- ja tuoksuasterit eivät 
peitä, mutta ne kasvavat korkeik-
si ja kestävät härmää. Syys- ja reu-
nusasterit ovat tuuheita ja peittä-
viä. Kukinta voi jatkua lokakuulle”, 
Tuhkanen listaa.

Kokeessa on mukana kaksi uut-

ta lajia, joita ei löydy kotimaisilta 
taimistoilta: Aster macrophyllus ja 
tataricus. 

Juhanojan mukaan voimakkaas-
ti leviävät lajit vaativat seurakseen 
aikaisin keväällä kasvuun lähte-
viä lajeja. Näitä ovat muun muassa 
konnantatar, poimulehdet, kurjen-
polvet ja pikkusydämet.

Kukinta saattaa 
kestää koko kesän
Kissanmintut kukkivat parhaim-
millaan useita kuukausia. Pikku-
sydämet kukkivat vieläkin pidem-
pään keväästä syksyyn.

Kantakokeessa on mukana kym-
menen eri kissanminttukantaa. 
Kantojen välillä on isoa vaihtelua 
kasvukorkeudessa ja kukinnan pi-
tuudessa.

”Kaikki ovat peittäviä, mutta 
talvenkestävyydessä on eroja. Tu-
holaisista kaskaat ovat olleet rie-
sana”, Tuhkanen kertoo.

Juhanojan mukaan pitkä kukin-
ta-aika on tärkeä ominaisuus jul-
kisilla viheralueilla.

”Ongelma on, että samasta lajis-
ta saattaa olla myynnissä korkeaa 
ja matalaa kantaa.”

Myös lajien välillä on isoja kor-
keuseroja. Kollinminttu voi kas-
vaa yli metriin, kun mirrinminttu 
jää runsaaseen 30 senttiin.

Jotkut lajit  
siementävät runsaasti
Kantakokeessa lajien leviämistä sie-
mentämällä ja rönsyillä seurataan 
tarkasti, jotta jättiputken kaltaisil-
ta ongelmilta vältytään. Mukana on 
runsaasti siementäviä lajeja kuten 
punalatva.

”Punalatva on talvenarka ja sie-
mentaimet tukehtuvat keväisin 
muiden taimien alle”, Juhanoja 
sanoo.

Myös villakot, punaluppio, ka-
nadanpiisku ja malvat siemen-
tävät runsaasti. Malvaa esiintyy 
vanhoissa pihapiireissä, mutta se 
ei ole uhka luonnonkasveille.

Kokeessa mukana oleva dorian-
villakko ei tee siementaimia.

Samalle alueelle 
sopii kymmeniä lajeja
Eri kaupunkeihin sijoitetuista käyt-
tökokeista saadaan tietoa monila-
jisista istutuksista eri kasvuolosuh-

teissa. Juhanojan mukaan samalle 
alueelle voidaan istuttaa kymmeniä 
lajeja.

”Ruotsissa pensaiden ja puiden 
pohjalle on istutettu matalia peren-
nalajeja. Niistä alueista tulee todella 
helppohoitoisia.”

Juhanojan mielestä valtaosa la-
jeista sopii myös kotipuutarhaan.

Esimerkiksi monivuotinen aurin-
gonkukka, Helianthus ’Lemon Queen’, 
kukkii elokuusta ensimmäisiin pak-
kasiin. Profeetankukka, Arnebia pul-
chra, kukkii sekä kesäkuussa että uu-
delleen loppukesällä.

PETRI MANSSILA
Lisätietoja perennahankkeen 
 väliraportista: S. Juhanoja ja  

R. Lukkala. Julkisten alueiden  
perennat. MTT:n selvityksiä 157. 

123 sivua.

Ajuruoho peittää nopeasti isoja 
alueita.

Aster macrophyllus on uusi, peit-
tävä laji.

Pikkusydänten kasvuun lähtö 
vaihtelee kannasta riippuen, mut-
ta ne kukkivat keväästä syksyyn.

Valkotäpläimikällä on kauniit lehdet.

Tapionlehti (vas.) säilyy vihreänä läpi talven. Kanadantaponlehti on kesävihanta laji.

Perennat 
suurennuslasin alla

Käyttökokeessa seurataan yli 
100 lajin ja lajikkeen talvenkes-
toa, peittävyyttä ja korkeutta 
puistoissa ja hautausmailla. Koe-
alueita on perustettu Espooseen, 
Helsinkiin, Keravalle, Kuopioon, 
Ouluun, Tampereelle, Turkuun ja 
Kaarinaan.

Käyttökokeessa tutkitaan mo-
nilajisia perennaryhmiä, kookkai-
ta lajeja ja maanpeiteperennoja. 
Monilajisia ryhmiä on istutet-

tu erilaisiin kasvuolosuhteisiin. 
Maanpeittoperennoja kokeillaan 
liikennealueilla, nurmikon kor-
vikkeena ja haudoilla.

Kantakokeessa tarkastellaan 
yli 350 lajin ja niiden kantojen 
välisiä eroja 18 kasvisuvusta. Koe-
alueita on Piikkiössä, Ruukissa ja 
Espoossa. Kasvustoista seurataan 
muun muassa kukintaa, peittä-
vyyttä, korkeutta, tuennan tar-
vetta, tauteja ja tuholaisia.

Faktat

Aasiankullero kukkii ensimmäis-
ten joukossa Etelä-Suomessa. 
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n Lampaille eivät riitä pelkät 
heinän, säilörehun, laidunruo-
hon, ohran ja kauran sisältä-
mät kivennäiset. Seurauksena 
voi nimittäin olla terveyson-
gelmia tai selvää tuotannon 
laskua. Väkirehuun sekoitettu 
kivennäisrehu täydentää koko 
rehuannoksen kivennäispi-
toisuutta eläimen tarvetta 
vastaavaksi. Oikea kivennäis-
ruokinta korostuu voimape-
räisessä kasvatuksessa. 

Sisäruokinnassa lampaille anne-
taan karkearehuna lähinnä kuivaa 
heinää ja yhä enenevässä määrin 
myös säilörehua. Kun karitsa saa 
heinää tai tuoretta säilörehua va-

paasti, kuiva-aineen keskimääräi-
nen syönti kasvatuskaudella on 0,9 
ja 0,7 kg päivässä. Heinästä ja säilö-
rehusta karitsan saamat kalsium- ja 
fosforimäärät ovat oheisen taulu-
kon mukaan lähes yhtä suuret (2,6–
2,7 g kalsiumia ja 2,1–2,2 g fosforia). 

Pelkällä karkearehulla 
kivennäisistä tulee pulaa
Pelkällä karkearehulla, etenkin hei-
nä- ja säilörehuruokinnalla, 40-ki-
loinen karitsa tyydyttää kalsiumin 
tarpeestaan vain noin 30 % ja fosfo-
rin tarpeesta 60 %. Loput on saatava 
väkirehun lisäksi kivennäisrehusta.  

MTT:ssä tutkittiin karitsoiden 
voimakasta väkirehuruokintaa. Ka-
ritsoiden päiväannos sisälsi ohra- ja 
valkuaisväkirehuseosta 70 % koko-
naiskuiva-aineen syönnistä, vapaas-

ti kivennäisrehua ja suolaa sekä 12–
15 g ruokintakalkkia. 

Tällöin karitsat söivät vieroituk-
sesta teurastukseen keskimäärin 
1 000 g väkirehua, 25 g kivennäis-
tä ja 40 g suolaa päivässä. Suolan 
ja kivennäisten saanneissa oli suu-
ria eroja karitsoiden välillä. Suurin 
kivennäisrehun kulutus oli 60 g ja 
pienin 5 g päivässä 14-viikkoisen 
tutkimusjakson aikana. 

Karitsat saivat rehuannoksestaan 
keskimäärin 11 g kalsiumia, 5,3 g fos-
foria, 3,1 g magnesiumia, 17,5 g kali-
umia ja 16,3 g natriumia eläintä koh-
den päivässä. Ilman ruokintakalkin 
lisäystä karitsoiden kalsiumin tarve 
ei olisi tullut vapaalla kivennäisre-
huruokinnallakaan tyydytetyksi, ei-
kä kalsium-fosforisuhde olisi pysy-
nyt karitsalle sopivana. 

Nopeakasvuisilla karitsoilla kalsi-
um-fosforisuhteen tulee olla 2–3:1. 
Kivennäisrehu ei saa sisältää kupa-
ria, koska karitsa on herkkä sen lii-
kasaannille.

 Laitumella kivennäisiä 
valkoapilasta
Laiduntaminen muuttaa nurmen 
koostumusta, koska silloin kiven-
näisiä palautuu takaisin maahan 
eläinten sonnan ja virtsan muka-
na. 

Lampaiden laiduntutkimuk-
sissa MTT:ssä valkoapila vaikut-
ti laitumen kivennäispitoisuuteen 
enemmän kuin typpilannoitus. 
Puhtaassa valkoapilassa kalsium-, 
magnesium- ja natriumpitoisuudet 
olivat selvästi korkeampia kuin ti-
motei-nurminadassa. 

Laidunruohon kuparipitoisuus 

ylitti emolehmien ja karitsoiden 
yhteislaitumella jopa kolminker-
taisesti lampaiden kuparintarpeen 
(6 mg/kg ka). Ylitys ei kuitenkaan 
aiheuttanut karitsoille terveydel-
listä haittaa. 

Kun laidun timotei-nurminadan 
lisäksi sisältää valkoapilaa, laidun-
ruohon kalsium- ja magnesiumpi-
toisuudet nousevat. Valkoapila-hei-
nälaitumella kalsium-fosforisuhde 
pysyy karitsalle sopivana. Valko-
apilan ansiosta kaliumin, kalsiumin 
ja magnesiumin ekvivalenttisuhde 
alenee, jolloin laidunhalvauksen 
riski pienenee. 

Valkoapila-heinälaitumella ka-
ritsoiden kalsiumin saanti on riittä-
vää, mutta pelkällä heinälaitumel-
la kalsiumia on vain 50 %:a karitsan 
tarpeesta. Laitumella kalsium-fos-
forisuhteen tulee olla 1,7–1,8:1. 

Laitumella karitsat saavat riittä-
västi fosforia, mutta kaliumin saan-
ti on liian suurta ja seleenin saanti 
vastaavasti liian pientä. 

Kotimaiset ruokintasuositukset 
antavat karitsoille vain kalsium- ja 
fosforisuositukset. Muiden kiven-
näisten arviointi perustuu ulko-
maiseen kirjallisuuteen. 

 Riitta Sormunen-Cristian, 
MTT

Lisätietoja:  
riitta.sormunen-cristian@mtt.fi

puh. (03) 4188 3640

Älä unohda kivennäisiä karitsoiden ruokinnassa
Simone van der Berg /rodeo.fi

n MTT:ssä selvitettiin uu-
denlaisen kevyen, kasvihuo-
netyyppisen lammashallin 
kustannuksia ja soveltuvuutta 
lampaiden kasvatustiloiksi. 
Ensimmäinen kevytrakentei-
nen demohalli rakennettiin 
pernajalaiselle lammastilalle 
syksyllä 2007. Tulokset ovat 
olleet lupaavia. 

Tutkimukseen osallistuneella lam-
mastilalla oli perinteinen puuraken-
teinen kasvatushalli ja uusi kevytra-
kenteinen kasvihuonetyyppinen 
kaarihalli. Molemmissa halleissa 
kasvatettiin marras-joulukuussa 
2007 syntyneitä karitsoja. Mukana 
oli 26 uuhta ja 53 karitsaa kahdes-
sa ryhmässä. Karitsoiden kasvua ja 
terveydentilaa seurattiin syntymäs-
tä teurastukseen asti. 

Muovikatteinen kaarihalli
Muovikatteinen kevythalli kiinnosti 
tutkimuskohteena siksi, että sen ra-
kennuskustannukset oletettiin edul-
lisiksi perinteisiin rakennustapoihin 
verrattuna.

Kaarihalli on sarjatuotannossa 
oleva hollantilainen konsepti, jo-
ka on muokattu kasvihuoneesta 
lampaiden kasvatukseen sopivaksi. 
Runko muodostuu sinkityistä teräs-
putkista. Rakennuksen leveys on 10 
m ja pituus 36 m, pinta-ala 360 m2. 

Kaaret on upotettu betoniseen 
sokkelirakenteeseen. Katteena on 
ristipunottu vaalea valoa läpäise-
vä muovi.  Myös päädyt on verhot-
tu muovilla ja varustettu liukuovil-
la. Katonharjalla on tuuletusläppä 
ja seinissä tiheä tuuliverkko. Raken-
nus on kylmäkasvatushalli, jossa ta-
voitellaan hyvää ilmanvaihtoa ja sa-
malla vedotonta sisätilaa.

Hallin lattia on asvalttia ja lam-
paiden alustana on olkinen täyte-
pohja.

Muovihallin ulkoseinille raken-
nettiin tuuliverkon alapuolelle na-
vetoista tutut ruokintakaukalot eli 
visiirit. Samanlainen visiirikaukalo 

on myös tilan vanhassa puuhallissa. 
Rehu jaetaan molemmissa hal-

leissa apevaunulla. Näin rehujen 
jakoon kuluva aika lyhenee ja suu-
riakin katraita voidaan hoitaa te-
hokkaasti. 

Hallin arvonlisäverottomaksi 
hinnaksi muodostui 61 970 e. Tut-
kimushankkeessa suunniteltiin ke-
vennettyjä vaihtoehtoisia perus-
tusratkaisuja. Niitä käyttäen tämän 
kokoisen muovihallin kokonaiskus-
tannus jäisi 49 700 e:oon. 

Samana aikajaksona Suomessa ra-
kennettuihin uudislampoloihin ver-
rattuna muovihallin uuhipaikkahin-
ta asettuu edullisimpaan tasoon. 

Muovihallia voidaan pitää edul-
lisena ratkaisuna, jos hyväksyy kyl-
mäkasvatusolosuhteet. Lammas 
pärjää kylmäkasvatuksessa aina 

–40  asteeseen asti, kunhan tila ei 
ole kostea eikä vetoisa.

Karitsojen kasvu ja terveys
Karitsat tulivat molemmissa halleis-
sa teuraskypsiksi runsaan kolmen 
kuukauden iässä. Karitsojen päivä-
kasvu oli muovihallissa aavistuksen 
verran  parempi kuin puuhallissa. 
Myös teurastustulokset olivat muo-
vihallissa kasvaneilla karitsoilla hie-
man paremmat. Ruholuokitus oli 
molemmissa ryhmissä keskimäärin 
R- ja ruhojen rasvaisuus 3+.

Karitsoilla ei havaittu kummas-
sakaan lampolassa ripuleita tai 
hengitystieinfektioiden oireita. 
Lampaiden yleinen terveys oli erit-
täin hyvä. Suurimman ongelman 
aiheuttivat korvanlehtiä ärsyttä-
neet korvamerkit ja yksittäisiä päs-

sikaritsoita vaivanneet virtsaamis-
ongelmat. 

Karitsojen kasvuolosuhteet
Molemmissa lammashalleissa läm-
pötila ja suhteellinen kosteus olivat 
lähes samat kuin ulkona. Erona oli 
ainoastaan tuuli, joka pääsi raken-
nuksiin rakojen ja kaarihallin tuuli-
verkon kautta. Tuuliverkko vähensi 
ilman nopeutta muovihallissa riit-
tävästi, eikä hallissa tuntunut vetoi-
salta. 

Vanhan ja uuden hallin selkeänä 
erona oli valoisuus. Vanhassa puu-
rakenteisessa hallissa ikkunapinta-
alan suhde lattiapinta-alaan oli al-
le 5 %. Uudessa hallissa tämä suhde 
oli 100 %. Tämän vuoksi uuden hal-
lin sisälämpötila alkoi nousta huhti-
kuun alusta lähtien. 

Lampaiden kasvun ja terveyden 
kannalta muovihalli on yhtä hyvä 
kuin perinteinen puuhalli. Myös 
olosuhteet hallien sisällä ovat muu-
ten samanlaiset, mutta muovihallis-
sa valoisuus ja lämpötilan vaihtelut 
lisääntyvät keväällä. 

Muovihalli on helppo purkaa ja 
siirtää uuteen paikkaan, mikä luo 
rakennukselle jälkimarkkinat. Halli 
on myös monitoimirakennus. Lam-
paiden kesälaidunnuksen aikana si-
tä voi käyttää esimerkiksi kasvihuo-
neena.

Tapani Kivinen, MTT ja  
Eeva Mustonen,  

Helsingin yliopisto
Lisätietoja:  

tapani.kivinen@mtt.fi
puh. 0400 555 647

Muovihalli sopii lampaiden kasvatukseen

Sisäkuva kevytrakenteisesta muovipäällysteisestä kaarihallista.

tapani Kivinen

Valkoapila parantaa karitsalaitu-
men kivennäispitoisuuksia. 

Säilörehu1) Kuiva 
  heinä2)

Valkoapila-
heinälaidun2)

Typpilannoittamaton 
heinälaidun

Karitsan 
tarve1)

Kalsium 3,8 2,9 8,0 4,3 9,1

Fosfori 3,2 2,3 5,0 4,6 3,6

Magnesium 1,7 1,3 2,2 1,6 –

Kalium 31 26 42 41 –

Natrium 0,2 0,2 0,3 0,4 –
1) Rehutaulukon mukaan, 2) MTT:n lampolan rehuja.

Karkearehujen kivennäispitoisuus (g/kg ka) ja kasvavan 40-kiloisen karitsan 
vähimmäiskivennäistarve (g/eläin/päivä).
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n MTT:n uusien tutkimustu-
losten mukaan suomalaisen 
siniketun rehuhyötysuhdetta 
voidaan parantaa jalostusva-
linnan avulla. Parempi rehu-
hyötysuhde ja aiempaa yksilöl-
lisempi ruokinta vähentävät 
rehunkulutusta, ruokintakulu-
ja ja lannasta aiheutuvaa ravin-
nekuormitusta. 

Rehuhyötysuhde kertoo, kuinka te-
hokkaasti eläin muuttaa rehun eli-
mistön kudosten kasvuksi. Mitä 
nopeammin eläin kasvaa tietyllä re-
huannoksella, sitä parempi on sen 
rehuhyötysuhde. 

Eläimen rehuhyötysuhde laske-
taan tietyllä ajanjaksolla mitatun 
kasvunopeuden ja rehunkulutuksen 
perusteella (kasvunopeus, g/rehun-
kulutus, kg kuiva-ainetta). 

Tutkimustulosten mukaan sini-
ketun rehuhyötysuhteesta saadaan 
luotettava arvio, kun kasvua ja rehu-
kulutusta seurataan riittävän kauan, 
noin yhdeksän viikkoa.

Suuria eroja 
rehuhyötysuhteessa
Sinikettujen rehuhyötysuhteen 
kannalta kiinnostavin jakso on kas-
vun alkuvaihe elokuusta lokakuun 
puoliväliin. Tavoitteena on, että ke-
tunpentu käyttää rehun tänä aikana 
mahdollisimman tehokkaasti kas-
vuun. Hyvä rehuhyötysuhde kas-
vun alkuvaiheessa jatkuu usein kas-
vun loppuun asti.

Sinikettujen rehuhyötysuhde las-
kee melko tasaisesti kasvukauden 
edetessä. Alkukasvatuksen aikana, 
elokuun puolivälistä lokakuun puo-
liväliin, kettujen rehuhyötysuhde oli 
keskimäärin 115 g/kg. Ketut siis kas-
voivat keskimäärin 115 grammaa ki-
lolla rehua, tai toisin ilmaistuna 271 
grammaa yhdellä rehun kuiva-aine-
kilolla (KA). 

Rehuhyötysuhteissa oli kuiten-
kin suuria eroja eläinten välillä. Re-
huhyötysuhteeltaan parhaimmat 
ketut kasvoivat kilolla rehua 163 
grammaa (388 g/kg KA). Tämä on 
tuplasti enemmän kuin rehuhyöty-
suhteeltaan huonoimmat ketut, jot-
ka kasvoivat vain 80 grammaa rehu-
kilolla (192 g/kg KA). 

Rehuhyötysuhdetta voidaan pa-
rantaa jalostusvalinnalla melko no-
peasti, koska rehuhyötysuhteen 
(0,26), rehunkulutuksen (0,24) ja 
kasvunopeuden (0,29) periytymis-
asteen arviot olivat keskinkertaisen 
korkeita.

Ketuista nopeakasvuisia
Mikäli eläimiä valitaan paremman 
rehuhyötysuhteen perusteella, va-
linta suosii nopeakasvuisia kettuja, 
joilla on nykytilanteeseen verrattu-
na vähän pienempi rehunkulutus. 
Nykyisen valintaohjelman suosima 
pitkien ja gradeeraushetkellä loka-
marraskuussa kookkaiden eläin-
ten valinta johtaa yhä huonompaan 
rehuhyötysuhteeseen. Nykyinen 
kookkaiden, painavien ja nopeakas-
vuisten eläinten valinta lisää rehun-
kulutusta ja tuotantokustannuksia. 

Rehu on turkistuotannon suurin 
kustannustekijä. Niinpä siinä saavu-
tetut säästöt alentavat merkittäväs-
ti raakanahkojen tuotantokustan-
nuksia. 

Tällä hetkellä rehuhyötysuhde 
tai rehunkulutus eivät ole mukana 
valintaohjelmassa edes seurattuina 
ominaisuuksina. Jalostusohjelman 
uudistamista varten on kuitenkin 
vielä selvitettävä lisää rehuhyötys-
uhteen ja tuotanto-ominaisuuksien 
välisiä yhteyksiä. 

Riitta Kempe, Ismo Strandén,  
Minna Koivula, Teppo Rekilä,  

Nita Koskinen ja  
Esa Mäntysaari, MTT

Lisätietoja: riitta.kempe@mtt.fi
puh. (03) 4188 3666

Rehusyöpöt siniketut kuriin jalostuksella
Turkiseläintiloille on 

kehitetty tietokoneen 
ohjaamia ruokinta-

laitteita, jotka mah-
dollistavat eläinten 

tarkan, taloudellisen 
ja yksilöllisen tai häk-

kikohtaisen ruokinnan 
sekä rehunkulutuksen 

seurannan. 

n MTT:n Taloustohtori-
sivustolta löytyy nyt uusi 
Tuotantosuunta-verkkopal-
velu. Maatalousyrittäjä voi 
sen avulla selvittää oman 
yrityksensä EU-luokituksen 
mukaisen tuotantosuunnan ja 
taloudellisen tilakoon. Lisäksi 
hän voi tarkastella kysei-
seen tilaryhmään kuuluvien 
kannattavuuskirjanpitotilo-
jen tuloksia. Verkkopalvelu 
löytyy osoitteesta www.mtt.fi/
taloustohtori.

Tilojen luokittelu tuotantosuun-
nan ja koon mukaan perustuu 
EU-luokitukseen, joka huomioi 
viljelyalat ja eläinmäärän. Talous-
tohtorin Tuotantosuunta-palve-
lussa selvitetään nämä maatalous-
yrityksen luokittelutiedot. Tämän 
jälkeen palvelu näyttää samaan 
tuotantosuuntaan ja tilakokoluok-
kaan kuuluvien kannattavuuskir-
janpitotilojen tulokset tilivuosilta 
2000–2007.  

Maatalousyrittäjä voi tarkastel-
la omaa tilansa vastaavien kannat-
tavuuskirjanpitotilojen talouskehi-
tystä tulos-, tase- ja tunnuslukujen 
perusteella. Hän voi tarkastella 
myös esimerkiksi tuotto- ja kustan-
nuserittelyjä. Oman yrityksen tar-
kat tuotantosuuntatiedot löytyvät 
tuotantosuuntaraportista.

Tulokset ovat nähtävissä, jos ti-

laryhmään kuuluu vähintään seit-
semän kirjanpitotilaa.

Tuotantosuunta-verkkopalve-
lussa voi helposti kokeilla, miten 
viljelyalojen ja eläinmäärien muu-
tokset vaikuttavat yrityksen tuo-
tantosuunnan ja tilakoon mukai-
seen luokitukseen. Palvelu laskee 
uudet luokittelut ja tulostaa niiden 
mukaiset keskiarvotulokset. Yrit-
täjä voi näin tarkastella tuotanto-
muutosten vaikutuksia taloustu-

loksiin ja esimerkiksi tarvittavaan 
työmäärään. 

Tuloksia myös Maa- 
ja puutarhatalous 
-verkkopalvelusta
Kun Tuotantosuunta-verkkopalve-
lussa on selvitetty oman tilan luo-
kittelutiedot, tulosten vertailua 
voi jatkaa Maa- ja puutarhatalous 
-verkkopalvelussa. Sieltä voi hakea 
oman tilan luokittelutietoja vas-

taavan tilaryhmän sekä vertailua 
varten samaan taulukkoon myös 
muiden tuotantosuuntien ja tilako-
koluokkien tuloksia. Raportteja voi 
tarkastella sekä ryhmittäin keski-
arvoina että hyvät/heikot-ryhmit-
telyinä, joka paljastaa syitä tilojen 
väliseen vaihteluun. 

Jos oma yritys kuuluu tuotanto-
suunnaltaan ja/tai tilakooltaan kir-
janpitotilaryhmään, jossa ei ole riit-
tävästi tiloja tulosten esittämiseen, 

voi Maa- ja puutarhatalous -verk-
kopalvelusta katsoa lähinnä omaa 
yritystä olevien kirjanpitotilaryh-
mien talouden kehitystä. 

Tuotantosuunta-
verkkopalvelun 
käyttäminen
Tuotantosuunta-palvelussa anne-
taan oman yrityksen sijaintimaa-
kunta ja valitaan haluttu tulosra-
portti. Tämän jälkeen annetaan 
yrityksen viljelykasvit ja eläinla-
jit sekä näiden viljelylaajuudet ja 
eläinmäärät käyttäen hiirtä siirty-
misessä kentästä toiseen. 

Viljelykasvien pinta-alat ja eläin-
määrät kerrotaan alueittain laske-
tuilla tuotekohtaisilla katteilla eli 
niin sanotuilla vakioiduilla katteil-
la. Tuotteiden katteet lasketaan yh-
teen kokonaiskatteeksi, jonka suu-
ruuteen tilakokoluokka perustuu. 
Kokonaiskatteen tulee olla yli 9 
600 e, jotta vertailutulokset näky-
vät verkkopalveluissa. 

Yritys kuuluu erikoistuneisiin 
tuotantosuuntiin, jos yli kaksi kol-
masosaa kokonaiskatteesta kertyy 
yhdestä tuotteesta. 

Uuden raportin voi valita tai tuo-
tantotietoja muuttaa painamalla 
selaimen paluu-näppäintä. Verk-
kopalvelua voi vahtaa painamalla 
valintaikkunassa MTT Taloustoh-
tori -logoa.  

Arto Latukka, MTT
Lisätietoja: arto.latukka@mtt.fi 

puh. 0400 752 010

Tuotantosuunta-verkkopalvelu Taloustohtoriin

Osa Tuotantosuunta-palvelun kustannuserittelyraporttia. Tämä kuvitteellinen tila sijaitsee Pohjois-Savos-
sa ja verkkopalvelulle syötettyjen viljelyalojen ja kotieläinmäärien perusteella tila kuuluu suuriin maitotiloi-
hin. Tulosraportti kertoo vastaavan kirjanpitotilaryhmän kustannuskehityksestä.

Uuden ruokinta-automaation 
avulla MTT:n siniketuista  ke-

rättiin laaja ruokinta- ja  
kasvatusaineisto. Näin saatiin 

uutta tietoa sinikettujen  rehu-
hyötysuhteesta, siihen  vaikut-

tavista tekijöistä ja  
ominaisuuden  

periytyvyydestä. 

Kuvat: riitta Kempe
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n MTT:n uusi mansikanjalos-
tusohjelma aloitettiin yli kym-
menen vuotta sitten. Ohjel-
man päätavoitteeksi valittiin 
härmänkestävyys ja marjan 
kiinteys. Uusissa Suvetar- ja 
Valotar-lajikkeissa nämä ta-
voitteet ovat toteutuneet. 

Mansikan uutuuslajikkeet Suve-
tar ja Valotar ovat olleet valiotai-
mituotannossa viime vuodesta al-
kaen ja taimia alkaa jo olla jonkin 
verran saatavilla. 

Uusia mansikkalajikkeita ver-
rattiin valtalajikkeisiin Polkaan ja 
Jonsokiin MTT:n kokeessa, joka 
perustettiin Piikkiöön toukokuus-
sa 2003 ja jota jatkettiin vuoteen 
2006 asti.

Suvettaren ja Valottaren talven-
kestävyys vaikuttaa kokeen perus-
teella riittävältä. Talvehtimises-
ta kuitenkin on kokemuksia vasta 
muutamalta vuodelta, joten uu-
tuuksien suojaksi suositellaan tal-
viharsoa. 

Talvella 2005−2006 olosuhteet 
olivat erityisen hankalat. Niinpä 
vaurioita tuli tasapuolisesti kaik-
kiin koejäseniin − myös Polkaan ja 
Jonsokiin − eikä vuonna 2006 saa-
tu normaalia mansikkasatoa.

Yhtä satoisia kuin Polka ja 
Jonsok
Kauppakelpoisessa sadossa Suve-
tar ja Valotar vetivät vertoja Jonso-
kille ja Polkalle tai olivat niitä jopa 
hivenen parempia. Suvettaren kes-
kimääräinen kauppakelpoinen sa-
to oli vuosina 2004 ja 2005 kokees-
sa 468 g ja Valottaren 432 g kasvia 
kohden. Jonsokin ja Polkan kaup-
pakelpoiset sadot olivat vastaavasti 
399 g ja 409 g. 

Molempien uutuuksien marjako-
ko vastasi Jonsok- ja Polka-lajikkei-
den marjakokoa. 

Näyttävä Suvetar
Suvetar on peräisin Polkan ja eng-
lantilaisen varhaismansikan Emi-
lyn risteytyksestä. 

Lajikkeen sato kypsyy suunnil-
leen samaan aikaan kuin Polkan sa-
to. Marjat ovat kiiltäviä, kirkkaanpu-
naisia tai tumman kirkkaanpunaisia. 
Marjojen pinta on napakka ja muo-
doltaan ne ovat tasaisen kartiomai-
sia. Verhiön irtoamisen helppous 
vaihtelee. 

Suvetar on maultaan miellyttävä, 
mutta ei kovin voimakasarominen. 

Suvetar on kohtalaisen voima-
kaskasvuinen ja sille on tyypillistä 
nuokkuva kasvutapa. Kokeessa laji-
ke tuotti rönsyjä normaalisti. 

Lajike kesti harmaahometta pa-
remmin kuin Polka. Suvettaren här-
mänkestävyys on hyvä, mutta se on 
Jonsokin lailla erittäin altis tyvimä-
dälle.

Uutuuslajikkeet istutettiin ha-

vainnoitavaksi myös 21. elokuuta 
2006 perustettuun kokeeseen. Sen 
perusteella Suvetar sopii paremmin 
istutettavaksi alkukesällä kuin lop-
pukesällä. Suvettaessa nimittäin oli 
tässä kokeessa istutusta seuraava-
na vuonna vähemmän kukkavano-
ja kuin Polkassa, Jonsokissa ja Va-
lottaressa. 

Kiinteä Valotar
Valottaren risteytysvanhemmat 
ovat kiinteämarjainen amerikkalai-
nen Jewel ja Senga Sengana. Lajike 
kypsyy Suvettaren ja Polkan tapaan 
kasvukauden keskivaiheilla. 

Valottaren marjat ovat hyvän ma-
kuisia. Ne ovat kirkkaanpunaisia, 
mutta viileänä satokautena mar-
jat voivat jäädä oranssinpunaisiksi. 
Marjat ovat kiinteitä ja erityisesti 
niiden pinta on kestävä. Marjat ovat 
kartiomaisia tai pyöreän kartiomai-
sia ja niissä on usein pieni kaula. 
Verhiö on taaksepäin kääntynyt ja 
se irtoaa hieman vaikeasti.  

Voimakaskasvuinen Valotar tuot-
taa keskinkertaisesti tai runsaas-
ti rönsyjä. Lajikkeen härmänkes-
tävyys on hyvä ja harmaahomeen 
kestävyys oli kokeessa parempi kuin 
Polkan. Valottaren tyvimädän kes-
tävyys on keskinkertainen tai mel-
ko hyvä. 

Tarja Hietaranta, Päivi Parikka 
ja Risto Tahvonen, MTT

Lisätietoja:  
tarja.hietaranta@mtt.fi 

puh. (02) 477 2202

Kiinteämarjaiset uutuusmansikat − Suvetar ja Valotar

Suvetar on uusi mansikkalajike. 
Sen marjat ovat kiiltäviä, mie-
toaromisia, mutta miellyttävän 
makuisia.

Kuvat: tarJa hietaranta

n Vadelman voimakasta 
pituuskasvua pystyttiin jonkin 
verran hillitsemään kemialli-
sella kasvunsääteellä ProCa:lla 
ja fotoselektiivisellä kasvi-
huonekalvolla. Kokonaisuu-
dessaan vaikutukset kasvuun 
ja satoon jäivät kuitenkin 
pieniksi.

Vadelma kasvaa voimakkaasti, eri-
tyisesti kasvihuoneessa tai tunne-
lissa viljeltäessä. Versojen ja lehtien 
sijasta kasvun tulisi suuntautua sa-
toon eli marjoihin. Kompaktit tai-
met, joilla on suuri sadontuottokyky, 
ovat edellytys tuottoisalle kasvihuo-
neviljelylle. 

Proheksadionikalsium eli ProCa 
(tuotenimet Apogee® ja Regalis®) py-
säyttää kasvihormoni gibberelliinin 
synteesin kasvissa ja hillitsee siten 
pituuskasvua. 

Pituuskasvu kuriin ProCa:lla 
Vadelman Glen Ample -lajikkeen 
pääversot lyhenivät keskimäärin 
28 cm ja Tulameen-lajikkeen 15 
cm, kun taimet käsiteltiin kahdesti 
neljän viikon välein ProCa:lla (200 
ppm). Koska kasvu elpyi jo kolme–
neljä viikkoa ensimmäisen käsitte-
lyn jälkeen, ProCa-käsittely on teh-
tävä useampaan kertaan.

Kun taimet kylmävarastoinnin ja 
talvilevon purkautumisen jälkeen 
hyödettiin kasvihuoneessa, kah-
teen kertaan ProCa:lla käsitellyissä 
Glen Ample -kasveissa oli vähem-
män mutta pidempiä hankaversoja 
kuin kontrollikasveissa. 

Myös lajikkeen kukinta viiväs-
tyi jonkin verran. ProCa:n hajottua 
kasvissa vapautunut gibberelliini 
on saattanut häiritä kukka-aihei-
den syntymistä. Satopotentiaaliin 
eli kukkien kokonaismäärään käsit-
telyt eivät kuitenkaan vaikuttaneet 
kummallakaan lajikkeella. 

ProCa vaikuttaisi tulosten perus-
teella olevan mahdollinen vadelman 
kasvunsääde. Se hillitsi tehokkaasti 
vegetatiivista kasvua, mutta ei vai-
kuttanut sadontuottoon. Käsittelyn 

oikea ajoittaminen on kuitenkin rat-
kaisevaa.

Valon laatu säätelee kasvua 
Kemiallisten kasvunsääteiden lisäk-
si kasvien kasvua voidaan säätää va-
lon spektriä muokkaamalla. 

Pituuskasvuun vaikuttavan pu-
naisen (aallonpituus 660 nm) ja 
kaukopunaisen (aallonpituus 730 
nm) valon suhdetta voidaan muut-
taa niin kutsutuilla fotoselektiivi-
sillä kasvihuonekalvoilla. Sellainen 
on esimerkiksi Solatrol-kalvo (Vis-

queen, BPI Agri, UK). Testasimme 
kyseistä kalvoa syys- ja kesävadel-
malajikkeilla.

Kalvo vaikuttaa vaihtelevasti 
Syysvadelmilla Solatrol lyhensi Pol-
ka-lajikkeen pääversoja noin 10 cm, 
mutta ei vaikuttanut Autumn Bliss 
-lajikkeen pituuskasvuun. Kukkia 
muodostui enemmän Solatrol-kal-
von alla. 

Solatrol lisäsi taimikohtaista satoa 
Autumn Bliss -lajikkeella 36 g (8 %) 
ja Polka-lajikkeella 56 g (15 %). So-

latrol-kalvon alla marjojen sokeripi-
toisuus aleni hiukan, mutta Autumn 
Bliss -lajikkeen marjojen terveys-
vaikutteisen ellagihapon pitoisuus 
suureni. 

Kesävadelmillakin Solatrol lyhen-
si Tulameen-lajikkeen pääverso-
ja noin 10 cm, kun taas Glen Ample 
-lajikkeen kasvuun kalvolla ei ollut 
vaikutusta.

Kukinta väheni kalvon alla
Kun taimet talvilevon jälkeen hyö-
dettiin kasvihuoneessa, satopo-
tentiaali eli kukkien määrä oli vä-
hentynyt Solatrol-kalvon alla 
kummallakin lajikkeella 10–15 %. 
Tähän on todennäköisesti ollut syy-
nä valon pienempi voimakkuus So-
latrol-kalvon alla. 

Syysvadelmat voivat  
hyötyä kalvosta 
Fotoselektiivisen Solatrol-kalvon 
vaikutus riippui siis vadelmalajik-
keesta. Kesävadelmille sen käyttöä 

ei voida suositella, kun taas syysva-
delmilla saatu sadonlisäys tekee siitä 
mielenkiintoisen. 

Fotoselektiivisten kalvojen ongel-
mana on tavanomaista kasvihuone-
kalvoa heikompi valon läpäisevyys. 
Lisäksi fotoselektiivinen ominai-
suus säilyy kalvossa vain muutamia 
vuosia. 

Kokeessa yllätti syysvadelmien 
suuri satopotentiaali: lokakuun lo-
pussa koetta lopetettaessa kasvus-
tossa oli vielä runsaasti raakileita, 
kukkia ja nuppuja. Niin kutsutun 
tunnelivadelman marjanlaatu oli 
myös erinomainen.

Pauliina Palonen,  
 Marja Rantanen, Eero Pehko-

nen, Hanna Savelainen,  
Helsingin yliopisto,  

soveltavan biologian laitos 
 ja Saila Karhu, MTT

Lisätietoja:  
pauliina.palonen@helsinki.fi 

puh. (09) 1915 8333

Keinoja vadelman kasvunhallintaan  
– ProCa ja fotoselektiiviset kalvot

Glen Ample -vadelmia kasvamassa tunnelissa, joka on katettu valon 
spektriä muuttavalla Solatrol-kalvolla.

Toisen uutuusmansikan, Valotta-
ren, marjat ovat maukkaita, kiin-
teitä ja niiden pinta on kestävä.

Vadelmasato kypsyy tunnelissa.

Kuvat: hanna Savelainen
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n Perennoja on pidetty paljon 
työtä vaativina koristekasvei-
na. On aika muuttaa käsityksiä, 
sillä monikäyttöisillä peren-
noilla voidaan luoda näyttäviä 
ja helppohoitoisia istutuksia 
viheralueille ja kotipihoihin. 

MTT:ssä on selvitetty, mitkä pe-
rennat soveltuvat julkisille alueil-
le ja mitä lajeja kannattaa istuttaa 
yhdessä. Vuonna 2005 alkaneessa 
hankkeessa on mukana kaupunki-
en ja seurakuntien puutarhoja eri 
puolilta Suomea ja useita perennoja 
tuottavia taimistoja. Pohjoisimmat 
koepaikat ovat Oulussa. 

Koepaikoissa perennalajeja on is-
tutettu puistoihin, hautausmaille, 
liikenteenjakajiin ja nurmikon kor-
vikkeeksi. Mukana on yli 150 lajia 
kookkaista ryhmäperennoista ma-
taliin maanpeittolajeihin. 

Koealueilla perennoja ei hoideta 
yksilöllisesti, vaan koko ryhmä hoi-
detaan yhdellä kertaa. Keväällä en-
nen kasvuun lähtöä leikataan silppu-
rilla edellisen vuoden kuivat versot 
mataliksi ja massa jätetään katteek-
si. Näin saadaan ravinteita kiertoon, 
eikä tarvita erillisiä katteita. 

Istutuksia kastellaan tarpeen mu-
kaan, peruslannoitus ja -kalkitus 
on annettu perustamisvaiheessa, 
ja lisälannoitusta annetaan välttä-
en ylilannoitusta. Erityistä tuentaa 
vaativat kasvit eivät sovi tällaiseen 
kasvatustapaan.

Perennapenkki  
perustettava huolella 
Uutta perennapenkkiä perustetta-
essa huolellinen vaivannäkö palki-
taan helppohoitoisuudella ja näyt-
tävyydellä. Laadukas, sopivasti vettä 
ja ravinteita pidättävä kasvualusta, 

jossa ei ole monivuotisten rikkakas-
vien juuria, maavarsia tai siemeniä, 
on perustana. 

Jos perennapenkin ympärillä on 
voimakkaasti kasvavia pensaita tai 
puita, uusi alue kannattaa rajata juu-
rimatolla. Tällöin ympäristön kasvit 
eivät heti kasvata juuriaan uuteen 
penkkiin. 

Kookkaille perennoille hyvää 
kasvualustaa tarvitaan vähintään 
50 cm, kaikkein matalimmille peit-
tokasveille riittää 10–20 cm. Penkki 
kannattaa muotoilla ympäristöään 
korkeammaksi kohopenkiksi. Istu-
tuksen jälkeen siemenrikkakasvit 
perataan pois, myöhemmin perkaa-
mista ei juuri tarvita. Myös kastelu 
on istutuksen jälkeen tärkeää.

Perennapenkkiin  
tarjolla monta lajia 
Perennojen laji- ja lajikevalikoima 
on runsas ja monipuolinen. 

Monilajiseen penkkiin valitaan 
erikorkuisia ja -muotoisia lajeja si-
ten, että kasvualusta peittyy koko-

naan. Kookkaiden, tyveltä mah-
dollisesti paljaiden lajien ympärille 
istutetaan matalampia, peittäviä la-
jeja ja maanpeittoperennoja. Suu-
reen ryhmään valitaan tanakkavar-
tisia, terveitä ja kestäviä lajeja. 

Keväällä hitaasti kasvuun lähte-
vien perennojen sekaan voidaan is-
tuttaa sipulikukkia, joiden lehdet 
jätetään tuleentumaan lehtevän pe-
rennan suojaan. Kukinnan jälkeen 
lakastuvat perennat sijoitetaan leh-
tevinä pysyvien, myöhemmin kuk-
kivien lajien taakse. 

Monilajinen penkki tarjoaa sil-
mäniloa kasvukauden eri aikoina, 
mutta se myös hoitaa itse itseään. 
Kilpailukykyiset ja levittäytyvät la-
jit korvaavat melko nopeasti toisen 
lajin, joka jostain syystä kuolee tai 
heikkenee. Tällöin kasvuston peit-
tävyys säilyy hyvänä. 

Peittoperennalajit sopivat pait-
si monilajisiin penkkeihin reunus- 
ja sitojakasveiksi, myös matalina 
mattoina peittämään ongelmallisia 
luiskapaikkoja tai rinteitä, joista on 

vaikea leikata nurmikkoa. Peitto-
kasveissa on sekä paahteisen kui-
van paikan että varjon ja kosteankin 
paikan lajeja. 

Sirkka Juhanoja, MTT
Lisätietoja:  

sirkka.juhanoja@mtt.fi
puh. (02) 477 2209

Perennoilla voi koristaa monta paikkaa

Maanpeittoperennat menestyvät jopa teiden erotuskaistoilla. Vasem-
malla pinkki laukkaneilikka ja keltainen alkukesän kukkija, japaninhan-
hikki. Oikeassa reunassa on etualalla tuoksumatara, kangasajuruoho, 
kaukasianmaksaruoho ja ketoneilikka. Violettikukkainen verikurjenpolvi 
kukkii pitkään. 

Kuvat: SirKKa JuhanoJa

n Muistatko vanhan talon 
seinustalta perennan, joka 
kukoisti kesästä toiseen? 
Tällaisia kestäviä ja kauniita 
perennoja etsitään MTT:n 
Puutarhatuotannossa Piikki-
össä laajojen kenttäkokeiden 
avulla.

MTT:ssä aloitettiin vuonna 2005 
hanke, jossa etsitään Suomen oloi-
hin kestäviä ja koristearvoiltaan 
parhaita perennakantoja, ja saate-
taan ne tuotantoon. Hankkeen ta-
voitteena on perennakasvien käy-
tön lisääminen etenkin julkisessa 
viherrakentamisessa.

Perennojen oikeat nimet 
selville
Kantavertailukokeisiin valittiin 18 
perennasukua, joista tiedettiin löy-
tyvän runsaasti kasvutavaltaan, kes-
tävyydeltään ja kukinnaltaan erilai-
sia kantoja. 

Tärkeänä seikkana sukujen va-
linnassa oli kuitenkin myös sekaan-
nukset nimistössä. Samaa kantaa 
saatetaan nimittäin kaupata eri ni-
millä tai eri kantoja samalla nimellä. 
Tutkimuksen tavoitteena on nyt sel-
ventää perennojen nimistöä. 

Perennakantoja tunnistetaan kas-
vuhavaintojen lisäksi vuonna 2009 
aloitettavien DNA-sormenjälkitut-
kimusten avulla.

Perennakantoja etsittiin suoma-
laisilta perennataimistoilta, kasvi-
tieteellisiltä puutarhoilta, yksityisil-
tä henkilöiltä ja siementoimittajilta. 

Koekentällä kukoistaakin nyt 
ajuruohoista, astereista, jaloanger-
voista, kierto- ja röyhytattarista, 
kissanmintuista, kurjenmiekoista, 
kuunliljoista, peurankelloista, pik-
kusydämistä, punalatvoista, puna-
värimintuista, salvioista, taponleh-
distä, tulikellukoista, tähtiputkista 
ja vuohenjuurista yhteensä noin 350 
kantaa. 

Näistä kannoista osa on pitkään 
Suomessa viljelyssä olleita ja kuulu-
vat pihapiirien kulttuuriperintöön, 
osa taas on uudempia tulokkaita.

Kenttäkokeet kertovat 
Kenttäkokeet perustettiin kesinä 
2005 ja 2006 kahdelle ilmastovyö-
hykkeelle, etelään Piikkiöön ja poh-
joiseen Ruukkiin. 

Tutkimus on monivuotinen, jot-
ta perennojen ominaisuudet näh-
täisiin vaihtelevien kasvukausien 
aikana. Kenttäkokeet jatkuvatkin 
vuoden 2010 loppuun asti.

Koekentällä perennat on istutet-
tu neliömetrin ruutuihin ja kutakin 
kantaa on kuudessa ruudussa. 

Piikkiön koekentällä on siis kan-
takokeen ruutuja yhteensä noin 
2100. Ruudut on sijoitettu satun-
naistettuun järjestykseen, jotta ha-
vaintotulokset voidaan analysoida 
myös tilastollisin testein.

Kasvu, kukinta ja terveys 
Keväällä, kun maasta alkaa pilkistää 

uusien versojen alkuja, aloitetaan 
läpi kasvukauden jatkuva havain-
nointi. Talvehtimisen onnistumista 
ja kasvuun lähtöä tarkkaillaan kas-
vuun lähtevien yksilöiden määränä 
ja elinvoimaisuutena sekä kasvus-
ton korkeuden ja peittävyyden ke-
hittymisenä. 

Perennakasvustossa nopea peit-
tävyys on toivottava ominaisuus, sil-
lä se estää rikkaruohoja valtaamasta 
tilaa ja vähentää työtä. Perustamis-
kesän jälkeen perennaistutus voikin 
olla varsin helppohoitoinen ja vaa-
tia hoitoa huomattavasti nurmikkoa 
vähemmän.

Viikon tai kahden välein kas-
vustoista havainnoidaan varsinkin 
tauti- ja tuholaiskestävyyttä ja ko-
ristearvoja. Kukkien määrää tark-
kaillaan koko kukinnan ajan. Kas-
vuston koristearvo määritetään 
kolmiportaisella asteikolla kasvus-
ton eri vaiheissa sekä lehtevänä et-
tä kukkivana. 

Ruuduittain tehtävät havainnot ja 
hoitotyöt vievät koko kesän, ja niitä 
tehdäänkin kantakokeissa kahden 
tutkijan ja kolmen tutkimusmesta-
rin voimin.

Taudit ovat vakava ongelma 
esimerkiksi astereilla, joilla här-
mä on pilannut monen kannan 
kasvuston täysin. Terveys on tal-
venkestävyyden, kasvuominai-
suuksien ja koristearvojen lisäksi 
tärkeä kriteeri, kun kokeista vali-
taan parhaita kantoja tuotantoon 
ja FinE®-tuotemerkin alla markki-
noitaviksi.

Eeva-Maria Tuhkanen, MTT
Lisätietoja:  

eeva-maria.tuhkanen@mtt.fi
puh. 0400 908 662

Parhaat perennat tuotantoon

Piikkiön koekentällä kukkivat viime heinäkuussa etualalla näkyvät jaloangervot, niiden takana siniset ja valkoi-
set peurankellot ja taustalla erottuvat tumman violetit salviat, siniset kissanmintut ja loppukesältä myöhään 
syksyyn kukkivat asterit.

Kuvat: eeva-maria tuhKanen

Suuressa monilajisessa penkissä värimaailma vaihtuu kesän aikana. Oulussa heinäkuun lopulla ovat vallalla pehmeät sävyt, joista vaaleanpunainen 
on harmaamalvikkia, vähän voimakkaampi punainen kesäpikkusydäntä, sininen rantatädykettä ja siperianampiaisyrttiä. Kellanvihreä jättipoimu-
lehti täydentää kokonaisuutta.

Ajuruohot ovat kauniita maanpin-
nan peittäjiä, joista useat kannat 
talvehtivat vihreinä ja kukkivat 
pitkään. Ne olisivat monessa 
kohteessa nurmikkoa helppohoi-
toisempia ja näyttävämpiä. Aju-
ruohojen ympärillä on kuvassa 
kurjenmiekkoja.
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n Kesällä 2007 kirpat tuhosi-
vat laajalti öljykasvien taimia. 
Viime kesänä kirppoja seurat-
tiin tehostetusti Rypsinoste-
hankkeessa. Lisäksi MTT:n 
KasperIt-ajankohtaissivuilla 
informoitiin viikoittain kirp-
patilanteesta.

Viime kesänä aalto- ja mutkajuo-
vakirppoja oli selvästi vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Kuivuuden 
vuoksi öljykasvit taimettuivat hi-
taasti ja epätasaisesti, ja kirppaon-
gelmia havaittiin paikoin. Lisäksi 
alkukesällä esiintyi runsaasti ohra-
kirppoja, jotka vioittivat myös ke-
vätviljojen oraita. 

Kirpat iskevät ensimmäisenä
Kirpat ovat öljykasvien taimivai-
heen merkittävimpiä tuholaisia. 
Suomessa öljykasvipelloilla ylei-
simmät kirppalajit ovat aaltojuova- 
ja mutkajuovakirppa, mutta myös 
ohrakirppa vioittaa öljykasveja.  

Kirpat ilmaantuvat pelloille tou-
kokuussa, kun lämpötila ylittää 15 
astetta. Ne ovat päiväaktiivisia ja 
viihtyvät parhaiten kuivassa ja läm-
pimässä, mutta niitä tavataan myös 
viileällä säällä.

Kevään kylvö- ja taimettumisolot 
vaikuttavat öljykasvien alkukehityk-
seen ja kirppaongelmiin. Aikainen, 
lämmin ja kuiva kevät lisäävät kirp-
pojen aiheuttamien tuhojen riskiä. 

Kirppojen torjunnassa rypsin hy-
vä alkukehitys on tärkeää. Peitattu 
siemen, hyvä kasvualusta, sopiva 
kylvösyvyys ja -aika nopeuttavat öl-
jykasvien kasvuun lähtöä ja helpot-
tavat kirppojen hallintaa.

Tarkkailua tarvitaan
Kirppojen tarkkailu on aloitettava 
varhain, heti kylvön jälkeen. Tark-
kailu vaatii valppautta, koska kirpat 
ovat pieniä ja vaikeasti havaittavia. 

Usein kirpat havaitaan vasta, kun 
vioitusta on jo ilmaantunut. 

Aikuiset kirpat syövät reikiä ja 
koloja sirkkalehtiin ja ensimmäisiin 
kasvulehtiin. Vioittuneet taimet kui-
vuvat herkästi. Pahimmillaan kirpat 
syövät taimet sitä mukaa, kun niitä 
tulee pintaan.

Kirppoja torjutaan käyttämällä 
hyönteistorjunta-aineella peitattua 
kylvösiementä. Jos kirppoja on erit-
täin runsaasti tai taimettuminen on 
hidasta, peittausaineen teho ei vält-
tämättä riitä. 

Taimettuvia öljykasveja on peitta-
uksen lisäksi tarkkailtava. Jos kirp-
poja on runsaasti ja kasvit kehitty-
vät hitaasti, voidaan kirppoja joutua 

torjumaan myös hyönteistorjunta-
ruiskutuksin. Jos kirppavioitusta on 
paljon ja kasvusto aukkoinen, kan-
nattaa lohko kylvää kokonaan uu-
delleen.

Kirppariski vaihtelee
Kesällä 2007 ja 2008 Rypsinoste-
hankkeessa seurattiin kirppojen 
esiintymistä rypsilohkoilla Lou-
nais- ja Etelä-Suomessa sekä Poh-
janmaalla. Kesällä 2008 kirppoja oli 
liikkeellä huomattavasti vähemmän 
kuin sitä edellisenä vuonna, jolloin 
niitä olikin poikkeuksellisen run-
saasti. Kirppoja löytyi kuitenkin kai-
kilta tarkkailulohkoilta. 

Pääosa kylvösiemenestä oli pei-

tattu hyönteistorjunta-aineella. Sen 
lisäksi kirppoja torjuttiin pyretroi-
di-ruiskutuksin puolella tarkkailu-
lohkoista. 

Syyskesällä 2008 kirppamäärät 
eivät ainakaan Jokioisissa olleet hä-
lyttäviä, joten tänä keväänä kirp-
pariski lienee normaali. Alueellista 
vaihtelua voi kuitenkin olla, joten 
kirppoja kannattaa tarkkailla öljy-
kasvien sirkkalehtivaiheessa. 

Lisätietoa kirppatilanteesta löy-
tyy osoitteesta www.mtt.fi > kas-
perit> kasvinsuojelun tiedotteet > 
öljykasvit ja Maaseudun Tulevai-
suuden Ajankohtaista kasvinsuoje-
lusta -palstalta.

Rypsinoste on MTT:n, MMM:n, 
Vilja-alan yhteistyöryhmän, yritys-
ten ja yhteisöjen yhteistutkimus, 
jonka valtakunnallisen kartoituksen 
ovat toteuttaneet MTT, Satafood ry 
ja Suomen Rehu Oyj yhteistyössä 
viljelijöiden kanssa. Rypsikasvus-
tojen tuhoeläinten seuranta jatkuu 
kesällä 2009. Kiitokset yhteistyös-
tä seurantaan osallistuneille viljeli-
jöille!

Erja Huusela-Veistola,  
MTT

Lisätietoja:  
erja.huusela-veistola@mtt.fi 

puh. (03) 4188 2447

Kirpat ovat kuivan kevään riesa

Kelta-ansoilla saadaan tietoa öljykasvien taimettumisvaiheen kirppa-
paineesta. Torjuntatarve on arvioitava kuitenkin kasvikohtaisilla las-
kennoilla. 

Kuvat: erJa huuSela-veiStola

n Peltomaassa olevien rikka-
kasvien siemenpankki pie-
nenee tasaisesti, kun pellolla 
viljellään vuodesta toiseen 
viljaa ja torjutaan taimettuvat 
rikkakasvit. Leveälehtisten 
rikkakasvien siementen 
määrän vähenemisen kannalta 
ei ole suurta merkitystä sillä, 
suorakylvetäänkö vai kylve-
täänkö kynnettyyn maahan.

Viljelymenetelmät, -kasvit ja rikka-
kasvien torjuntamenetelmät vaikut-
tavat maan rikkakasvien siementen 
määrään ja lajistoon. Maassa säily-
vät siemenet hidastavat siemenpan-
kin muutoksia. Muokkaamattomalla 
pellolla tuleentuneiden rikkakasvi-
en siemenet jäävät maan pinnalle.

Siemenpankki pienenee 
nopeasti
MTT:ssä Jokioisilla tutkittiin vuo-
desta 2000 lähtien kynnetyn ja kyn-
tämättömän maan siemenpankin 
kokoa ja lajistoa. Koealalta otettiin 
kolmen vuoden välein maanäyte, 
josta pakkaskäsittelyn jälkeen kas-
vatettiin ja laskettiin kahden seu-
raavan kesän aikana taimettuvat 
kasvit.

Ennen kokeen alkua savimaassa 
oli 20 cm:n maakerroksessa 9 400 
leveälehtisten rikkakasvien itävää 
siementä neliömetrillä. Kolmen 
vuoden kuluttua tämä siemenpank-
ki oli lähes puoliintunut. Likimain 
samoin tapahtui sitä seuraavien kol-
men vuoden aikana. 

Valtaosa siemenistä  
syvällä
Syksyllä 2003 muokkaamattomassa 
maassa oli neliömetrillä noin 5 500 
siementä, joista noin 5 % oli viiden 
sentin pintakerroksessa. Kynnettä-
essä siementen kokonaismäärä oli 5 
100 kappaletta neliömetrillä ja niis-
tä 10 % löytyi viiden sentin pinta-
maakerroksesta. 

Kolmen seuraavan vuoden aikana 
muokkaamattomalla maalla sieme-

niä kertyi maan pintaan. Kynnettä-
essä syvempien kerrosten siemen-
pankki pieneni hitaammin kuin 
muokkaamattoman maan. Siemen-
ten kokonaismäärän pieneneminen 
oli samanlaista kummallakin mene-
telmällä viljeltäessä: noin 2 600 kap-
paletta neliömetrillä.

Linnunkaali ja heinät 
lisääntyivät 
Suorakylvettäessä linnunkaalien 

siementen määrä lisääntyi maan 
pinnassa. Puolensa pitivät myös pel-
tomatara ja punapeippi. Jauhosavik-
ka ei sen sijaan viihdy muokkaamat-
tomalla pellolla. 

Taimettuneita heiniä ei laskettu 
leveälehtisten rikkakasvien koko-
naismäärään. Heinien määrä lisään-
tyi vuoteen 2006 asti suorakylvö-
ruuduilla. Heinien siemeniä löytyi 
maan pintakerroksesta 1 000 kap-
paletta nelimetriltä

Maan siemenpankin 
tutkiminen hidasta
Tutkimusalueen rikkakasvien mää-
rä laskettiin keväällä. Tämän jälkeen 
rikkakasveja torjuttiin Ariane S -val-
misteella. Torjunnasta huolimatta 
muokkaamattoman maan pinnassa 
rikkakasvien siementen määrä li-
sääntyi. Glyfosaattia käytettiin vain 
suorakylvetyssä koejäsenessä timo-
tein, lauhojen ja nurmikkalajien tor-
jumiseksi. 

Pintamaan siemenpankista 
versoo rikkakasveja
Viimeisen syksyllä otetun siemen-
pankkinäytteen jälkeen keväällä 
2007 pellolla taimettui lähes yhtä 
paljon rikkakasveja muokkausme-
netelmästä riippumatta. 

Keväällä kaikki peltomaan pin-
taosissa olevat taimettumiskykyi-
set siemenet eivät pysty taimettu-
maan.

Linnunkaalia taimettui pelto-
oloissa neljäsosa, peippiä kym-
menesosa ja heiniä sadasosa 
suorakylvöruutujen pintamaan 
näytteistä löydettyjen siementen 
määrästä. 

Kynnetyllä pellolla peltomataraa 
taimettui keväällä enemmän kuin 
syksyllä otettujen pintamaanäyttei-
den perusteella olisi voinut olettaa. 
Peipin taimettuminen vastasi kahta 
viidesosaa pintamaassa olevien sie-
menten määrästä. 

Heikki Jalli, MTT ja 
 Anna Mäki-Punto

Lisätietoja: heikki.jalli@mtt.fi
puh. (03) 4188 2481

Rikkakasvien siemenpankin talletukset romahtavat

Heinät, kuten timotei, lisääntyivät muokkaamattomilla koeruuduilla, vaikka niitä torjuttiin joka kolmas 
vuosi ennen kylvöä tai syksyllä.

heiKKi Jalli

Kirppavioitus voi olla ankaraa, jos kirppoja on runsaasti ja öljykasvien 
alkukehitys on hidasta.
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n Ohran verkkolaikusta on 
löytynyt yksittäisiä imatsaliili-
tehoainetta kestäviä muotoja. 
Imatsaliili on yleisin tehoai-
ne viljojen peittausaineissa. 
Riittävä verkkolaikun torjun-
tateho saadaan, kun käytetään 
eri tehoaineiden seoksia ja 
riittäviä annosmääriä.

Ohran verkkolaikkua aiheuttaa sie-
ni, Pyrenophora teres, jonka popu-
laatioiden sisällä on perinnöllistä 
muuntelua. 

Muuntelu mahdollistaa taudin-
aiheuttajan selviytymisen hengissä 
ja on edellytys lajin elinkierron jat-
kumiseen. Muuntelua aiheuttavat 
muun muassa mutaatiot, suvullinen 
lisääntyminen ja uusien populaa-
tioiden maahanmuutto esimerkik-
si ulkomaisen kylvösiemenen väli-
tyksellä.

Imatsaliiliä siedetty  
jo aiemmin 
Suomalaisissa verkkolaikkupopu-
laatioissa esiintyvää imatsaliilin kes-
tävyyttä tutkittiin MTT:ssä 155 yk-
sittäisestä verkkolaikkunäytteestä. 
Taudinaiheuttajat eristettiin 17 oh-
raerästä vuonna 2007. Lisäksi tutkit-
tiin 30:n vuosina 1986–1995 kerätyn 
verkkolaikkunäytteen imatsaliilin 
kestävyys.

Vuoden 2007 siemeneristä 13 % 
verkkolaikkunäytteistä pystyi kasva-
maan ja tuottamaan itiöitä suurim-

malla testatulla imatsaliilipitoisuu-
della (10 ppm). Imatsaliili kuitenkin 
hillitsi sienen kasvua. Yksikään sie-
ninäyte ei kasvanut suurimmalla 
imatsaliilipitoisuudella yhtä hyvin 
kuin ilman torjunta-ainetta.

Vuosina 1986–1995 kerätyistä 
verkkolaikkunäytteistä suurin imat-
saliilipitoisuus esti kasvun kokonaan 
90 % näytteistä. Testit osoittivat, et-
tä tutkituissa näytteissä verkkolaik-
kusienen herkkyys imatsaliilille on 
keskimäärin yhtä hyvä kuin 10–20 
vuotta sitten.

Tehoaineita vuorotellen  
tai seoksina 
Jotta sienen torjunta-ainetta eli 
fungisidia sietävien sieni-isolaat-
tien määrä ei runsastuisi ja peit-
tausaineiden torjuntateho olisi 
riittävä, kannattaa viljelijän käyt-
tää erilaisia tehoaineita vuorotel-
len tai seoksina (seosvalmisteet 
tai tankkiseokset). Tämä tulee ot-
taa huomioon sekä kasvustoruis-
kutuksissa että siementen peitta-
uksessa. 

MTT:n peittauskokeissa kesällä 
2008 huomattiin, että siementen 
kautta leviävää ohranverkkolaik-
kua torjuivat tehokkaimmin juuri 
seosvalmisteet (Baytan I, Baytan 
Universal, Panoctine Plus, Täyssa-
to ja Zardex G). 

Torjunta-aineen käyttömäärän 
vähentäminen heikensi seosval-
misteiden tehoa (Robust ja Zardex 
G). Heikoin torjuntateho saatiin 
pelkästään imatsaliilia tai proklo-

ratsia sisältävillä valmisteilla Fun-
gazil ja Prelude.

Imatsaliili ja prokloratsi kuulu-
vat vaikutukseltaan samaan teho-
aineryhmään (imidatsolit). Kokeis-
sa havaittujen kestävyysongelmien 
välttämiseksi näiden aineiden yk-
sipuolista käyttöä ei suositella-
verkkolaikun tartuttamissa sieme-
nerissä.

Pohjoismaista  
yhteistyötä
Kasvintuhoojien torjunta-aineiden 
kestävyyttä tutkitaan MTT:ssä yh-
teistyönä kansainvälisessä NOR-
BARAG-hankkeessa (Nordic Baltic 
Resistance Action Group). Viljojen 
taudinaiheuttajista saadaan verk-

kolaikun lisäksi tietoa myös suoma-
laisten DTR- ja harmaalaikkukan-
tojen fungisidien kestävyydestä.

Marja Jalli, Peppi Laine ja  
Ulla Heinonen,  MTT

Lisätietoja:   
marja.jalli@mtt.fi

puh. (03) 4188 2555

Taudinaiheuttajan muuntelu haastaa verkkolaikun torjunnan

Siemenestä leviävän verkkolai-
kun oireet näkyvät selvimmin 

heti orastumisen jälkeen ensim-
mäisessä kasvulehdessä.

marJa Jalli

n Härkäpapu ja muut pal-
kokasvit voisivat tuottaa 
riittävästi valkuaista Suomen 
rehumarkkinoiden tarpeisiin. 
Tällöin palkoviljojen viljely-
alan olisi oltava noin 150 000 
hehtaaria eli kahdeksan–
kymmenen prosenttia pelto-
alastamme. Hyvälaatuisilla 
palkoviljoilla on kysyntää 
myös maailmalla ihmisravin-
tona.

Härkäpapua on viljelty Suomessa 
yli 2000 vuotta, mutta ei koskaan 
kovin laajalti. Viljelyalan laajenta-
minen onnistuisi helpommin, jos 
härkäpavun kasvuaikaa voitaisiin 
lyhentää. 

Helsingin yliopiston soveltavan 
biologian laitoksella selvitetään 
kahta härkäpavun käyttöön ja vilje-
lyn laajuuteen vaikuttavaa tekijää. 
Laatuominaisuuksia jalostetaan 
käyttökohteiden tarpeita vastaa-
viksi ja kasvuaikaa lyhennetään. 
Lisäksi tutkitaan syyshärkäpavun 
soveltuvuutta ilmastoomme. 

Ryhdikäs ja  
satoisa 
Härkäpapu viihtyy savimailla, 
joissa on korkea pH. Laji kestää 
pakkasta useita asteita lukuun ot-
tamatta kukintavaihetta. Härkä-
pavun varsi on tanakka, eikä kas-
vusto lakoudu herkästi. Lisäksi sen 
potentiaalinen sato ja kuiva-ai-
neen tuotto ovat suuremmat kuin 
herneen. 

Härkäpapu on altis taudeille, 
joista pahimpia ovat harmaaho-
meet. Jalostuksen avulla taudin-
kestävyys on kuitenkin viime ai-
koina parantunut. 

Arvokas välikasvi
Härkäpapu tuottaa paljon muuta-
kin kuin siemensadon. 

Se on typensitojakasvi, jonka si-
toma typpi on seuraavana kasvu-
kautena viljelykasvien käytössä. 
Tämä on tärkeää varsinkin bio-
energian tuotannossa. 

Lisäksi härkäpapu katkaisee vil-
jakierrossa tautipaineen, koska le-
veälehtisenä kasvina sillä ei esiin-
ny heinäkasvien tauteja. 

Maaperässä elävät, kasvien kas-
vua edistävät bakteerilajit hyötyvät 
härkäpavusta. Niiden lisääntymi-
sestä hyötyvät myös viljelykierron 
seuraavat kasvilajit. 

Jotkut ulkomaiset härkäpapula-
jikkeet ehkäisevät kasvien juurissa 
elävien ankeroisten esiintymistä. 
Näitä ankeroisia on myös Suomes-
sa. Niinpä haluamme selvittää, voi-
daanko ankeroisten esiintymistä 
rajoittaa ulkomaisilla ja kotimaisil-
la härkäpapulajikkeilla. 

Härkäpapu tuottaa myös met-
tä, joka on kuitenkin vain pitkä-
kielisten kimalaisten saatavilla. 
Mesi on silti pölyttäjille tärkeä 
ravinnonlähde. Härkäpavun sii-
tepölyä voivat kerätä eri kima-
laislajien lisäksi myös mehiläiset. 

Tällöin muillekin viljelykasveille 
riittää pölyttäjiä. 

Monenlaista  
käyttöä
Härkäpapu soveltuu erinomaises-
ti sianrehuksi, kuten MTT:ssä on 
osoitettu. Vähän tanniinia sisältä-
vät lajikkeet olisivat tosin vielä pa-
rempia sianrehun raaka-aineeksi. 
Toisaalta tanniinia sisältävät lajik-
keet ehkäisevät märehtijöillä pu-
haltumista. 

Härkäpavusta on tehty myös 
proteiiniuutteita, jotka sopivat ka-
lanrehuksi, esimerkiksi kirjolohil-
le. Ranskassa jalostetut uudet här-
käpapulajikkeet käyvät siipikarjan 
rehuksi, koska niissä ei ole rehun 
menekkiä vähentäviä yhdisteitä. 

Härkäpavusta voidaan tehdä säi-
lörehua, kun koko kasvusto korja-
taan riittävän varhaisessa vaihees-
sa. Tähän tarkoitukseen soveltuvat 
hyvin lajikkeet, jotka eivät ehdi 
tuottaa tuleentunutta satoa lyhy-
essä kasvukaudessamme, kuten 
Aurora. 

Härkäpavun varsi puolestaan so-
veltuu märehtijöiden ravinnoksi. 

Hyvälaatuisesta sadosta makse-
taan varsin korkeata hintaa maa-
ilman elintarvikemarkkinoilla. 
Nykyisin Australia ja Iso-Britania 
vievät puhdasta, korkealaatuista 
härkäpapua erityisesti Lähi-itään. 
Markkinoilla olisi varmasti tilaa 
myös suomalaiselle härkäpavulle. 
Yhtenä tavoitteenamme onkin pa-
rantaa härkäpavun laatuominai-
suuksia yksinkertaisen valintaja-
lostuksen keinoin.

Frederick Stoddard,  
Pirjo Mäkelä,  Arja Santanen ja  

Mervi Seppänen,  
Helsingin  yliopisto,  

soveltavan biologian laitos
Lisätietoja:  

frederick.stoddard@helsinki.fi
puh. 050 415 0379

Härkäpapu – vanhasta viljelykasvista rehua ja ruokaa
Härkäpapu on onnistuessaan  
hyvin satoisa kasvi.

fredericK Stoddard

0 2 4 6 8 10 12

Siemenlevintäisen verkkolaikun määrä % versoista

Cedomon 750 ml/100 kg

Prelude 100 ml/100 kg

Panoctine Plus 200 ml/100 kg

Baytan Universal 400 ml/100 kg

Zardex G 250 ml/100 kg

Zardex G 200 ml/100 kg

Robust 400 ml/100 kg

Robust 300 ml/100 kg

Baytan I 200 g/100 kg

Täyssato S-neste 200 ml/100 kg

Fungazil A 25 200 ml/100 kg

Käsittelemätön

Peittausaineiden teho siemenlevintäistä ohranverkkolaikkua 
vastaan Jokioisten kenttäkokeissa 2008. 
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n Öljykasveista saadaan suu-
rempia satoja, kun pahkahome 
torjutaan oikeaan aikaan. 
Täyden kukinnan aikaan tehty 
onnistunut torjuntakäsittely 
varmistaa hyvän sadon, vaikka 
ennen kukintaa olisikin ollut 
sateista.

Viime vuosina rypsin ja rapsin sa-
dot ovat jääneet Suomessa paljon 
pienemmiksi kuin nykylajikkeiden 
sadontuottokyky edellyttäisi. Koti-
maiselle öljylle ja valkuaiselle olisi 
kysyntää, mutta öljykasvien viljely-
alat eivät ole kasvaneet riittävästi. 

MTT:n ja yhteistyökumppanei-
den Rypsinoste-hankkeessa pyri-
tään nostamaan öljykasvisadot yli 
2000 kg/ha ja lisäämään halukkuut-
ta niiden viljelyyn. 

Yhtenä keinona kohti parempia 
satoja on kasvitautien tehostettu 
torjunta. Rypsinoste-hankkeen laa-
jassa kasvitautikartoituksessa pah-
kahome on osoittautunut merkittä-
väksi satotappioiden aiheuttajaksi.

Pahkat säilyvät maassa
Pahkahome on moni-isäntäinen 
sienitauti, jota esiintyy yleisesti ris-
tikukkaisilla öljykasveilla. 

Kolmen viikon kostea jakso en-
nen täyskukintaa luo otolliset olot 
pahkahomeen pahkojen kehitty-
miselle itiöitä levittäviksi maljamai-

siksi sieniksi. Itiöt leviävät tuulen 
mukana kasvustoon, jossa ne tarvit-
sevat kuollutta kasviainesta ravin-
nokseen. 

Itiölle riittää ravinnoksi lehtihan-
kaan pudonnut terälehti tai kuollut 
lehden pala, jonka voimistamana 

sieni pääsee tunkeutumaan kas-
viin. 

Pahkahomeen saastuttama kas-
vinosa vaalenee ja lopulta katkeaa 
herkästi. Varren sisälle muodostuu 
mustia pieniä pahkoja, jotka säilyvät 
maassa jopa neljä–viisi vuotta.

Tarkkaile ja torju
Voimakas pahkahomesaastunta voi 
pienentää satoa merkittävästi. 

Rypsillä ja rapsilla siementen ke-
hittyminen jää vajaaksi, kun varsi 
katkeaa ja kuolee. Lakoutuneessa 
kasvustossa vaikutukset kertautu-
vat, koska kasvusto pysyy pitkään 
kosteana. Tällöin pahkahome levi-
ää helposti kasvista toiseen ja pa-
himmillaan mädännyttää koko kas-
vuston. 

Pahkahomeen torjunnan ajoit-
taminen on taitolaji. Torjunta kan-
nattaa, jos ennen täyskukintaa on 
kolmen viikon aikana satanut yli 30 
mm tai maa on muuten pysynyt ta-
saisen kosteana. Täyden kukinnan 
aikaan tehty torjunta tehoaa par-
haiten pahkahomeeseen. 

Oikean ruiskutusajankohdan 
tunnistaa siitä, että kasvusto on kel-
taisimmillaan ja ensimmäiset te-
rälehdet jo putoilevat. Jos pellolle 
mennään ruiskun kanssa liian aikai-
sin tai liian myöhään, ei torjunnasta 
ole paljon iloa. 

Ruiskutusajankohdasta muistu-
tetaan MTT:n kasvinsuojelutiedot-
teissa ammattilehdissä ja KasperIT-
palvelussa internetissä (www.mtt.fi/
kasperit). Oman kasvuston tilannet-
ta pitää silti seurata pellon reunalta 
käsin.

Torjunnalla lisää satoa
Pahkahomeen onnistunut torjun-

ta voi lisätä satoa parhaimmillaan 
500–1000 kg/ha, jos pahkahomet-
ta on runsaasti. 

Viljelmillä tehdyissä ruiskutus-
kaistakokeissa saatiin viime kesänä 
sadonlisää keskimäärin 14 %. Tor-
jutuilla kaistoilla pahkahomepro-
sentti jäi alle puoleen käsittelemät-
tömistä kaistoista. Tautikesän 2007 
ruiskutuskaistakokeissa sadonlisä 
ylitti parhaimmillaan 1000 kg/ha.

Rypsin ja rapsin pahkahomeen 
torjuntaan hyväksyttyjä tehoainei-
ta on kasvinsuojeluainerekisterissä 
tänä vuonna kuusi. Niiden avulla 
voidaan välttää pahkahomeen ai-
heuttamat satotappiot.

Tutkimus jatkuu
Rypsinoste on MTT:n, MMM:n, 
Vilja-alan yhteistyöryhmän, yri-
tysten, yhteisöjen ja viljelijöiden 
yhteistutkimus. Tutkimuksen val-
takunnallisen kartoituksen ovat 
toteuttaneet MTT, Satafood ry ja 
Suomen Rehu Oyj. Tutkimusta jat-
ketaan vielä kasvukaudella 2009. 
Toiveissa on saada paria aikaisem-
paa vuotta kuivempi kesä, mikä 
miellyttäisi tutkijoiden lisäksi var-
masti myös viljelijöitä.

Pauliina Laitinen ja  
Asko Hannukkala, MTT

Lisätietoja:  
pauliina.laitinen@mtt.fi

puh. (03) 4188 2578

Öljykasvien tautien torjunta kannattaa

Tuula Viljanen keräämässä rypsinäytettä Seinäjoelta valtakunnalli-
seen öljykasvien kasvitautikartoitukseen, joka toteutetaan vuosina 
2007–2009. 
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n Syksyllä kylvettävät veh-
nä, ruis, rypsi ja härkäpapu 
voivat olla tulevaisuudessa 
mielenkiintoisia tuttavuuk-
sia viljelijöille, tapahtuipa 
ilmastonmuutosta tai ei. 
Ilmastonmuutos tosin saattaa 
lisätä syysmuotoisten kasvi-
en viljelyalaa huomattavasti. 
Erityisesti syysrypsi ja -härkä-
papu toisivat vaihtelua usein 
yksipuoliseen viljelykiertoon.

Helsingin yliopiston soveltavan bio-
logian laitoksella tutkitaan syyskyl-
vöisten kasvien talvenkestävyyteen 
liittyviä kysymyksiä ja esikasvivai-
kutusta ja erityisesti sitä, mihin se 
perustuu. 

Useimmiten kyseessä ovat yh-
disteet, joita vapautuu maaperään 
kasvien juurista ja hajoavasta kasvi-
massasta. Nämä puolestaan voivat 
vaikuttaa maassa esiintyviin mikro-
beihin tai ravinteiden käyttökelpoi-
suuteen. Ne ilmenevät parhaassa 
tapauksessa viljelykierrossa satoi-
suuden nousuna.

Syyskylvöisillä kasveilla on muis-
sa maissa havaittu olevan myös ym-
päristöetuja. 

Niiden kasvustot peittävät 
maan talven aikana. Lisäksi ne si-
tovat maapartikkeleita ja vähen-
tävät maa-aineksen kulkeutumis-
ta tuulen tai veden mukana pois 
pellolta. Ne sitovat maasta vapau-
tuvia ravinteita ja vähentävät si-
ten ravinteiden huuhtoutumista 
vesistöihin. Lisäksi ne tarjoavat 

vihreyttä muuten ankeaan mai-
semaan.

Satoisuus etuna
Syyskylvöiset lajit hyödyntävät ke-
väällä veden huomattavasti parem-
min kuin kevätkylvöiset lajit. Syksyl-
lä kylvetyt kasvit ovat sekä kasvussa 
että kehityksessä jo pitkällä silloin, 
kun kevätkylvöjä vasta tehdään. 

Lisäksi syksyllä kylvettävien la-
jien juuristo saavuttaa nopeammin 
maassa olevan veden, koska se on al-
kanut muodostua jo edellisen kasvu-
kauden aikana. 

Ennusteiden mukaan ilmaston 
muuttuessa keväät pitenevät ja tu-
levat entistä kuivemmiksi. Näin ol-
len syyskylvöisten viljelykasvien sa-
toisuus suhteessa kevätkylvöisiin 
lisääntyy entisestään.

Esimerkiksi syysrypsi kukkii noin 
kuukausi ennen kevätrypsiä. Tällöin 
myös lämpötila on usein sadonmuo-
dostuksen kannalta edullisempi, sil-
lä siitepölyn elävyys laskee lämpöti-
lan kohotessa hellelukemiin. 

Viljatkin viihtyvät parhaiten alle 
20 asteen keskilämpötilassa. Myös 
lisälannoitus voidaan usein antaa 

jo hyvin varhain keväällä. 

Talvenkestävyydessä 
parannettavaa
Syysvehnää ja -ruista viljellään 
jo Suomessa. Syysrypsin viljely-
ala puolestaan romahti 1970-luvun 
alussa kevätrypsin korvatessa sen. 
Syyshärkäpapu sen sijaan on uusi 
tuttavuus leveysasteillamme, mutta 
muualla maailmassa sitä viljellään 
laajalti. 

Syysvehnä- ja -ruiskasvustot kär-
sivät maamme länsirannikolla lu-
mettomista talvista ja jääpoltteesta. 

Lumettomina talvina kovat pakka-
set ja tuulet kuivattavat kasvustot 
toisinaan kokonaan. Muualla Suo-
messa ongelmana ovat puolestaan 
lumipeite ja sen alla muhivat sieni-
taudit yhdessä jääpoltteen kanssa. 
Jatkossa tutkimuksessa keskitytään 
kasvien kuivumisen ehkäisemiseen, 
sillä kylmänkestävyyttä lajikkeissa 
on usein jo riittävästi.

Sen sijaan syysrypsin ongelma-
na on ollut hyvin epävarma talveh-
timinen. Joinakin vuosina kasvus-
tot saattavat kärsiä liiasta vedestä ja 
toisina vuosina taudit tappavat tal-
ven aikana heikentyneet kasvustot, 
jotka ovat jo keväällä lähteneet kas-
vuun. Syytä talvehtimisen vaihte-
luun ei tarkkaan tiedetä. 

Pyrimme tunnistamaan lajikkei-
den talvenkestävyydelle kriittiset 
tekijät ja parantamaan kestävyyttä 
sekä kehittämään viljelytoimia si-
ten, että syysrypsin onnistunut tal-
vehtiminen varmistuu.

Syyshärkäpavun talvenkestä-
vyydestä Suomessa ei vielä ole 
varmaa tietoa. Olemme kuitenkin 
testanneet kenttäkokeessa saksa-
laisten genotyyppien talvenkestä-
vyyttä. Näyttää siltä, että syyshär-
käpapu on tänä vuonna talvehtinut 
hyvin.

Pirjo Mäkelä, Pasi Järvinen,  
Arja Santanen,  

Mervi Seppänen ja  
Frederick Stoddard,  
Helsingin yliopisto,  

soveltavan biologian laitos
Lisätietoja: pirjo.makela@helsinki.fi 

puh. (09) 1915 8358

Syyskylvöiset kasvit tuovat vaihtelua viljelyyn

Syysvehnäpelto on maisemallisesti kaunis jopa talvella, Tämä kuva on otettu tammikuussa 2008. 
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