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Kestävät, kannattavat, kotimaiset lajikkeet
Kasvussa

Uudet lajikkeet jalostetaan tuottamaan 
satoa vaihtelevissa sääoloissa

vissa ilmasto-oloissa parhaiten 
pärjäävät lajikkeet, joilla on kykyä 
sopeutua hyvin erilaisiin kasvuoloi-
hin.

”Olemassaolomme tarkoitus on 
jalostaa suomalaisille viljelijöille ja 
sadon käyttäjille parhaat mahdol-
liset lajikkeet. Sen varmistamiseksi 
pidämme jalostusaineistomme 
perinnöllisen monimuotoisuuden 
riittävän laajana, kohdennamme 
jalostustavoitteemme Suomen 
oloihin ja teemme jalostusaineis-
ton valinta- ja testaustyön laajalla, 
koko maan kattavalla koepaikka-

verkostollamme”, sanoo Borealin 
toimitusjohtaja Markku Äijälä.

Uudet jalostusmenetelmät tuovat 
vauhtia ja tehoa lajikkeiden kehi-
tykseen. Boreal panostaa mitta-
vasti genomivalinnan tuomiseksi 
useimpiin jalostusohjelmiin.

”Ensimmäisenä viljelijät pääse-
vät hyödyntämään satotasojen 
kiihtyvän kasvuvauhdin monita-
hoisella ohralla, josta ensimmäiset 
genomivalintaa hyödyntäen jalos-
tetut lajikkeemme ovat jo tulossa 
viljelyyn”, sanoo Äijälä. 

Uudet lajikkeet mahdollistavat 
hyvät sadot myös vaihtelevissa 
sääoloissa, mutta oikea lajikevalin-
takaan ei yksin riitä. Myös muiden 
tekijöiden on oltava kunnossa.

”Maan rakenne ja kasvukunto ovat 
nousseet viljelyneuvonnassa ai-
heellisesti esille keinoina varautua 
sekä kuiviin että sateisiin oloihin. 

Monipuolisilla viljelykierroilla voi-
daan parantaa peltojen rakennet-
ta, mutta myös tasata vaihtelevista 
sääoloista johtuvaa riskiä. Öljy- ja 
palkokasvien lisäys yksipuoliseen 
viljakiertoon on jo hyvä lisä ja 
niiden sadolle on kysyntää”, sanoo 
Äijälä. 

Borealilla on tarjota laaja laji- ja 
lajikevalikoima erilaisiin viljely-
kiertoihin maan eri osiin ja sadon 
eri käyttötarkoituksiin. Kattavissa 
jalostusohjelmissa on 13 kasvilajia 
ja noin 20 eri lajiketyyppiä. 

”Sääoloista huolimatta elintarvi-
ketuotantomme ja -vientimme 
tarvitsee laadukasta raaka-ainetta 
jatkuvasti. Viljojen sekä palko- ja 
öljykasvien hinnat ovat nyt histo-
riallisen korkealla tasolla. Toivot-
tavasti tämä kannustaa viljelijät 
panostamaan laadukkaaseen 
tuotantoon myös kesällä 2022”, 
Äijälä sanoo.

Suomen kasvuolot muuttuvat 
vähitellen ilmastonmuutok-
sen myötä. Jo nyt nähtävissä 

ovat sään voimakkaat vaihtelut ja 
ääriolojen yleistyminen. Viime talvi 
oli leuto ja suosiollinen kaikille tal-
vehtiville kasveille, kesä poikkeuk-
sellisen lämmin ja kuiva. Kasvu-
kauden vähäiset sateet ajoittuivat 
viljelyn kannalta huonoihin ajan-
kohtiin. Tänä talvena ensimmäiset 
pakkaset iskivät tavanomaista 
aikaisemmin ja voimakkaammin 
myös eteläiseen Suomeen ja 
vaihtelevina jatkuneiden säiden 
kera vaarantavat ennätyksellisen 
suureksi nousseiden syyskylvöisten 
kasvien talvehtimisen. 

Paitsi viljelijän, sääolojen suuret 
vaihtelut haastavat myös kasvinja-
lostajan. Ei riitä, että lajike jaloste-
taan menestymään ja tekemään 
hyviä satotuloksia vain tietyissä, 
optimaalisissa oloissa, sillä tule-

”Ei riitä, että lajike me-
nestyy ja tekee hyviä 
satotuloksia optimaa-
lisissa oloissa. Parhaat 
lajikkeet sopeutuvat 
erilaisiin kasvuoloihin.”



Tuottavassa nurmiseoksessa maistuu 
laadukas timotei

laskee jälkikasvusadon D-arvoa. 
Koska toisessa niitossa korjuu-
ajankohdalla ei pysty juurikaan 
vaikuttamaan rehun laatuun, on 
lajikeominaisuuksilla iso merkitys. 
Laadun näkökulmasta jälkikasvu-
lajikkeita kannattaa käyttää etu-
päässä laatutimoteiden kumppa-
neina seoksissa”, sanoo Pärssinen.

Kestävyyttä tarvitaan 
edelleen
Borealilla testataan timotein vilje-
lyvarmuutta koko nurmenviljely-
alueella. Kattava koepaikkaverkko 
on välttämätön, sillä muutamasta 
leudosta talvesta huolimatta nur-
milajien talvenkestävyyden merki-
tys ei ole vähentynyt. Sen tarve on 
kuitenkin muuttanut muotoaan. 

 ”Leutoina syksyinä nurmen 
riittävä karaistuminen saattaa vaa-
rantua ja varsinkin lumettomina 
talvina pakkasvauriot ja myös jää-
poltevauriot voivat jopa lisääntyä. 
Jääpoltteen suhteen timotei on 
kuitenkin kaikkein kestävin nur-
mikasvi”, sanoo Pertti Pärssinen.

Timoteilajikkeen laatuun satsaaminen kannttaa myös taloudellisesti.

Herneen ja härkäpavun ohella myös rypsi ja rapsi ovat erinomaia kasveja 
valku ais rehun tuotantoon, viljelykiertoon ja viljelyn riskien hallintaan 
varsinkin, kun lajikekehitys on mennyt viimevuosina harppauksittain 
eteenpäin. 

Hieno esimerkki jalostustyön saavutuksista ovat kotimaiset, jo viljelys-
säkin hyviksi todetut synteettiset rypsit SynthiaBOR ja SynnevaBOR, joiden 
varrenlujuus on aivan omaa luokkaansa. Samalla niiden satotasoa on 
pystytty nostamaan ilman, että niiden aikaisuudesta olisi jouduttu tinki-
mään.

Kevätrapsien aikainen uutuuslajike on LaimaBOR, jonka vahvuuksiin 
kuuluu korkea öljypitoisuus sekä populaatiolajikkeiden paras satotaso.  
Laiman lehtivihreäpitoisuus on erittäin alhainen, mikä tuo viljelyvar-
muutta rapsinviljelyyn. 

Kotimaisella lajikejalostuksella 
timoteille tavoitellaan vielä 
nykyistäkin suurempaa satoa, 

parempaa sulavuutta (D-arvo) ja 
korkeampaa sulavan kuidun mää-
rää. Eikä talvenkestävyyttäkään ole 
jalostuksessa unohdettu.

”Pääsuunta on se, että jalostam-
me huippulaatuisia lajikkeita. Kun 
sulavuuden ja kuitupitoisuuden 
suhde on optimaalinen, takaa se 
hyvän syönnin, energian saannin 
sekä pötsiterveyden ja tätä kautta 
korkean maitotuotoksen. Mitä su-
lavampaa rehu on, sitä vähemmän 
se tuottaa myös metaanipäästöjä”, 
sanoo Borealin timoteinjalostaja 
Pertti Pärssinen.

Myös viljelijät tiedostavat nurmi-
rehun laadun merkityksen ruo-
kinnassa ja huomioivat lajikevalin-
nassa aiempaa useammin sadon 
määrän lisäksi myös sen laadun. 
Laatuun satsaaminen kannattaa 
tilan talouden näkökulmasta.

”Jos lajikkeiden laatuero D-arvossa 
on 20 g/kg, on sen vaikutus maito-

Muutokset talvenkestävyyden 
tarpeessa on huomioitu myös 
jalostuksessa ja katseet käännetty 
kohti nurmilajien juuristoa. 

”Uumoksumme, että juuristosta 
löytyy ratkaisuja niin talven- kuin 
kuivuudenkestävyyteenkin. Tut-
kimusta tarvitaan kuitenkin vielä 
paljon lisää”, Pärssinen sanoo.

Borealilla ollaan varmoja siitä, että 
timotei tulee säilymään tärkeänä 
ja vakaana lajina pohjoismaises-
sa nurmentuotannossa. Myös 
timoteijalostuksen tulevaisuus 
näyttää Borealilla hyvältä, sillä 
jalostusaineisto, josta uusia lajik-
keita luodaan, on vahva. Virallisissa 
lajikekokeissa on hyviä lajikekandi-
daatteja tulossa jo lähivuosina. 

”Odotamme paljon myös genomi-
selta valinnalta, jota olemme 
tuomassa timotein jalostukseen 
nopeuttamaan lajikekehitystä. 
Seuraavan sukupolven lajikkeet 
ovat huippulaatuisia, mutta myös 
niiden satotaso on nykyisiä kor-
kean jälkikasvutyypin timoteilajik-
keita korkeampi”, Pärssinen lupaa.

Valkuaiskasviuutuuksina vatsaystävällinen härkäpapu, 
vahvavartiset herneet ja aikainen populaatiorapsi

tuotokseen vuorokaudessa 1 litra/
lehmä. Laskettuna 40 sentin tuot-
tajahinnalla ja 140 päisellä karjalla 
lajikkeiden välinen laatuero voi 
tarkoittaa tilan maitotilissä jopa 
20 000 euroa vuodessa”, Pärssinen 
laskee.

Lajiketyypeissä laatua ja 
jälkikasvukykyä
Timoteistä jalostetaan Borealilla 
kahta lajiketyyppiä, jotta tilojen 
erilaisiin viljelytarpeisiin, olosuhtei-
siin ja niittokiertoihin löytyisi aina 
paras mahdollinen lajike. Molem-
pien lajiketyyppien satoa ja laatua 
hilataan jatkuvasti paremmiksi.

Myöhäisen lajiketyypin ns. laatuti-
moteit, kuten TuureBOR, NuuttiBOR, 
UulaBOR ja uutuuslajike HerttaBOR 
ovat sulavuudeltaan erinomaisia. 
Niiden laadun muutokset ovat 
hitaita ja korjuuikkuna siksi leveä. 
Niitä voidaan pohjoisempana 
käyttää myös kahden niiton kor-
juurytmissä.

Aikaiset, korkean jälkikasvukyvyn 
lajikkeet, kuten RhoniaBOR, Rubi-
niaBOR sekä uutuudet DiandraBOR 
ja DorothyBOR tuottavat korkean 
sadon kaikissa kolmessa niitoissa. 
Niiden laatu jää hieman myö-
häisten lajiketyyppien laadusta, 
mutta oikea-aikaisella korjuulla 
myös niistä on mahdollista saada 
etenkin ensimmäisessä niitossa 
laadukasta nurmirehua. Toisessa 
niitossa huippulaadun tuottami-
nen on paljon vaikeampaa.

”Aikaisten lajikkeiden ongelma 
on siinä, että ne tekevät toisessa 
niitossa runsaasti kortta, mikä 

Boreal panostaa edelleen vahvasti valkuaiskasvien jalostukseen ja tuo 
viljelyssä jo hyviksi todettujen lajikkeiden rinnalle uusia, tuottavia vaihto-
ehtoja kotimaisen valkuaisen tuotantoon. Monipuolisella kasvilajivalikoi-
malla tuotettu valkuainen on samalla oivallinen tapa lisätä vaihtelua tilan 
viljelykiertoon.   

Herneiden varrenlujuudessa ja satotasossa otetaan jatkuvasti kehitys-
askeleita. Uutuuslajike MatildaBOR on ensiluokkainen vihreäsiemeninen 
ruokaherne, jonka keittolaatu on erinomainen ja sato kilpailukykyinen. 

Uuden sukupolven härkäpapu VireBOR on odotettu kotimainen lajike, 
jonka alhainen visiini-konvisiinipitoisuus laajentaa härkäpavun käyt-
tömahdollisuuksia etenkin siipikarjan ruokinnassa. Viljelyominaisuuk-
siltaan Vire on huippusatoisa ja vahvavartinen. Se tuottaa noin viiden-
neksen korkeamman sadon samalla kasvuajalla kuin monivuotinen 
valtalajike KontuBOR. 

Pertti Pärssinen jalostaa Borealilla 
timoteitä ja palkokasveja.

Nurmiseosten luotettavan peruskasvin timotein lajikevalinta 

kannattaa tehdä huolella, sillä sen vaikutus tilan maitotiliin on 

iso. Nurmiviljelyn  kannattavuuden näkökulmasta lajikkeen 

ruokinnallinen laatu on vielä huippuunsa viritettyä sadontuot-

toakin merkityksellisempi asia. 



Kotimaiset kärkilajikkeet 
kevään kylvöille

#kylväkotimaista Lajikeominaisuudet, lähde: Luke 
viralliset lajikekokeet 2014-2021.

Mallasohrat

RepekkaBOR

Aikainen entsyymiohra
Erikoismallasohra Viking Maltin so-
pimustuotantoon. Yleisimpiä mal-
las ohria selvästi aikaisempi. Erityi-
sen luja korsi tuo viljelyvarmuutta. 
Valkuaispitoisuus on tavoitteenmu-
kaisesti korkeampi kuin mallasoh-
rilla yleensä. Kasvuaika 93 vrk.

HarbingerBOR

Varmaa mallaslaatua! 
Tuottaa korkealaatuisen sadon eri-
laisissa kasvuolosuhteissa. Härmän-
kestävä lajike, jolla on ollut korkea 
hyväksymisprosentti mallastuskäyt-
töön. Harbinger on erittäin lujakor-
tinen. Kasvuaika 97 vrk.

FennicaBOR

Viljelyvarmaa satoa
Viljelyvarma mallasohra. Tuottaa 
laadukasta satoa hyvin erilaisissa 
olosuhteissa. Erittäin hyvä taudin-
kestävyys ja luja korsi. Myös tasa-
painoinen mallastuslaatu saa kii-
tosta. Kasvuaika 98 vrk. UUTUUS!

VipekkaBOR

Myöhäinen entsyymiohra
Erikoismallasohra Viking Mal-
tin sopimustuotantoon. Aikaista 
Repekkaa satoisampi. Jyvälaadul-
taan tyypillinen mallasohra, mutta 
valkuaispitoisuudeltaan tavoit-
teenmukaisesti korkeampi. Hyvä 
lajitteluaste. Kasvuaika 97 vrk.

Öljy- ja palkokasvit

LoviisaBOR 

Valkuaista lujassa varressa
Satoisa keltainen herne, jonka par-
haat koetulokset ovat savimailta ja 
Pohjanmaan kokeista.  
Kasvuaika 101 vrk.  UUTUUS!

Eso
Korkeasatoinen rehuherne
Jämäkkävartinen keltasiemeninen 
rehuherne tuottaa huippusadon ja 
sopeutuu monenlaisiin olosuhtei-
siin. Kasvuaika 101 vrk. UUTUUS! 

MatildaBOR 

Huippusatoisa ruokaherne
Erinomainen keittolaatu. Sopii 
myös valkuaisrehun tuotantoon. 
Kasvuaika 102 vrk. UUTUUS!

VireBOR 

Haitta-aineeton härkäpapu
Alhaisen visiini-konvisiinipitoisuu-
den härkäpapu soveltuu ihmisra-
vinnoksi ja kaikkien kotieläinten 
rehuksi. Satoisa ja vahvavartinen. 
Kasvuaika 108 vrk. UUTUUS!

LaimaBOR

Aikainen kevätrapsi
Korkea öljypitoisuus ja erittäin 
alhainen lehtivihreäpitoisuus. Koti-
mainen populaatiolajike. 
Kasvuaika 117 vrk. UUTUUS! 

SynthiaBOR SynnevaBOR

Plussaa rypsin viljelyyn
Perinteisiin rypseihin verrattuna 
noin 10 % korkeampi sato kasvuai-
kaa lisäämättä sekä merkittävästi 
lujempi varsi. Kasvuaika 106 vrk.

IisakkiBOR

Erinomaista rehulaatua
Erittäin aikainen ja satoisa kevät-
vehnä, jonka iso jyväkoko, erin-
omainen rehulaatu ja korkea val-
kuaispitoisuus tekevät siitä todella 
hyvän rehuvehnän. Satoisa myös 
eteläisessä Suomessa. 
Kasvuaika 98 vrk. UUTUUS! 

Vehnät

HelmiBOR

Erittäin aikainen ja satoisa
Helmi on laadukas myllyvehnä, 
jolla on erittäin korkea satopoten-
tiaali. Tämä lujakortinen kevät-
vehnä menestyy hyvin erilaisissa 
oloissa ja soveltuu viljeltäväksi aina 
IVe-vyöhykkeelle asti. Erinomainen 
leivontalaatu. Kasvuaika 99 vrk. 

JaarliBOR

Huippulaatua leivontaan
Satoisa ja isojyväinen päätyypin 
veh nä, jonka melko korkea valku-
aispitoisuus, hyvät sakolukuomi-
naisuudet sekä erinomainen 
sit kon laatu tekevät Jaarlista hyvän 
vaihtoehdon myllyvehnän tuotan-
toon. Kasvuaika 104 vrk. 

QuarnaBOR

Varmaa huippulaatua
Quarna on satoisa lajike, jon-
ka edut tulevat parhaiten esille 
laatupuolella. Jyväkoko on suuri 
ja hehtolitran paino sekä valku-
aispitoisuus korkeat. Leivontalaa-
dultaan Quarna on erittäin hyvä. 
Kasvuajaltaan päätyypin vehnä.

NellaBOR

Laatua teolliseen käyttöön
Niklasta hieman aikaisempi ja sa-
toisampi kaura, joka sopii laadul-
taan teolliseen käyttöön. Erityistä 
Nellassa on sen tasainen jyväkoko 
ja korkea seulonta-aste. Erittäin 
ohutkuorinen. Kasvuaika 92 vrk. 

Kaurat

PerttuBOR

Satoisa aikainen kaura
Laadultaan erinomaisesti mylly-
kauraksi sopiva satoisa aikainen 
lajike. Suhteellisen korkean beeta-
glukaanipitoisuutensa ansiosta 
Perttu sopii myös kuitukauran tuo-
tantoon. Kasvuaika 92 vrk.

OivaBOR 
Mainio myllykaura
Mylläreiden suosima Oiva tuottaa 
ohutkuorista ja tasalaatuista jyvää. 
Kasvuajaltaan se on keskitasoa. 
Luja korsi takaa hyvää viljelyvar-
muutta. Oivallinen myös luomuun. 
Kasvuaika 98 vrk. 

TaikaBOR

Lujakortinen myllykaura
Korkean beetaglukaanipitoisuu-
den laatukaura. Hyvä kokonaisuus 
sopivaa kasvuaikaa, satoa ja vilje-
lyvarmuutta. Pitkä ja luja korsi tuo 
kuivuudenkestävyyttä. 
Kasvuaika 98 vrk. UUTUUS!

VerttiBOR

Aikaisten ohrien eliittiä
Vertissä yhdistyvät aikaisuus, 
lyhyehkö ja erittäin luja korsi, hyvä 
taudinkestävyys sekä hyvä laatu. 
Aikaisuus huomioiden Vertti on 
hyvin satoisa. Se menestyy hyvin 
eri viljelyvyöhykkeillä ja maalajeilla 
sietäen myös happamuutta. 
Kasvuaika 84 vrk.

Monitahoiset ohrat

HermanniBOR

Aikainen laatuohra
Korkealaatuinen ohra, jolla on erin-
omaiset agronomiset ominaisuu-
det. Hermannin korsi on erittäin 
luja ja se sietää hyvin happamuut-
ta. Hermannin hehtolitrapaino on 
aikaisten ohrien kärkiluokkaa. Sen 
lajite on erittäin hyvä. 
Kasvuaika 86 vrk. UUTUUS!

SylvesterBOR

Korkeasatoista tärkkelystä
Erittäin satoisa ja lujakortinen 
myöhäinen ohra, jonka täysjy-
väprosentti ja tärkkelyspitoisuus 
ovat korkeita. Sylvester viihtyy 
hyvin eri maalajeilla ja se sopii vil-
jeltäväksi IV-vyöhykkeelle asti. Käy 
myös happamille maille. 
Kasvuaika 92 vrk. UUTUUS!

EverstiBOR

Isojyväinen sadontuottaja
Runsaasti satoa tuottavan Everstin 
jyvä on suuri ja sen täysjyväpro-
sentti korkea, samoin sen tärkke-
lyspitoisuus. Everstin korsi on kes-
kimittainen ja erittäin luja. Sietää 
happamuutta. Eversti sopii sekä 
rehukäyttöön että tärkkelysohra-
tuotantoon. Kasvuaika 93 vrk.

Katso koko valikoimamme, lisätietoa 
lajikkeista ja myyjien tiedot 

www.boreal.fi
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Aikainen Iisakki-vehnä tuotti runsaasti 
valkuaispitoista rehua broilereille 

Kankaan tilalla on 100 000 broi-
leripaikkaa, joilla kasvatettavat 
broilerit syövät vuodessa 500 

– 550 tonnia tehdasrehun joukkoon 
lisättyä vehnää. Ruokintaan käytet-
tävä vehnä tuotetaan kokonaisuu-
dessaan tilan omilla pelloilla. 

”Vehnäpinta-ala on sen verran 
suuri, että on hyvä, etteivät kaikki 
vehnät valmistu ihan samaan ai-
kaan. Siksi pidän viljelyssä mukana 
myös vähän myöhäisempiä vehnä-
lajikkeita”, sanoo tilan isäntä Jussi 
Kangas.

Viime vuonna tilan vehnäala oli 
noin 100 hehtaaria. Uutena kokei-
luna oli Borealin jalostama aikai-
nen kevätvehnälajike IisakkiBOR.

”Olen etsinyt aiemmin päälajikkee-
na olleen Bjarnen tilalle perusvar-
maa aikaista vehnää. HelmiBOR on 
ollut minulla viljelyssä pari vuotta 
ja Iisakki muistuttaa paljon sitä. 
Tuntuu kuitenkin, että rehukäy-
tössä Iisakki on hieman Helmeä 
parempi”, pohtii Kangas.

Pystyssä on pysyttävä
Iisakkia Kangas viljeli viime kesänä 
kahdella lohkolla, jotka sijaitsivat 

”Näillä mailla ei ole oikeastaan 
ikinä ollut ongelmana se, etteikö 
valkuaista tulisi. Myös vehnien 
hehtolitrapainot ovat minulla 
yleensä hyviä ja on pikemminkin 
poikkeus, jos ne jäävät alle 80 
kilon”, sanoo Kangas.

Mikäli vehnän valkuainen on 
kovin korkea, voi se tuoda omat 
haasteensa broilerien ruokintaan. 
Hyvänä tavoitetasona Jussi Kangas 
pitää 13 – 14 prosentin valkuaispi-
toisuutta kuiva-aineessa.

”Kun valkuainen nousee yli 14 
prosentin, ei se tahdo mennä 
broilereille hyödyksi enää. Pehkut 
vain kastuvat, kun broilerien vatsat 
menevät liian väkevästä vehnästä 
vikkelälle”, sanoo Kangas.

Sato ja laatu vakuuttivat
Iisakki tuotti tilan neljästä eri 
vehnälajikkeesta lopulta parhaan 
keskisadon. Lohkoista toiselta sa-
toa irtosi 7000 kiloa hehtaarilta ja 
toiselta 6000. Tuhannen kilon eron 
sadossa Kangas arvelee johtuneen 
esikasvivaikutuksesta. Paremmin 
tuottaneella lohkolla esikasvina oli 
herne, heikommalla vehnä.

Iisakki vakuutti ominaisuuksillaan 
Jussi Kankaan niin, että hän aikoo 
kylvää suurimman osan vehnä-
alasta ensi keväänä Iisakilla.

”Aikaiseksi lajikkeeksi Iisakin sato 
oli erittäin hyvä ja laatu sellaista 
kuin pitääkin. Kasvukauden olo-
suhteet huomioon ottaen tulos oli 
erinomainen”, Kangas toteaa.

noin 700 metrin päässä toisistaan. 
Lohkot hän piti sängellä talven yli 
ja kultivoi ja äesti ne kertaalleen 
keväällä. Maa oli molemmilla loh-
koilla multavaa.

Maassa makaava vehnä ei ole Kan-
kaalle vaihtoehto, joten lajikkeesta 
riippumatta hän kiinnittää multa-
villa maillaan erityistä huomiota 
laontorjuntaan. 

”Jos vehnät olisivat olleet laos-
sa, niin sato olisi ollut mennyttä 
monena syksynä. Niin märkää 
on puintien aikaan usein ollut, 
eikä viime syksykään tehnyt siitä 
poikkeusta. Vähän vakuutukse-
nakin sen korrensääteen peltoon 
mielelläni kahteen kertaan ajan”, 
Kangas kertoo.

Tavoitteena sopiva 
valkuaispitoisuus
Vehnälajikkeiden laatuominai-
suuksista Kangas arvostaa eri-
tyisesti hehtolitrapainoa sekä 
broilerien ruokinnassa tärkeää 
valkuaista, jota saadaan jyvään 
riittävällä typpilannoituksella. 
Kankaan tilalla Iisakille käytetty 
kokonaistyppimäärä oli 147 kg/ha.

VILJELYKOKEMUS

Tulevaisuuden lajikkeita testataan 
Liedon koeruuduilla yhteisvoimin

Ilman yhteistyötä paikallisten 
viljelijöiden kanssa Borealin kym-
meniätuhansia ruutuja käsittävä 

ja koko Suomen kattava koetoi-
minta ei olisi mahdollista. Pajunii-
tyn tila Liedossa on erityisen tärkeä 
testauspaikka Borealin myöhäisen 
kasvuajan jalostusaineistoille.

Pajuniityn tilaa viljelevä Tapio 
Lipponen hoitaa tottuneesti koe-
paikkaisännän tehtäviä. Hän on 
tehnyt yhteistyötä Borealin kanssa 
jo kymmenen vuotta.

”Alussa toiminta oli pienimuotoista 
ja ruuduilla testattiin ohraa, kauraa 
ja vehnää. Sittemmin mukaan ovat 
tulleet myös öljy- ja palkokasvit”, 
kertoo Lipponen.

Viime kesänä ruutuja kylvettiin Lie-
toon jo noin 6000 kappaletta. Ruu-
duilla testataan lajikekandidaattien 
viljely- ja laatuominaisuuksia ja 
seulotaan hyvien joukosta parhaat 

jatkoon. Monivuotisella testauksel-
la varmistetaan, että markkinoille 
tuotava lajike on kilpailukykyinen 
viljeltävä suomalaisissa oloissa. 

Viljelytoimia ilman herkuttelua
Koeruutujen viljelytoimia Lippo-
nen suunnittelee yhdessä Borea-
lin kanssa. Yhteistyö on sujunut 
Lipposen mukaan todella hyvin 
ja Borealin kylvö- ja puintiporukat 
ovat tulleet hänelle tutuiksi.

”Työnjako on suunniteltu niin, että 
Boreal kylvää ruudut ja pui ne. 
Minä teen perus- ja kylvömuok-
kaukset, lannoitukset, kasvinsuo-
jelut sekä lopputoimet eli kynnöt, 
kultivoinnit tai mitä olemmekaan 
yhdessä päättäneet”, Lipponen 
kertoo. 

Koetilalla kaikki viljelytoimet 
pyritään tekemään niin, että ne 

poikkeavat mahdollisimman vähän 
tavanomaisesta viljelystä.

”Jotain hienosäätöä tietysti aina 
on, mutta esimerkiksi lannoitus on 
sama kuin jos kylväisin ihan nor-
maalisti. Myös maanmuokkaukset 
pidetään mahdollisimman viljeli-
jälähtöisinä eikä eri menetelmillä 
lähdetä herkuttelemaan. Tautitor-
junnan teen jalostajan toiveiden 
mukaisesti tarvittaessa”, Lipponen 
sanoo.  

Peltojen kasvukunto on Tapio 
Lipposelle enemmän kuin tärkeä 
asia. Tulevaisuuden suunnitelmis-
sa hänellä on peltoremontti, joka 
pitää sisällään ojitusta, putkitusta 
ja salaojien huuhtelua. 

”Tuli helle tai sade, niin sitä pärjää 
aina, jos pelto on hyvässä kunnos-
sa. Mutta jos ojitus ei toimi, on peli 
ison sateen tullessa pelattu”, toteaa 
Lipponen.

Kankaan broileritilalla Lapualla peltoviljelyä suunnitellaan 

lintujen ruokinta edellä viljelykiertoa unohtamatta. Pääkasvina 

tilalla on vehnä, jonka puinteihin eri kasvuaikaluokkien lajik-

keet tuovat pelivaraa. Aikainen kevätvehnä Iisakki kisaa tilan 

päälajikkeen paikasta kasvuaikaansa nähden korkealla sadolla 

ja rehukäyttöön sopivalla laadulla.

Jussi Kangas aikoo kylvää Iisakki-kevätvehnää myös ensi keväänä.


