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Lukijalle
Viestien tulva
Suomalaiset viettävät eri medioiden parissa lähes 7,5 tuntia vuorokaudessa. Paljon muuhun kuin
mediakulutukseen meillä ei aikaa jäisikään, jos olettaisimme niiden parissa vietetyn ajan lisäksi nukkuvamme kahdeksan tuntia ja tekevämme töitä toiset kahdeksan tuntia. Koska käytössämme on vain
24 tuntia vuorokaudessa, selittyy mediakulutuksen kasvu lisääntyneellä medioiden päällekkäiskäytöllä.
Surffailemme sujuvasti netissä ja katsomme tv:tä yhtä aikaa tai ajamme autoa ja samalla kuuntelemme
radiota.
Viljelijät ovat median kuluttajia siinä, missä kaikki muutkin. Printti, netti ja nykyään myös sosiaalinen
media ovat niitä kanavia, joita maatalousalan toimijat käyttävät viljelijöille viestiessään. Lisäksi lukuisat
tapahtumat, seminaarit ja pellonpiennarpäivät kokoavat viljelijät ja yritysten edustajat säännöllisesti
yhteen.
Viestien tulva ja mediakäyttäytymisen muuttuminen huomioiden on tärkeää, että pystyy tuomaan oman
asiansa esiin oikea-aikaisesti ja oikeassa kanavassa sekä vieläpä puhuttelevalla tavalla. Muutoin vaarana
on, että tärkeätkin asiat hukkuvat viestien runsauteen. Borealilla haluamme viestinnässä keskittyä
suomalaisten viljelijöiden ja koko kotimaisen kasvintuotantoketjun kannalta oleellisiin ja merkittäviin
asioihin. Mielestämme perustellusti nykyistä runsaammin palstatilaa ansaitsevat esimerkiksi isot viljalajimme ohra ja kaura sekä öljykasvit, joiden säilyttäminen merkittävässä viljelyssä on yhteinen intressi.
Viestinnän kentän ja maatalouden toimintaympäristön muuttuessa on aina paikka myös tarkastella
omaa rooliaan ja miten sitä voisi kehittää. Tulevana kautena tulemmekin yhä aktiivisemmin olemaan
esillä eri viestinnän kanavissa ja toivomme voivamme yhä tehokkaammin tuoda asiantuntemuksemme
suomalaisten viljelijöiden käyttöön.

Kuva: Elise Kulmala

Antoisia lukuhetkiä perinteisen printtimedian parissa!
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Monitahoinen ohra:

Lajikekehitys edennyt
isoin askelin
Monitahoisen ohran kilpailukyky muihin viljoihin nähden
on viime vuosina parantunut lajikekehityksen myötä.
Määrätietoinen työ sadon, viljeltävyyden ja laadun
parantamiseksi näkyy nyt uusissa lajikkeissa.

L

ajikkeiden kehittyminen tuo viljelijälle
jatkuvasti huomattavia lisätuottoja ja
kustannussäästöjä. Paras hyöty lajikejalostuksesta saadaan, kun uudet lajikkeet
otetaan mahdollisimman nopeasti käyttöön.

Satoisuuden merkitys säilyy
Viljelykasvien satotasojen kasvuun on
pitkällä aikavälillä vaikuttanut olennaisesti

Ohran viljely
Ohraa viljellään meillä vuosittain
noin puolen miljoonan hehtaarin
alalla, mikä on noin 40 % viljaja öljykasvien kokonaisalasta
Suomessa. Ohran tuotanto on
jakautunut kaksi- ja monitahoisen
ohran tuotantoon. Monitahoisen
ohran viljelyala Suomessa oli tänä
vuonna lähes 300 000 hehtaaria.
Borealin jalostusohjelmista
ohran ohjelma on suurin. Koeruutumäärä on ohralla suurempi kuin
millään muulla lajilla. Tänä vuonna
ohralajikkeita ja jalostuslinjoja
testattiin noin 14 000 koeruudulla
eri puolilla Suomea.
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satoindeksin kehittyminen. Nykylajikkeissa jyväsadon määrä suhteessa muuhun
kasvin biomassaan on suurempi eli kasvi
kohdentaa yhteyttämistuotteet tehokkaasti
jyväsatoon.
Borealin ohran jalostajat Reino Aikasalo
ja Mika Isolahti korostavat satoisuuden
merkitystä myös tulevaisuuden lajikejalostuksessa.

– Satotasojen nosto on edelleen kaikkein
keskeisin jalostustavoite.
Parempi satotaso parantaa viljelyn
kannattavuutta eri kasvuajan lajikkeilla.
Pohjoisissa oloissa toimivana jalostajana
Boreal huomioi satoisuuden merkityksen
myös aikaisilla lajikkeilla.
– Satoisuutta ei voida hakea kasvuajan
kustannuksella, vaan aikaisuuden pitää

Ohran jalostaja Reino Aikasalon mukaan satoisuus on edelleen
keskeisin jalostustavoite eri kasvuajan lajikkeilla.

säilyä satotasoja nostettaessakin, Reino
Aikasalo huomauttaa.
Borealin uudet aikaiset monitahoiset Aukusti ja Wolmari ovat erinomainen
esimerkki tästä. Vaikka ne ovat markkinoiden aikaisimpia lajikkeita, ne pärjäävät
satoisuudessa myöhäisemmille moni- ja
kaksitahoisille lajikkeille.

Kasvin geenit tarkastelussa
Kasvinjalostus perustuu kasvien perinnölliseen eli geneettisen muunteluun ja geenivarojen hyödyntämiseen. Jalostusaineiston muuntelu on elinehto uusien entistä
parempien lajikkeiden tekemiselle.
– Materiaaliin tarvitaan koko ajan
uutta virtaa, jotta uusia lajikkeita syntyy.
Samoista vanhoista aineksista ei voi luoda
loputtomiin uutta, kasvinjalostaja Mika
Isolahti kertoo.
Monitahoisella ohralla tähän kiinnitetään Borealilla erittäin paljon huomiota.

6500

Uusia tekniikoita ja menetelmiä tutkitaan ja
otetaan käyttöön.
Satoisuuden osalta jalostusprosessi on
monimutkainen, sillä satoon vaikuttaa koko
kasvin perimä. Ei yksittäinen geeni. Lisäksi
pohjoisissa oloissa erityisen tärkeää on sadon stabiliteetti eli satoisuuden säilyminen
vaihtelevissakin oloissa.
– Testauksen merkitys erilaisissa oloissa
korostuu ja se on olennainen osa uuden
lajikkeen jalostusta. Vain riittävällä testauksella voidaan varmistaa satoisuus, Aikasalo
muistuttaa.

Jyväkokoa suuremmaksi
Jo uuden lajikkeen risteytyksestä alkaen
on tiedossa mihin käyttötarkoitukseen sitä
tullaan tuottamaan. Tällöin tiedetään myös
millaista laatua uudelta lajikkeelta vaaditaan.
– Ohralla laadunjalostuksessa on panostettu erityisesti jyväkoon ja tärkkelys-

Uusilla lajikkeilla 13 % sadonlisä

6000
5500
5000

Uutuuslajikkeet
valtaavat alaa

A

ikaisten lajikkeiden nopean satokehityksen ansiosta kiinnostus niiden viljelyyn on selvästi
lisääntynyt ja ne näyttävät ottavan
viljelyalaa myöhäisemmiltä rehuviljoilta. Lyhyt kasvukautemme huomioon
ottaen aikainen, viljelyvarma lajike
turvaa osaltaan sadon onnistumista.
Uudet satoisat lajikkeet tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon
karjatiloilla oman rehuviljan tuotannossa, sekä viljatilojen viljelykierrossa
ja puintien jaksotuksessa. Vaikka
lajikkeiden pääviljelyalue on pohjoisempana, eteläisemmässä Suomessa
ne sopivat hyvin myös syysviljojen ja
-öljykasvien esikasveiksi.
Tänä vuonna uudet aikaiset monitahoiset Aukusti ja Wolmari olivat
kysyttyä tavaraa koko Suomessa.
Uutuuslajikkeet nousivat viljellyimpien
lajikkeiden joukkoon. Käytännön kokemukset lajikkeista ovat olleet hyviä.
Sekä Aukustista että Wolmarista on
raportoitu jopa yli 7000 kg hehtaarisatoja.

4500
4000
3500
3000
sato kg/ha

Voitto

Wolmari

Aukusti

Ottamalla käyttöön uusi aikainen ohralajike, tuotto hehtaaria kohti
kasvaa jo sadonlisäyksen myötä huomattavasti.
Lisäksi parantunut laatu ja taudinkestävyys tuovat etua.
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pitoisuuden parantamiseen, Reino Aikasalo kertoo.
Jyväkoolla on olennainen merkitys
sadon laadun kannalta. Iso jyvä sisältää keskimäärin enemmän energiaa ja
myös sadon käyttäjät pitävät jyväkokoa
laatu- ja hinnoittelukriteerinä. Jyväkoko
on myös yksi satokomponentti eli yksi
tekijä satotasojen nostamisessa on myös
jyväkoon kasvattaminen.
– Aukustissa näkyy panostuksemme
monitahoisten ohrien jyväkoon kasvattamiseen. Se on erittäin isojyväinen.

Taudinkestävyys korostuu
Viljeltävyyden kannalta luja korsi ja
taudinkestävyys ovat tehokkaassa ohran
tuotannossa avainasemassa. Borealilla
nähdään, että korrenlujuuden paraneminen tukee erityisesti satoisuuskehitystä.
– Luja korsi mahdollistaa viljelyyn panostamisen ja korkean satopotentiaalin
ulosmittaamisen, Mika Isolahti kertoo.
Kun tavoitteena on runsas ja hyvälaatuinen sato, luja korsi tuo viljelyyn
laatuvarmuutta. Rehuviljan home- ja
muut laaturiskit vähenevät, kun kasvusto
pysyy hyvin pystyssä puintiin asti.
– Korrenlujuutta ei Borealin monitahoisiin ohriin haeta kortta lyhentämällä.
Menestyäkseen erilaisissa oloissa lajikkeen pitää olla riittävän reheväkasvuinen,
ettei se kärsi kuivuudesta, Isolahti sanoo.
Taudinkestävyys on muuttuvissa
ilmasto-oloissa noussut entistä tärkeämmäksi kasvinjalostuksen osaalueeksi ja myös viljelijöiden lajikevalinnan kriteeriksi. Määrätietoisen jalostuksen ansiosta lajikkeiden taudinkestävyys onkin parantunut ja markkinoille
tuotavat lajikkeet ovat entistä paremmin
tauteja kestäviä.
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– Taudinkestävyysjalostuksessa
otetaan huomioon paikalliset olosuhteet
ja panostetaan niihin tauteihin jotka kyseisen lajin ja viljelyalueen kannalta ovat
merkittäviä, Reino Aikasalo kertoo.
Ohran taudinkestävyysjalostuksessa
on keskitytty erityisesti verkkolaikkuun, joka on oloissamme merkittävin
ohran tauti. Pohjoisissa lajikkeissamme
näkyykin niiden kestävyys verkkolaikkua
vastaan. Tulevaisuudessa olosuhteiden
muuttuessa esimerkiksi rengaslaikun
kestävyyden eteen tehdään entistä
enemmän töitä.
Vaikka ohran viljelyyn panostaessaan
viljelijä yleensä torjuu taudit, taudinkestävän lajikkeen edut näkyvät.
– Mahdollisimman hyvin tautihyökkäyksiä sietävän kasvuston yhteyttäminen
ja ravinteiden käyttö on tehokasta, jolloin
lajikkeeseen jalostettu sato- ja laatupotentiaali ovat parhaiten hyödynnettävissä, Aikasalo muistuttaa.
Valitsemalla viljelyyn lajikkeen, jolla on
hyvä taudinkestävyys, viljelijä siis panostaa myös sadontuottokykyyn. Samalla
tautitorjunnan aine- ja työkustannukset
alenevat, mikä osaltaan parantaa viljelyn
kustannustehokkuutta.
Reino Aikasalon ja Mika Isolahden mukaan monitahoisen ohran lajikekehitys
jatkuu edelleen vahvana.
– Tulevina vuosina tarjolla on entistä
satoisampia ja laadukkaampia lajikkeita,
joita parhaillaan testataan virallisissa
lajikekokeissa, jalostajat lupaavat.
Borealilla uskotaankin, että monitahoisten lajikkeiden ominaisuuksien
kehittyminen sekä sadon määrän että
laadun osalta lisää niiden kiinnostusta ja
kilpailukykyä koko Suomessa.

L

ajikeominaisuudet ovat siis koodattuna
geeneihin. Kun jalostaja löytää oikean
geeniyhdistelmän, syntyy esimerkiksi
Aukusti- tai Wolmari-ohran kaltaisia huippulajikkeita.

Oikea yhdistelmä geenejä
Perinteisesti jalostaja valitsee hyviä geeniyhdistelmiä tekemällä kenttäkokeita ja
seuraamalla samanaikaisesti useita eri
ominaisuuksia useassa eri ympäristössä.
Valintaa voidaan kuitenkin tarkentaa
ja tehostaa, kun päästään ominaisuuksi-

Kuvat: Tapio Tuomela

Kuva: Tapio Tuomela

Tiesitkö, että ohralla on
enemmän geenejä kuin
ihmisellä? Jopa 30 000
geeniä vaikuttaa yhdessä
ympäristön kanssa siihen,
miten ohra kasvaa ja
kehittyy, miten se kestää
tauteja ja kuivuusjaksoja,
minkälaisen sadon se
tuottaa ja minkälaiseksi
sadon laatu muodostuu.

Kuva: Tapio Tuomela

DNA-merkkien avulla
jalostusta voidaan tehostaa
ja täsmentää, kun päästään
tarkastelemaan lajikkeita
geenitasolla. Jenni KoivistoKymäläinen, Outi Manninen
ja Sari Saviahde tutkivat
ruudulta ohra-aineiston
perinnöllistä vaihtelua.

Geeneihin koodattu
en sijasta suoraan tarkastelemaan niihin
vaikuttavia geenejä.
Kenttäkokeissa ei esimerkiksi aina päästä
karsimaan materiaalista kasvitaudeille
alttiita linjoja, sillä monet taudit eivät esiinny
joka vuosi. Jos taudinkestävyyteen vaikuttavat geenit tunnetaan, voidaan kestävät
linjat valita jatkoon laboratoriossa tehtävällä
DNA-testillä.

Muutakin kuin geenimuuntelua
Biotekniikka on yksi tärkeä työväline kasvinjalostajan työkalupakissa. Monille tulee
biotekniikasta mieleen vain geenimuuntelu,
mutta biotekniikka on kuitenkin paljon
muutakin ja sitä voidaan hyödyntää monin
eri tavoin. Geenimuuntelua tärkeämpiä
biotekniikan menetelmiä suomalaisessa
kasvinjalostuksessa ovatkin esimerkiksi
DNA-merkit ja solukkoviljelytekniikat, joita
Boreal hyödyntää jalostusohjelmissaan.
Merkkien avulla päästään kurkistamaan
kasvien perintötekijöihin, joita on mahdotonta silmillä havaita. DNA-merkeillä
saadaan näkyviin jalostusmateriaalissa
olevaa perinnöllistä vaihtelua sekä tärkeisiin
hyötyominaisuuksiin vaikuttavia geenejä.
Kasvinjalostajalle on tärkeää säilyttää jalos-

tusmateriaalissa riittävä perinnöllinen vaihtelu, sillä se on kaiken jalostuksen perusta.
Lisäksi nämä, myös DNA-sormenjäljiksi
kutsutut merkit, ovat tärkeitä lajiketunnistuksessa.

Siitepölyhiukkasesta kasviksi
Borealilla käytetään laajasti solukkoviljelymenetelmiä, joiden avulla saadaan ohrasta
tai vehnästä risteytyksen jälkeen mahdollisimman nopeasti tehtyä yhtenäinen, pysyvä
linja. Tämä nopeuttaa jalostusta useilla
vuosilla sekä tehostaa valintatyötä.
Menetelmässä viljan kehittyvästä tähkästä eristetään heteitä kasvatusmaljalle.
Sopivalla kasvatusmaljalla heteiden sisältämät siitepölyhiukkasten esiasteet kehittyvät
kokonaisiksi kasveiksi. Borealilla tuotetaan
tällä menetelmällä vuosittain yhteensä noin
15 000 ohra- sekä kevät- ja syysvehnälinjaa
jalostajien kenttäkokeisiin.

DNA-merkeillä laboratoriossa sekä luotettavaa ennustemallia. Monivuotiset satokokeet
voidaan tulevaisuudessa tehdä nykyistä
suppeammalla aineistolla, mikäli kenttäkokeisiin valitaan vain ennusteen mukaan
parhaat linjat.
Samoin uusien risteytysvanhempien
valinta voidaan tehdä ennusteeseen perustuen, jolloin lajikejalostuksessa päästään selvästi nopeampaan edistymiseen
satojalostuksessa. Tämä ns. genomivalinta
on voimakkaan tutkimuksen alla meillä ja
maailmalla ja osa tulevaisuuden kasvinjalostusta.
Selvää kuitenkin on, että uudet lajikkeet tulevat jatkossakin aina läpikäymään
monivuotisen kenttätestauksen. Viljelijälle
genomivalinnan käyttöönotto tulee näkymään siinä, että uusia, selvästi satoisampia lajikkeita saadaan kauppaan entistä
nopeammin.

Kentältä laboratorioon
Tulevaisuudessa lajikejalostus siirtyy enenevästi kentältä laboratorioon. Jos kasvin
perimä tunnetaan riittävällä tarkkuudella,
voidaan sen satoisuus ennustaa. Tämä
edellyttää kasvien tyypittämistä tuhansilla

Teksti: Outi Manninen,
Head of Biotechnology, Boreal
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Kuva: Kuvatoimisto Rodeo

Uskoa kevätrypsin ja
-rapsin viljelyyn

Kansallisella tasolla
tavoite on selvä.
Öljykasveja tarvitaan.
Mutta mistä saadaan
uskoa ja eväitä rypsin ja
rapsin kylvämiseen ensi
keväänä? Kokosimme
tähän artikkeliin
asiantuntijatahojen
näkemyksiä rypsin ja
rapsin viljelyn näkymistä.

R

ypsillä ja rapsilla on kysyntää. Öljynpuristamoteollisuus kaipaa raakaainetta kotimaasta, rypsi ja rapsi
ovat merkittävimmät kotimaiset rehuvalkuaislähteet ja tilatasolla ne tarjoavat
erinomaisen vaihtoehdon myös viljelykierron monipuolistajina. Uusia haasteita
öljykasvien viljelyyn kuitenkin tuli rytinällä
tänä vuonna. Euroopan Unionin nopealla
aikataululla tekemä päätös kieltää eräiden
neonikotinoidia sisältävien torjuntaaineiden käyttö 1.12.2013 alkaen aiheuttaa
epävarmuutta.

Kotimaiselle öljykasvisadolle kysyntää

A

vena Nordic Grain Oy:n omistama Kirkkonummella toimiva öljynpuristamo Mildola saa tällä hetkellä alle puolet raaka-aineestaan kotimaasta.
Tuontiraaka-aine tulee pääosin Baltian maista. Mildolan toiveissa on
kotimaisen raaka-aineen osuuden kasvattaminen tuotannossa.
– Koko raaka-ainetarpeemme kattaminen kotimaassa tuotetulla rypsillä
tai rapsilla edellyttäisi satotasoista riippuen noin 60 000 – 80 000 hehtaarin
viljelyalaa. Jos Suomen öljykasviala saataisiin vakiinnutettua korkeammalle
tasolle, näkisin, että Mildola voisi jopa jonkin verran lisätä tuotantoaan, kertoo
toimitusjohtaja Kaija Viljanen Avenasta.
Öljynpuristamo on keskeinen osa Avenan liiketoimintaa. Yhtiö on parin
viime vuoden aikana investoinut muun muassa uuteen öljynpakkaamoon ja
panostaa vahvasti asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja tuotannon kehittämiseen.
– Hyvälaatuinen kotimainen raaka-aine on meille tässä erittäin tärkeää,
Viljanen toteaa.
Viljelijän kannalta sopimuskäytäntö on joustava ja hinnoittelumalleja on
useita. Viljelijät voivat toimittaa öljykasvisadon Avenalle suorilla sopimuksilla
tai viljaliikkeiden kautta. Suorat sopimukset hinnoitellaan joko meneillään
olevaan toimitusjaksoon tai termiinihinnoitteluna, jolloin viljelijä voi kiinnittää
hinnan joko kokonaan tai osissa haluamanaan ajankohtana ennen toimitusta.
Avenassa öljykasvien viljelyn tulevaisuus nähdään positiivisessa valossa. Öljykasvit ovat viljelijöille taloudellisesti hyvä
vaihtoehto ja niille on kotimaassa varma toimituspaikka.
– Uskomme, että kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyn
tämän hetken haasteet mm. peittausaineiden käyttörajoitusten suhteen ovat väliaikaisia. Ne selätetään ja
öljykasvit tulevat pysymään hyvinä vaihtoehtoina tilojen
viljelykierrossa, Viljanen sanoo.

Uhkana öljykasvien
viljelyvarmuus

muita helpotuksia uhkana nähdään öljykasvien viljelyvarmuuden heikkeneminen
Suomessa.

Helpotusta kevääksi
kansallisella päätöksellä?
Kasvinsuojeluaineiden markkinointia ja
käyttöä säätelee EU:n Kasvinsuojeluasetus,
jota sovelletaan kaikissa jäsenmaissa. Asetuksessa on otettu kantaa myös kasvinsuojelun poikkeus- ja hätätilanteisiin.
– Euroopan Unionin jäsenvaltio voi
tämän asetuksen perusteella sallia jonkun
kasvinsuojeluaineen käytön erityisoloissa
enintään 120 päivän ajaksi. Tällä on tarkoitus
torjua vaikeat kasvinterveysongelmat, joihin
ei muita keinoja ole käytettävissä, toteaa
maatalousylitarkastaja Tove Jern maa- ja
metsätalousministeriöstä.

Kuva: Kuvatoimisto Rodeo

Neonikotinoidia sisältävien hyönteistorjunta-aineiden käyttöä rajoitettiin Euroopan
Unionin jäsenvaltioissa, koska niiden
epäillään aiheuttavan riskejä mehiläisille ja
muille pölyttäjille. Kiellettyjen valmisteiden
listalle joutuvat ne neonikotinoidivalmisteet, jotka sisältävät tehoaineena klotianidiinia, imidaklopridia tai tiametoksaamia.
Näitä neonikotinoideja sisältäviä kasvinsuojeluaineita ovat Suomessa erityisesti
rypsin ja rapsin siementen peittaukseen
käytetyt Elado ja Cruiser. Haasteelliseksi
tilanteen tekee se, että muita sallittuja,
tehokkaita peittausaineita kirppavioitusten
ehkäisyyn öljykasveilla ei EU:n alueella ole
markkinoilla.
Suomessa öljykasvien siementen
peittaus on tehty nimenomaan tuholaistorjuntaa varten. Taudintorjunta-aineilla
peittaaminen on edelleen mahdollista,
mutta kirppatuhojen estämiseen niillä ei
ole vaikutusta. Ilman korvaavia aineita tai
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Jernin mukaan poikkeuslupa on tarkoitettu tilanteisiin, joissa tiedetään vakavan
kasvintuhoojauhan olevan tulossa, mutta
siihen ei ole hyväksyttyä käyttökelpoista
torjunta-ainetta tai menetelmää. Hän näkee tällaiseksi perusteeksi myös öljykasvien
viljelyn epävarmuuden ja kasvavat viljelyriskit ilman peittausta kirppoja vastaan.
– Poikkeusluvasta päätetään kansallisesti. Meillä Suomessa asiasta päättää
hakemuksen perusteella Tukes. Suomessa
poikkeuslupakäytäntöä on käytetty hyvin
vähän muuhun Eurooppaan verrattuna, Jern
kertoo.
Mikäli tämä poikkeuslupa keväälle 2014
saataisiin, tilanne helpottuisi oleellisesti
ensi vuoden osalta. Yksistään jo peitattuina varastoissa olevien siementen käytön
salliminen varmistaisi öljykasvituotannon
arviolta samalle tasolle kuin viime kesänä.

Selvitystyö käynnissä
Suomessa öljykasvituotanto nojautuu edelleen vahvasti kevätmuotoiseen rypsiin ja
rapsiin toisin kuin muissa EU-jäsenvaltioissa. Kevätkylvöisillä öljykasveilla kirppatuhot
ovat syyskylvöisiä öljykasveja vakavampi
riesa.

Toisaalta meillä käytetään kylvötekniikkaa, jossa kylvön yhteydessä leviää
vähemmän pölyä kuin Keski-Euroopassa.
Näin pölyttäjäriskit meillä saattavat olla
merkittävästi vähäisempiä verrattuna niihin
riskeihin, joita painotettiin EU:n päätöksessä
kieltää neonikotinoidia sisältävien peittausaineiden käyttö.
Kansallisen päätöksenteon tueksi ja
laajemman tutkimustiedon keräämiseksi
MTT ja Evira käynnistivät keväällä kaksivuotisen ”Neomehi”–hankkeen. Siinä tutkitaan
neonikotinoidia sisältävien peittausaineiden
käytön vaikutusta mehiläisiin suomalaisessa öljykasvien kasvinsuojelussa. Hanke
sisältää MTT:llä toteutettavan kenttäkokeen
sekä laajemman otantatutkimuksen, jonka
toteuttaa Evira samanaikaisesti laajan
EU:ssa tehtävän mehiläisten terveyteen ja
talvehtimiseen liittyvän seurantatutkimuksen kanssa.
– Neomehi-hankkeessa selvitetään
neonikotinoidien vaikutusta ja niitä sisältävien torjunta-aineiden käyttötapojen
mahdollisia eroja mehiläisiin. Lisäksi arvioidaan mitä vaikutuksia neonikotinoidien
käytön rajoitukset aiheuttavat pelto- ja
erikoiskasvien viljelyyn Suomessa, kertoo

tutkija Jarmo Ketola MTT:n kasvintuotannon
tutkimuksesta.
Tavoitteena on, että viime kesän
kenttäkokeiden tuloksia raportoidaan jo
loppuvuodesta. Tällöin niitä olisi mahdollista
käyttää päätöksenteon tukena mahdollisen
120 päivän poikkeusluvan hakemiselle ensi
keväälle.

Korvaavia valmisteita odotetaan
Jo hyväksytyn valmisteen yllättävä ja nopea
käyttökielto on haaste kasvinsuojeluaineteollisuudelle. Tuotekehitystä tehdään koko
ajan, mutta vuosi tai kaksi on lyhyt aikajänne pitkää kehitystyötä vaativalla toimialalla.
– Ollaan tilanteessa, jossa korvaava
valmiste pitäisi saada markkinoille mahdollisimman nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä,
että tuotekehitysputkessa olevien uusien
ratkaisujen lisäksi tutkitaan myös olemassa
olevien tuotteiden ja tehoaineiden hyödyntämistä, kertoo Business Manager Juha
Peltola Bayer CropScience:ltä.
Peltolan arvion mukaan uusia valmisteita
neonikotinoidien korvaamiseksi öljykasvin
kasvinsuojelussa jouduttaneen todennäköisesti odottamaan useampi vuosi.
– Ensimmäisenä markkinoille saataneen

Öljykasvit pärjänneet
kannattavuusvertailussa hyvin

K

ehityspäällikkö Jaakko Laurinen Raisioagrosta on vuosien ajan seurannut
öljykasvien viljelyn kannattavuutta
suhteessa viljaan. Vaikka markkinatilanteet vaihtelevat, öljykasvit ovat pärjänneet
vertailussa hyvin.
– Öljykasvien taloudellinen tulos kannattaa jo lähtökohtaisesti laskea kahdel-le
vuodelle. Esikasviarvon kautta seuraavana
vuonna saadaan helposti 500 – 1500 kg
suurempi viljasato hehtaarilta, Laurinen
mainitsee.
Öljykasvien suorat rahalliset hyödyt
verrattuna viljanviljelyyn nähdään Raisioagrossa tulevan matalampina siemen- ja
kuivauskustannuksina, pienempänä varas-

10

totarpeena ja rahdin pienempänä suhteellisena osuutena.
Muitakin kuin suoria rahallisia hyötyjä
Laurinen muistuttaa öljykasveilla olevan
runsaasti. Öljykasveilla on esimerkiksi mahdollista tasata tehokkaasti viljamarkkinoita.
– Suomessa on jopa 150 000 hehtaaria
peltoa, jolla öljykasvit voisivat kiertää viljelykierrossa ja tasata näin viljamarkkinoita.
Monella muulla erikoiskasvilla tällaiseen
laajuuteen ei ole mahdollisuutta ja usein
koneistukseenkin joutuu panostamaan lisää
niitä viljellessä. Öljykasvien viljelyhän onnistuu viljatilan peruskoneilla, Laurinen sanoo.
Öljykasvien arvoa on perusteltua laskea
myös niiden agronomisille eduille. Yksipuo-

liseen viljojen viljelyyn verrattuna öljykasvit katkaisevat viljojen kasvitautipaineen
tehokkaasti. Öljykasvien jälkeen myös
kevytmuokkaukset ja suorakylvö onnistuvat
paremmin kuin viljan jälkeen.
Raisioagrossa toivotaan öljykasvien pysyvän kiinnostavina vaihtoehtoina
viljelijöiden valinnoissa. Raisioagro tekee
2014 sadosta öljykasvisopimuksia ja tarjoaa
kattavan valikoiman tuotantopanoksia ja
viljelyneuvontaa öljykasvien viljelyyn.

valmisteita, joita on jo kehitetty pidemmän
aikaan tai joiden käyttöaluetta laajennetaan.
Peltola muistuttaa, että Euroopan Unionin nyt tekemä käyttökielto sisälsi maininnan siitä, että komission tulee kahden
vuoden kuluttua tarkastella asiaa uudelleen.
Tänä aikana voidaan tuottaa aiheeseen
liittyvää lisätutkimusta. Vaikka päätöksen
muuttumista ei asian saaman poliittisen
luonteen vuoksi voida tässä kohtaa odottaa,
tutkimustyötä tehdään joka tapauksessa
neonikotinoidien riittävän turvallisuuden
osoittamiseksi.
Ensi kevään osalta Bayerilla niin ikään
luotetaan siihen, että peitatun rypsin ja
rapsin siemenen käyttö on mahdollista kansallisen 120 päivän poikkeusluvan turvin.
– Mikäli vaihtoehtona olisi käyttää vain
peittaamatonta siementä, öljykasvien viljelyn onnistuminen olisi paljolti kiinni myös
kirppojen esiintymisrunsaudesta. Normaalissa kirppojen esiintymistilanteessa erittäin
huolellinen peltojen tarkkailu taimettumisvaiheessa ja tarpeen mukainen torjunta
ruiskuttamalla pyretroidivalmisteella on
enemmän kuin tarpeen.
Vinkkinä Peltola mainitsee myös rypsin
myöhäisen kylvön lämpimään maahan. Se

nopeuttaa taimettumista ja taimien kasvua
vähentäen näin kirppavioituksia.

Tuhohyönteisiä vastaan
lajikejalostuksen keinoin
Peltokasvien jalostus tuhohyönteisiä kestäviksi nähdään tärkeänä tavoitteena myös
Borealilla, sillä ajoittain tuhohyönteisten
aiheuttamat satovähennykset voivat olla
merkittäviä. Ilmastonmuutoksen myötä
uusien tuholaisten esiintyminen ja tuholaisten määrän kasvaminen Suomessa on
todennäköistä.
Tuholaistenkestävien lajikkeiden kehittämisessä keskeistä on kestävyyslähteiden
löytäminen. Kun lähde löydetään, pyritään
siinä olevat tuholaiskestävyyteen vaikuttavat geenit tunnistamaan, jotta kyseinen
ominaisuus voitaisiin tuoda muihin kasvilajeihin.
– Useimmiten tuholaiskestävyyden
aikaansaama ominaisuus risteytetään nykylajikkeisiin viljelykasvien maatiaiskannoista tai niiden sukulais- tai villilajeista, jolloin
mukana tuodaan myös paljon ei-haluttuja
ominaisuuksia, kertoo öljykasvien jalostaja
Katja Hämäläinen Borealilta.
Onkin useiden vuosien työn takana
päästä eroon ei-toivotuista ominaisuuksista. Lisäksi tulee varmistua, että kestävyyslähde toimii toivotusti ja on pysyvä
ominaisuus.
Borealilla öljykasvien jalostuksessa on
keskitytty kevätrypsin jalostamiseen. Lisäksi
lajiketarjontaa täydennetään testaamalla ja
tuomalla markkinoille kevät- ja syysrapsilajikkeita Keski-Euroopasta.

– Kasvinjalostuksen keinoin on toki
mahdollista pienentää tuholaisriskejä öljykasveilla. Tuholaiskestävyyden jalostaminen
on kuitenkin vuosia kestävää pitkäjänteistä työtä, ja esimerkiksi rypsillä tuloksia
on odotettavissa vasta monien vuosien
kuluttua.

Lisää kilpailukykyä
Borealilla tavoiteasetanta rypsin jalostuksessa ulottuukin nyt jo pitkälle tulevaisuuteen. Ennen tuhohyönteisiä kestäviä
lajikkeita rypsin kilpailukyvyn odotetaan
selvästi paranevan, kun ensimmäiset
synteettiset rypsilajikkeet tuodaan markkinoille lähivuosina.
– Nykylajikkeisto ja tulossa olevat,
uudet synteettiset rypsilajikkeet tarjoavat
runsaasti hyviä vaihtoehtoja öljykasvien viljelyyn jatkossakin, Katja Hämäläinen toteaa.
Lähivuosien haasteiden ratkaiseminen
öljykasvien kasvinsuojelussa vaatii koko
ketjun saumatonta yhteistyötä, lisää tutkimusta sekä panostusta tuotekehitykseen ja
parhaiden viljelykäytäntöjen selvittämiseen
ja käyttöönottoon. Yhteinen intressi on, että
öljykasveja viljellään jatkossakin merkittävissä määrin Suomessa.
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Ari Vappula, Orimattila

Pekka Kultti, Isokyrö

Wellamo

Steinar

menestyy Haaralan tilalla

lunasti odotu

A

H

ri Vappula viljelee Orimattilassa ja
Pukkilassa vehnää sekä kauraa.
Vehnälajikkeena Haaralan tilalla
on jo muutaman vuoden ollut Wellamo. Vappula kokeilee mielellään uusia
lajikkeita, jotta omalle tilalle parhaat
vaihtoehdot löytyvät.
– Viljelyyn pyritään valitsemaan
lajikkeet, jotka tuottavat hyviä satoja tasaisella varmuudella, Ari Vappula
kertoo.
Osa tilan lohkoista on kovia savimaita
ja huippusatojen saavuttaminen on isännän mukaan melko harvinaista. Viljelyssä
pyritäänkin tuottamaan tasaisesti hyvää
satoa.
Leipävehnää tuottaessaan Vappula
panostaa hyvälaatuisen sadon aikaansaamiseksi.
– Kylvölannoituksen lisäksi Wellamolle
on annettu kesä–heinäkuun vaihteessa
typpiliuosta valkuaispitoisuuden varmistamiseksi.
Vaikka Wellamo on Vappulankin
kokemusten mukaan lujakortinen ja
taudinkestävä lajike, hyvälaatuisen sadon
varmistamiseksi taudin- ja laontorjunta
on yleensä tehty.
– Parhaiten tuottavilla lohkoilla
lannoitukseen ja kasvinsuojeluun on
panostettu enemmän.
Tärkeä osa laadukkaan sadon tavoittelemista on myös hyvälaatuinen
sertifioitu kylvösiemen.
Vehnän lisäksi tilalla tuotettiin tänä
vuonna aikaista Akseli-kauraa. Nykyään
viljelykierrossa on mukana myös viherlannoitusnurmea maanparannuskasvina.

Kasvuaika ratkaisi

Kuva: Pekka Kultti

Haaralan tilalla Wellamo-vehnää tuotettiin tänä vuonna reilulla 50 hehtaarilla.
Aiempina vuosina Wellamon rinnalla on
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kokeiltu sekä aikaisempia että myöhäisempiä lajikkeita, mutta tänä vuonna
koko vehnäala kasvoi Wellamoa.
– Wellamo on osoittautunut hyväksi
useampana vuonna ja tämä vuosi oli
erityisen onnistunut, Ari Vappula kertoo.
Wellamo sopii niin kasvuaikansa kuin
muidenkin viljelyominaisuuksiensa puolesta tilan lohkoille hyvin. Vuoden 2012
jälkeen myöhäisten lajikkeiden viljely ei
Vappulaa houkutellut. Viileänä ja sateisena kesänä lajikkeiden kasvuajat venyivät
ja jotkin myöhäisemmät lajikkeet jäivät
tilalla kokonaan puimatta. Tänä vuonna
tilanne oli onneksi täysin toinen.
– Kasvukausi oli meillä melko normaali. Kevätkylvöt aloitettiin toukokuun
toisella viikolla. Lämpöä riitti kesän aikana hyvin ja puinnit saatiin tehtyä hyvissä
ajoin elokuun puolella, Vappula kertoo.
Keskikesän kuivuus todennäköisesti
hieman verotti Wellamonkin satoa ja
jyväkokoa, mutta muuten kasvukauteen
ollaan Haaralan tilalla tyytyväisiä.
– Parhailla lohkoilla Wellamolla yllettiin yli 5000 kilon hehtaarisatoihin
ja koko alalta keskisato lähenteli
4500 kg/ha.

yvässä kunnossa olevat lohkot,
uudet, satoisat lajikkeet ja oikeat
viljelytoimet. Siinä Pekka Kultin
resepti korkeisiin satotasoihin.
Kultti tuottaa tilallaan pääasiassa
kauraa Helsingin Myllyn Vaasan kauramyllyn käyttöön. Viime kesänä hänellä
oli ensimmäistä kertaa tuotannossa
Steinar-kauraa.
– Kauran lajikevalinnassa kiinnitän
huomiota laatuun, satoisuuteen ja lujaan korteen, Pekka Kultti kertoo.
Korren pitää kestää, kun pyritään
tuottamaan mahdollisimman korkeita
satoja ja viljelyyn panostetaan kunnolla.
– Steinarissa on satopotentiaalia
ja korkeaa satoa tavoiteltaessa myös
lannoitukseen panostettiin. Steinarin luja
korsi antoi tähän mahdollisuuden.
Viime kesän suotuissa olosuhteissa
Steinar tuottikin Kultilla hyvän, reilun
7000 kilon hehtaarisadon. Hyväkuntoisilla mailla Kultti muistuttaa myös
mangaanilannoituksen huolehtimisesta
kauralla.
– Tilamme lohkot ovat viljavuusluokaltaan hyviä, joten mangaanilannoitus annetaan rikkakasviruiskutuksen
yhteydessä, ettei puutostiloja pääse
syntymään.

Myllylaatua
Maanviljelyn rinnalla Pekka Kultti työskentelee Helsingin Myllyn viljanhankinnassa ja myllykauran laatuvaatimukset
ovat hyvin hallussa.
– Tavoitteena omalla tilalla on tuottaa
kaurasta joka vuosi myllykelpoista satoa.

Isto Rasi, Juupajoki

kset

Suotuisa kesä siivitti
Einar -ohran kasvuun

I

Tärkeänä laatukriteerinä on jyväkoko ja se
pitää saavuttaa vaihtelevissakin oloissa
eri vuosina, Kultti muistuttaa.
Steinarin jyvä on isokokoinen ja sopii
siksi hyvin elintarvikekäyttöön. Myös tänä
vuonna jyväkoko oli hyvä, vaikka ajoittain
kesällä olikin kuivaa. Steinarilla on myös
alhainen kuoripitoisuus, joten myllyssä
myös sen saanto on hyvä.
Viime vuosina puhuttaneet punahomeet Kultti on saanut pidettyä kurissa
omilla lohkoillaan. Hän huolehtii viljelykierrosta ja käyttää tilallaan laadukasta
peitattua siementä.
– Kauraa viljellään korkeintaan kaksi
vuotta peräkkäin samalla lohkolla. Myös
maan muokkauksesta huolehditaan.
Kauran lisäksi viljelykierrossa on
vuodesta riippuen vehnää tai ohraa,
härkäpapua, syysvehnää ja heinää. Ensi
vuonna Steinar-alaa tullaan tilalla kasvattamaan. Uudet lajikkeet kiinnostavat
isäntää erityisesti sadon ja laadun osalta
ja Kultti odottaa jatkossakin hyvien myllykauralajikkeiden markkinoille tuloa.

sto Rasi Juupajoelta on tyytyväinen
kuluneeseen kasvukauteen.
– Täyden kympin kesä, hän toteaa.
Juupajoella Pirkanmaalla saatiin
sateita sopivasti kesän aikana, eikä juuri
mitkään lohkot kärsineet kuivuudesta.
Myös Einar-ohra viihtyi ja tuotti hyvän
sadon. Keskimääräinen satotaso noin sadan hehtaarin alalta oli lähes viisi tonnia
hehtaarilta ja parhailla lohkoilla päästiin
lähes kuuteen tonniin.
– Einarin sato oli painavaa, hehtolitrapainot olivat noin 68 kilon luokkaa.
Isto Rasi tuottaa Einaria Altialle tärkkelystuotantoa varten. Lajikevalinnassa
hän kiinnittää huomiota satoisuuteen ja
lujaan korteen. Einar valikoitukin tuotantoon, koska se osoittautui aikaisemmin
tilalla viljelyssä olleita ohria lujakortisemmaksi ja satoisammaksi. Lujakortinen
Einar pysyikin Rasin tilalla hyvin
pystyssä ilman korrensäädettä.

Terve kasvusto tuottaa laatua
Isto Rasi pitää ohran tuotannossa tärkeänä kasvuston terveenä pysymistä.
Sertifioitu peitattu siemen on lähtökohta
hyvälle kasvulle.
– Ostosiementä käyttämällä tietää
mitä saa eikä omaa aikaa kulu siemenen
kunnostukseen.
Peitatun siemenen käytön lisäksi
Rasi huolehtii kasvuston terveydestä
tekemällä taudintorjunnan. Tänä vuonna
Einarille käytettiin Amistar + Zenit yhdistelmää.
– Kasvusto säilyi terveenä puintiin asti
ja jyväkoko oli suurempi taudintorjunnan
myötä.
Rasin tilalla valtaosa pelloista on
alueelle tyypillisiä hiesusavimaita, mutta
myös turve- ja hiekkamaita on. Tänä
vuonna Einaria tuotettiin erilaisilla
maalajeilla ja Rasin kokemusten mukaan se menestyi
tasaisesti kaikilla
mailla.
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Korkealuokkaista kotimaista
mallasohraa maailman oluisiin
Vieraskynä

Sanna Kivelä

Kasvukausi 2013 oli suomalaisen mallasohran laadun ja
määrän suhteen menestyksekäs. Paikoin pitkä poutajakso
verotti satotasoa, mutta laadun suhteen panimoohrien valkuaiset ovat olleet tavoitteessa. Jyväkoko on
hyvä eikä itävyyden tai Fusariumien kanssa ole ollut
samanlaisia ongelmia kuin edellisen satokauden märissä
korjuuolosuhteissa.

V

iking Maltin sopimusviljelijät
ovat raportoineet hyviä satoja ja
vaikka elämme alhaisemman viljan
hintatason vuotta, mallasohrapreemiot
ovat pysyneet kohtuullisina. Mallasohran
kilpailukyky suhteessa muihin viljelykasveihin on säilynyt.

Laadukas ohra maltaan perusta
Korkealuokkainen mallasohra on laadukkaan maltaan perusta. Mallasohralta
vaaditaan korkeaa itävyyttä, alhaista
valkuaista (9,0–11,5 %), isoa jyväkokoa sekä laji- ja lajikepuhtautta. Lisäksi
mallasohran tulee olla vapaata homeista
ja punaisista jyvistä. Mallastuskäyttöön
viljellään ohraa pääasiassa niistä lajikkeista, joilla on Ohrakomitean antama
suositus mallasohralajikkeeksi. Tämän
suosituksen saavat ne lajikkeet, joilla on
hyvät agronomiset ominaisuudet ja jotka
kykenevät vaihtelevissa olosuhteissa
tuottamaan hyvää mallastuslaatua sekä
korkealuokkaista panimolaatua.
Uusia mallasohralajikkeita ovat valitsemassa viljelyn ja tutkimuksen edustajat, mallastajat sekä panimot. Uuden
mallasohralajikkeen hyväksymisprosessi
lähtee liikkeelle peltokokein todetuista
agronomisista ominaisuuksista ja jatkuu
koemallastuksien kautta teolliseen mittakaavaan, jossa uuden lajikkeen mallas
valmistetaan olueksi asti. Olemassa
olevaan sopimuslajikkeistoon verrattuna uudelta hyväksyttävältä lajikkeelta
vaaditaan edistyksellisyyttä joko viljelyn
tai teollisen laadun osalta.

Mallastus on ohran
hallittua idättämistä
Mallastuksen vaiheet ovat liko, idätys ja
kuivaus. Mallastamolle saapuva ohraerä odottaa ensin omassa vastaanottosiilossaan analyysin valmistumista,
jonka jälkeen se käsitellään lajittelijan
ja seulojen kautta likoon. Liossa ohran
jyvän kosteus nousee yli 45 prosenttiin ja
itäminen alkaa.
Itäminen jatkuu idätyslaareissa 4–7
päivän ajan ohrasta riippuen. Suomen
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Heikki Mäkelä, Lahti
laadukkaista, pohjoisissa olosuhteissa
menestyvistä lajikkeista.
Sopimuslajikkeiksi valikoituvat ne
mallasohralajikkeet, jotka kykenevät
tuottamaan korkeaa mallas- ja panimolaatua vaihtelevissakin olosuhteissa.
Lajikkeiden on myös oltava viljelyvarmoja
ja satotasoltaan kilpailukykyisiä. Uusille,
markkinoille tuleville lajikkeille on laadittava myös viljelyohjeet, joilla lajikkeen
sato- ja laatupotentiaalin täysimittainen
hyödyntäminen varmistetaan.
Täällä Suomessa me olemme ohran
pohjoisimmalla tuotantoalueella ja
lajikkeilta vaadittavat ominaisuudet sekä
lajikkeiston moninaisuus riskinhallinnan
kannalta eroavat tietyiltä osin eteläisempien kasvualueiden vaatimuksista.
Samanaikaisesti maltaan laadusta ei
kuitenkaan voida tinkiä.

Kuvat: Viking Malt Oy

Sopimustoiminta kehittyy

olosuhteissa uusi sato on tyypillisesti
syksyisin itämislevossa, sillä dormanssi
on suojannut jyvää itämästä pellolla.
Näin ollen mallastamo pääsee käyttämään uutta satoa vasta vuodenvaihteen
tienoilla, kun dormanssi on purkautunut.
Idätysvaiheen jälkeen mallas kuivataan. Kuivauksen aikana jyvän kosteus
laskee jälleen noin neljään prosenttiin.
Tämän jälkeen maltaasta poistetaan idut
ja mallas on valmis seostettavaksi ja
toimitettavaksi asiakkaalle.
Mallasohralajikkeet sekä eri proteiinifraktiot pidetään erillään kaikkien
mallastusvaiheiden ajan.

Viking Maltin mallastamot sijaitsevat
Lahdessa, Ruotsissa Halmstadissa sekä
Liettuassa Panevezyksessa. Viking Malt
on Itämeren alueen suurin mallastaja.
Lahdessa mallastetaan vuosittain
100 000 tn mallasohraa, vehnää, luomumallasohraa sekä pieniä määriä ruista
ja kauraa. Lisäksi Viking Malt vie suomalaista mallasohraa muille tehtailleen.
Viking Maltin Lahden tuotannosta
kaksi kolmasosaa päätyy kotimaisille
panimoasiakkaille ja kolmannes vientiin.
Pilsnerimallas on Lahden mallastamon
päätuote, lisäksi Lahdessa valmistetaan erikoismaltaat, mm. karamelli- ja
värimaltaat sekä entsyymimaltaat viskin
valmistukseen.
Sopimustoiminta on mallasohran
hankinnan kulmakivi ja viljelysopimuksia
on kehitetty yhteistyössä viljelijöiden
kanssa. Viking Malt on sitoutunut sopimustoimintansa kehittämiseen myös
tulevaisuudessa yhdessä mallasohran
jalostajien ja muiden sidosryhmien
kanssa.

Harbinger
tuottaa
laatusatoa

H

arbinger on kotimainen mallasohra,
joka täyttää niin viljely- kuin laatuominaisuuksiltaankin hyvän mallasohran vaatimukset.
Heikki Mäkelän tilalla Lahdessa on jo
useamman vuoden kokemukset Harbingerin viljelystä. Tällä hetkellä Harbinger on
tilalla ohran tuotannossa päälajike.
– Harbinger on menestynyt hyvin erilaisina vuosina tilallamme. Viljelyvarmuus on
sen valtti, Heikki Mäkelä kertoo.
Viljelyvarmuus on näkynyt paitsi Harbingerin menestymisenä eri vuosina, myös
erilaisilla maalajeilla. Harbinger ei arastele
happamuutta eikä Mäkelän mukaan ole
ollut kovin poudanarkakaan savisimmilla
mailla. Luja korsi on osaltaan myös varmistanut viljelyn onnistumista.
Harbingerin satoisuuteen Heikki Mäkelä
on erityisen tyytyväinen.
– Parhailta lohkoilta on korjattu yli 7000
kilon hehtaarisatoja ja keskisatokin on ollut
reilut 5000 kg/ha.
Mukaan on mahtunut erilaisia maita,
sillä esimerkiksi tänä vuonna Mäkelässä viljeltiin Harbingeria noin 80 hehtaarin alalla.

Joka vuosi maltaaksi
Harbinger on hyväksytty viralliseksi mallasohraksi Suomessa. Hyvin viljelyominaisuuksien lisäksi mallasohran tulee täyttää
myös tiukat laatuvaatimukset.
Harbingerissa on luontaisesti alhainen
valkuaispitoisuus ja muista mallastuksen
kannalta keskeisistä ominaisuuksista Harbingerilla on iso jyvä sekä hyvä itävyys.
Heikki Mäkelän Harbinger-sato on joka
vuosi täyttänyt mallasohran laatuvaatimukset.
– Harbingerin valkuaispitoisuus ei ole
noussut liian korkeaksi. Myös jyväkoko ja
itävyys ovat olleet joka vuosi hyvällä tasolla,
Mäkelä sanoo.

Uudet lajikkeet
kilpailukyvyn veturina
Omavaraisuus laadukkaan mallasohran
suhteen on kotimaiselle mallastamolle
ensisijaisen tärkeää. Mallasohran viljelyn
jatkuvuudesta huolehditaan ylläpitämällä
mallasohran viljelyn kilpailukykyä suhteessa muihin viljalajeihin. Kyky kilpailla
markkinoilla löytyy uusista, satoisista ja

Kirjoittaja toimii viljanhankintapäällikkönä Viking Malt Oy:ssä.

15

Akseli

-kaura valloittaa

Alussa oli…
– Akseli sai alkunsa 2000-luvun alussa,
kun haimme Borealilla kauranjalostukseen uutta virtaa ja aloimme käyttää
osittain myös uusia tekniikoita, Leena
Pietilä kertoo.
Mitään suurta eksotiikkaa ei haettu,
vaan risteytykseen valittiin juuri markkinoille lasketut uudet lajikkeet: huippulaatuinen ja aikainen Aslak-kaura sekä
myöhäinen ja satoisampi Belinda.
– Maallikolle erikoisuus ehkä piilee
siinä, että Aslak oli äitinä ja Belinda
isänä, Pietilä sanoo.
Risteytyksen tavoitteena jalostajalla
oli tuottaa erittäin satoisia, laadukkaita
ja suhteellisen aikaisia lajike-ehdokkaita.
Tästä joukosta Akseli yllätti positiivisesti. Aslakin ja Belindan pojasta tuli jopa
aikaisempi mitä jalostaja odotti.
– Akseli peri Aslak-kauralta myös
lujan korren, jopa niin hyvin, että lujakortisempaa aikaista kauralajiketta ei
tälläkään hetkellä markkinoilla ole.
Belinda puolestaan onnistui siinä
missä pitikin eli satoisuuden periyttämisessä.
– Akselin satoisuus erottui jo aikaisessa vaiheessa koeruuduilla, Leena
Pietilä muistelee.
Hyviä laatuominaisuuksia Akseli on
perinyt sekä äidiltä että isältä. Akselin
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Akseli-kaura tunnetaan jo laajasti.
Se on vakuuttanut ja valloittanut erityisesti
satoisuudellaan ja aikaisuudellaan viljelijät.
Mutta miten Akselista tuli Akseli?
Mitä lajikkeen taustalta löytyy, mistä se on
perinyt ominaisuutensa ja saanut nimensä?
Borealin kauran jalostaja Leena Pietilä kertoo
huippulajikkeen tarinan.

hehtolitrapaino on korkea, samoin valkuais- ja rasvapitoisuus. Ohutkuorisuus
on niinikään Akselin ominaisuus. Jyväkoon Akseli peri Aslakilta eli se on melko
pienijyväinen lajike. Laadultaan Akselista
tuli erinomainen rehukaura.

Vahvuus näkyi jo koeruuduilla
Vuodesta 2003 lähtien Akselia testattiin
koeruuduilla eri koepaikoilla ja maalajeilla. Vuosien varrella mukaan on mahtunut vaihtelevia vuosia ja kasvuoloja.
Akselin voittanutta ei kuitenkaan muista
aikaisista lajikkeista ja jalostuslinjoista
löytynyt.
– Vuonna 2007 Akseli, tai silloin vielä
linjanumero Bor 03071 oli ensimmäistä vuotta virallisissa lajikekokeissa. Se
herätti heti tuloksillaan huomiota niin
siemenkauppiaiden kuin viljelijöidenkin
keskuudessa, Pietilä kertoo.
Kaksivuotiset viralliset lajikekokeet
osoittivat sen mitä Borealilla jo osattiin
odottaa: Akseli on huippusatoisa, aikainen ja laadukas kaura. Vuonna 2009
Akseli listattiin kasvilajikeluetteloon ja
samalla se sai myös nimen.
– Akselissa korostui vahvuus ja
suomalaisuus, joten nimenkin piti sopia
tähän. Jotenkin Täällä Pohjantähden alla
-hahmo Akseli Koskelan piirteet tulivat
mieleeni, Leena Pietilä kuvailee.

Täällä Pohjantähden alla -hahmo
Akseli Koskelan piirteet tulivat Leena
Pietilän mieleen lajiketta nimettäessä.

Suomen viljellyin lajike
Akselin menestystarina on jatkunut
suomalaisilla pelloilla. Se laskettiin
siemenkauppaan syksyllä 2011 ja
kahden vuoden jälkeen, kesällä 2013,
Akseli nousi viljellyimmäksi lajikkeeksi Suomessa. Akselin ominaisuuksilla
ykköspaikka onkin ansaittu.
– Akselissa yhdistyvät aikaisuus,
korkea sato ja hyvä rehulaatu. Tällaiselle lajikkeelle on Suomen oloissa hyvin
kysyntää, Leena Pietilä toteaa.
Kotoisen rehun raaka-aineena kauralla on vankka asema ja Akseli sopiikin
nimenomaan tähän tarkoitukseen
erinomaisesti.
Ja tämä kaikki on vasta alkua, sillä
Akselin tarina tulee jatkumaan varmasti
pitkään. Täällä Pohjantähden alla.

Suotuisaa kasvukautta
varjosti paikoin kuivuus
V

anha viisaus ”vuodet eivät ole
veljeksiä” osoittautui jälleen kerran
oikeaksi. Kun kasvukaudella 2012
lämpösumma kertyi hitaasti ja sademäärä kohosi paikoin poikkeuksellisenkin
suureksi, oli kulunut kesä pääosin varsin
suotuisa viljojen kasvulle. Paikoin kärsittiin
kuitenkin kuivuudesta, ja näillä alueilla
satotaso jäi odotettua pienemmäksi tai
laatu heikommaksi.

Miten kuivuus vaikuttaa kasviin?
Suomen oloissa kuivuuden aiheuttamat
haitat ajoittuvat yleisemmin kevääseen
ja alkukesään. Oloissamme kevätkuivuus
rajoittaa toistuvasti satoisuutta ja sen
seuraukset satoon voivat olla ankariakin.
Kuivuuden vaikutukset satoon riippuvat
sekä kuivuuden ajoittumisesta että sen
voimakkuudesta.
Alkukesän aikana rakentuu viljojen
satopotentiaali eli määräytyy jyvälukumäärä. Tämä tapahtuu ennen tähkälle
tai röyhylle tuloa. Suomen oloissa tämä
satoisuuden kannalta olennainen vaihe on
nopea, se alkaa noin kolme viikkoa ennen
tähkälle tuloa ja kestää pari viikkoa.

Tänä aikana määräytyy kasvuston maksimisato.
Kuivuus alkukesällä satopotentiaalin
muodostumisen aikaan heikentää kasvin
edellytyksiä rakentaa tähkään kukkia,
jotka myöhemmin voivat kehittyä jyviksi.
Veden puute siis verottaa jyvien lukumäärää. Näin ollen kuivuus voi verottaa
satoa merkittävästi, koska jyvien määrän
vaikutus satoon on suuri.
Kuivuus tähkälle tulon aikaan puolestaan aiheuttaa sen, ettei osa kehittyneistä
kukista onnistu pölyttymään ja tuottamaan jyvää.
Myöhemmin kasvukaudella jyvien täyttymisajan olosuhteet ja jyvän täyttymisen
onnistuminen vaikuttavat sadon määrään
ja laatuun. Kuivuus jyväntäyttymisen
aikaan lyhentää täyttymisjakson pituutta,
jolloin jyvät ja myös sato jäävät pienemmäksi.
Viljoista herkimmin veden puutteesta
kärsii kaura, joka tarvitsee vettä huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi ohra.
Myös lajikkeiden välillä on eroa kuivuuden
kestävyydessä. Eri maalajeilla ja erilaisilla
koepaikoilla tehdyllä testauksella voidaan
selvittää lajikkeiden kuivuuden sietokykyä.

Sadon laatu pääosin hyvää

K

uluneen kesän jälkeen on raportoitu
hyvistä ja laadukkaista sadoista.
Kasvukausi oli suosiollinen ja
sadonkorjuu saatiin tänä vuonna tehtyä
pääosin hyvissä olosuhteissa. Vaikka
osassa maata kasvustot kärsivät kuivuudesta, laatutappiot ovat jääneet melko
pieniksi.
Sääolosuhteiltaan varsin suotuisan
kasvukauden jälkeenkin tietyillä alueilla
vilja-alan toimijat ovat raportoineet
korkeista hometoksiinipitoisuuksista viljasadossa. Syitä kohonneille pitoisuuksille
voidaan hakea edelliseltä kasvukaudelta

sekä kukinta-ajan sääoloista. Viime vuoden jälkeen maahaan jääneessä kasvustosta jätteessä säilyneet taudinaiheuttajat ovat todennäköisesti saastuttaneet
kasvustoja tänä vuonna. Myös sateinen
tai muuten kostea sää viljojen kukinnan
ja korjuun aikaan lisää tautiriskiä.

Varmista kylvösiemenen laatu
Viljelykierto, hyvälaatuinen kylvösiemen
sekä kasvijätteen minimointi maan pinnalla ovat perustoimenpiteitä haasteellisten punahomeiden hallinnassa. Osa
punahomelajeista saattaa vaikuttaa pait-

si sadon käyttölaatuun, myös siemenen
itävyyteen, joten laadukkaan, peitatun
siemenen käyttö on tärkeä taudin hillitsemiskeino.
Laadukkaalle siemenelle odotetaan
tälläkin kaudelle olevan kysyntää. Parina
viime vuonna siemenen kysyntä on
osittain ylittänyt tarjonnan tiettyjen lajien
ja lajikkeiden kohdalla. Varmistaakseen
haluamansa lajikkeen siemenen saannin,
kannattaa siemenkaupoilla olla ajoissa
tänäkin vuonna.
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Lajiketieto
netistä

Uutisia

B
Kotimaiset lajikkeet
viljelijöiden suosiossa

P

aikallisiin oloihin soveltuvien lajikkeiden merkitys korostuu pohjoisissa kasvuoloissa. Olojemme
vaatima viljelyvarmuus onkin Borealin
lajikkeille ominaista ja lajikkeemme
ovat viljelijöiden suosiossa. Kuluneena
kesänä lajikkeillamme viljeltiin suuri osa
suomalaisista pelloista, kaiken kaikkiaan
noin kaksi kolmasosaa viljelypintaalasta.
Tänä vuonna Tiken julkaisemissa
viljelyalatiedoissa erottuivat erityisesti
uusien aikaisten lajikkeiden nouseminen
laajaan viljelyyn. Borealin Akseli-kaura
oli maamme viljellyin lajike. Sen noin
50 000 hehtaarin viljelyala on suurempi kuin minkään muun lajikkeen
viljelyala. Kauran lisäksi monitahoisen
ohran uutuuslajikkeet Aukusti ja Wolmari nousivat viljellyimpien lajikkeiden
joukkoon. Uudet lajikkeet tarjoavatkin kilpailukykyisen vaihtoehdon eri
käyttötarkoituksiin. Aikaisilla ja satoisilla
kevätviljalajikkeilla odotetaan olevan
tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää
myös Etelä-Suomessa syysmuotoisten
kasvien esikasvina.
Borealin jalostama Harbinger sekä
tanskalainen edustuslajike Fairytale ovat

markkinoiden uusimpia mallasohralajikkeita ja ovat niin ikään jo nousseet
laajaan viljelyyn. Kevätvehnän suosikkilajike puolestaan oli tänäkin vuonna
aikainen Anniina.
Kevätöljykasvien viljelyala laski
tänä vuonna edelleen ja päätyi 53 000
hehtaariin, josta vajaa kolmannes on
rapsia ja loput rypsiä. Viljellyimmät
lajikkeet olivat rypsillä Cordelia ja rapsilla
Trapper. Rypsillä ja rapsilla on iso merkitys tilakohtaisessa viljelykierrossa ja
viljamarkkinoiden tasapainottamisessa
kotimaassa, joten niiden viljelyn jatkuminen laajana olisi kasvintuotantomme
kannalta tärkeää.
Syysvilja-alat jäivät viime syksynä
pieniksi syksyn märkyyden ja sadonkorjuun venymisen takia. Tänä vuonna
korjatusta alasta populaatiolajike Reetta
oli selvästi viljellyin syysruis. Hybridilajike
Evolo on myös vakiinnuttanut asemansa
ollen tänäkin vuonna toiseksi viljellyin
ruis. Kaiken kaikkiaan hybridilajikkeilla
viljeltiin noin neljäs osa ruisalastamme.
Tänä syksynä syysviljojen kylvöille
päästiin viime vuotta huomattavasti
paremmin. Sekä syysvehnän että
–rukiin viljelyalat tulevatkin kasvamaan.

oreal uudistaa nettisivujaan loppuvuoden aikana. Uudistuksen jälkeen
lajiketietomme on saatavissa entistä
selkeämmin.
Www-sivuillamme on kattavasti tietoa
lajikkeistamme. Jokaisen lajikkeen kohdalla on jalostajan esittely lajikkeesta ja
sen tärkeimmistä ominaisuuksista. Lisäksi
uusimmat virallisten lajikekokeiden tulokset
on linkitetty jokaisen lajikkeen kohdalle.
Tulostaulukoiden avulla lajikkeita on helppo
verrata toisiinsa, kun mukana ovat kaikki
tärkeimmät markkinoilla olevat lajikkeet
meiltä ja kilpailijoilta.

Lajikehakukone
suunnittelun avuksi
Nettisivuiltamme löytyy myös kätevä lajikehakukone, joka toimii viljelyn suunnittelun
apuvälineenä. Hakukoneen avulla voit etsiä
omalle tilallesi parhaiten soveltuvat lajikkeet
mm. kasvuajan, käyttötarkoituksen tai
lohkon maalajin perusteella. Haun tuloksena
listautuvat lajikkeet, jotka parhaiten vastaavat annettua hakukriteerejä. Lajikenimeä
klikkaamalla pääset tutustumaan lajikekuvaukseen ja koetulosvertailuihin.
Tutustu osoitteessa www.boreal.fi

Uusi asiantuntija
Borealille
Borealin jalostusorganisaatio vahvistui, kun
MMT, FM Jouko Kleemola aloitti 15.5.2013
Borealin järjestelmäasiantuntijana. Hän vastaa jalostuksen tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä.
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110 v

Tulossa keväällä:
Runsaasti viljelijätilaisuuksia!

B

oreal järjestää helmi–maaliskuun aikana useita viljelijätilaisuuksia yhteistyössä Bernerin ja Avenan kanssa.
Kevät on viljelysuunnitelmien teon aikaa. Boreal haluaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa jakaa tärkeää tietoa lajikevalinnasta, kasvinsuojelusta
ja viljakaupasta viljelijöille suunnitelmien tueksi.
Seuraa ilmoitteluamme ja Farmit-uutisia aiheesta ja tule mukaan!

20 v

Ensi vuonna
juhlitaan!

E

nsi vuonna tulee kuluneeksi 110 vuotta
suomalaisen kasvinjalostuksen alkamisesta sekä 20 vuotta Borealin perustamisesta. On siis aihetta juhlaan.
Juhlavuoden aikana olemme esillä
erilaisissa tilaisuuksissa ja sadonkorjuun alla
toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan Borealin toimintaan ja lajikkeisiimme
Jokioisille.

Kesän tapahtumat
kiinnostivat

B

oreal oli kesän aikana mukana tärkeimmissä alan näyttelyissä Farmarissa, Västankvarnin Peltopäivässä sekä
Nurmi2013 -tapahtumassa. Uutuuslajikkeet kiinnostivat
osastoillamme käyneitä viljelijöitä.
Boreal järjesti yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa
myös pellonpiennarpäiviä. Esimerkiksi rukiin viljely ja uudet
lajikkeet olivat esillä eri paikkakunnilla järjestetyissä ruispellonpiennarpäivissä.

Heinäkuussa tutustuttiin hybridirukiin
viljelyyn Kalle Sipilän tilalla Hollolassa.
Komeiden Evolo- ja Brasetto-kasvustojen
ääreen kokoontui laaja joukko viljelijöitä.
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Pohjoista kasvua
Boreal jalostaa peltokasvilajikkeita pohjoisiin oloihin.
Tuottavat lajikkeet vaativiinkin olosuhteisiimme syntyvät
pitkäjänteisen kehitystyön ja tinkimättömän osaamisen
tuloksena. Lajikkeen soveltuvuudesta oloihimme kertoo
tuttu BOR-merkintä, joka on merkki kasvusta.
Tutustu toimintaamme ja lajikkeisiimme osoitteessa
www.boreal.fi

