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Lukijalle
Varmuutta valintaan

Tänä syksynä Boreal tuo markkinoille seitsemän uutta lajiketta: Riinan, Meerin, Justuksen, Severin, 

Trekkerin, Rhonian ja Valtterin. Uutuuksissa on rehuohria, mallasohrakandidaatti, kaksi aikaista kauraa 

sekä nurmikasveja. Kaikki ovat osa vahvaa sinivalkoista mallistoa, tarkoittaen sitä, että nämä tulevat 

omista jalostusohjelmistamme. 

Uudet lajikkeet ovat selviä parannuksia aiempaan lajikevalikoimaan. Niin kuin on totuttu kuulemaan. 

Mutta mistä viljelijä voi tietää, että asia näin on ja vaihtamalla tosiaan paranee? Lajiketietoa on saata-

villa runsaasti ja se on helposti löydettävissä: netin kautta, erilaisista painetuista oppaista, messuilta, näyttelyistä ja muista 

tilaisuuksista. 

Tiedonhaun jälkeen viljelijällä on arvioinnin paikka, mikä ei aina ole helppo tehtävä. Uutuuslajikkeen kuvauksesta löytyvät 

yleensä sanat huippusatoisa, lujakortinen, taudinkestävä ja laadukas. Onko lajiketieto tällöin pystytty tarjoamaan oikeanlai-

sessa, viljelijöitä hyödyttävässä muodossa? 

Lajikekuvausten lisäksi tärkeää tietoa ovat koetulokset. Näitä tulkitessa oleellista on ymmärtää, kuinka yleispäteviä ja kat-

tavia tulokset ovat. Esimerkiksi virallisten lajikekokeiden tuloksissa ilmoitettu kokeiden lukumäärä kertoo tulosten katta-

vuudesta. Laatutuloksista löytyy peruslaadun lisäksi laajempia tuloksia tiettyjen lajien osalta esim. leivontalaadusta.  

Samoin virallisten lajikekokeiden tuloksissa on ilmoitettu satotiedot eri maalajeilta, koevuosilta ja viljelyvyöhykkeiltä.  

Kokonaan omaan koetulosjulkaisuunsa on koottu tulokset lajikkeiden herkkyydestä tautitartunnoille. Sukeltamalla syvem-

mällä virallisten lajikekoetulosten syöveriin saa lisäeväitä sen arviointiin, miten uutuuslajike käyttäytyy erilaisissa olosuh-

teissa. Tämä tuo lisää varmuutta valintaan. Ja tulokset osoittavat myös lajikekehityksen etenemisen. 

Tässä Kasvussa-lehdessä on esitelty lajikeuutuutemme tiiviissä muodossa.  

Kannustankin lukijoita tutustumaan uutuuksiin tarkemmin osoitteessa 

www.boreal.fi, jossa on yhdessä osoitteessa koottuna  

yllämainitut lajikevalinnan apuvälineet helppokäyttöi-

sessä muodossa. Lisäksi sivuilta löytyy ohjeistusta 

laji- ja lajikekohtaisiin viljelymenetelmiin. Kehi-

tämme lajiketiedon esittämistä nettisivuillamme 

ja muissa kanavissa jatkuvasti, tavoitteenamme 

tuoda entistä parempia työkaluja ja täsmätietoa 

lajikevalinnan tueksi. 

Antoisia lukuhetkiä Kasvussa-lehden parissa toivottaen, 

Satu Pura 

kaupallinen johtaja
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Runsaasti uutuuksia
Siemenkaupassa on nyt tarjolla runsaasti uutuuksia. Kauravalikoima 
täydentyy kahdella aikaisella ja laadultaan hyvin myllykäyttöön  
soveltuvalla lajikkeella. Monitahoiset ohrauutuudet ovat isojyväisiä  
ja lisäksi tarjolla on markkinoiden satoisin mallasohrakandidaatti.  
Lajikevalikoima laajenee myös nurmipuolella.

Meeri -kaura
Meerin myötä aikaisen kauran käyttömahdollisuudet 

myllykäytössä ja vientikaurana paranevat huomattavasti. 

Se on suurijyväisin aikainen kaura ja muiltakin laatu-

ominaisuuksiltaan kasvuaikaluokkansa kärkeä. Meeri on 

erittäin satoisa, vaikka on kasvuajaltaan yksi markkinoi-

den aikaisimmista lajikkeista.

Riina -kaura
Riina vakuuttaa viljelyvarmuudellaan. Se on huippusatoisa 

aikainen kaura, joka viihtyy vaihtelevissakin olosuhteissa. 

Luja korsi ja hyvä taudinkestävyys varmistavat sen viljelyn 

onnistumista. Laatunsa puolesta Riina sopii kaikkiin kau-

ran käyttötarkoituksiin. 
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Lisätietoa lajikkeista ja myyjien tiedot: 
www.boreal.fi

Trekker -ohra
Trekker on huippusatoisa kaksitahoinen mallasohrakan-

didaatti. Hyvää viljelyvarmuutta kuvastavat sopeutumi-

nen eri maalajeille sekä luja korsi ja hyvä taudinkestä-

vyys. Trekker tuottaa laadukasta, isojyväistä ja matalan 

valkuaispitoisuuden omaavaa satoa erilaisissakin oloissa. 

Trekkerin soveltuvuutta mallasohraksi selvitetään par-

haillaan. 

Justus -ohra
Justus on isojyväinen ohra, ja yksi satoisimmista moni-

tahoisista lajikkeista. Lujakortinen Justus tuo parannusta 

myös monitahoisten ohrien taudinkestävyyteen. 

Severi -ohra
Laadukas Severi on melko myöhäinen ja edustaa moni-

tahoisen ohralajikkeiston satoisuuden kärkeä. Laadultaan 

Severi soveltuu hyvin rehun tuotantoon.

Rhonia -timotei
Rhonia on erittäin satoisa, nopean jälkikasvukyvyn omaava 

timotei. Rehun D-arvo on korkea sekä ensimmäisessä niitos-

sa että jälkikasvusadossa. Talvenkestävyydeltään Rhonia on 

niin ikään erittäin hyvä.  

Valtteri –nurminata
Nurminatauutuus Valtteri tuo valikoimaan erityisesti sato-

parannusta. Sen D-arvo on kokeissa ollut korkea kaikilla 

korjuukerroilla.
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Siemenliikkeet haastattelussa:

Miltä näyttää siemenen 
saatavuustilanne?
Puintikautta kiusanneiden sateiden pelättiin aiheuttavan ongelmia 

siemenerien itävyyksissä. Kuluvaan siemenkauteen lähdettiinkin 

epävarmoissa tunnelmissa. Viljoilla suurin kysymysmerkki oli kevätvehnän 

siemenen laatu. Borealin lajikkeita tuottavilla siemenliikkeillä tilanne näyttää 

tässä kohtaa ennakoitua paremmalta kaikkein lajien osalta.

Uutuudet kysyttyjä
Agrimarket-ketjun valikoimissa on tänä 

vuonna useita uutuuksia Borealilta: mylly-

kaura Meeri, mallasohrakandidaatti Trekker, 

monitahoinen rehuohra Justus ja nurmi-

kasvivalikoimaa täydentävä Rhonia-timotei. 

Uutuuksien lisäksi Agrimarketin myynnissä 

on kattava valikoima Borealin lajikkeita eri 

käyttötarkoituksiin ja kasvuaikaluokkiin.

– Saatavuus Borealin lajikkeiden osalta 

yleisesti on hyvä, ja uskomme tarjontaa riit-

tävän kevätsesonkiin asti, toteaa siemen-

tuoteryhmäpäällikkö Jarmo Tervala. 

Hän kannustaa kuitenkin olemaan liik-

keellä hyvissä ajoin, jotta voi varmistaa juuri 

haluamansa lajikkeen saatavuuden. 

– Kysyntä lähti käyntiin jo aikaisin 

syksyllä. Näyttää siltä, että erityisesti 

rajallisessa volyymissä olevat uutuudet sekä 

tietyt kampanjalajikkeet myydään nopeasti 

loppuun, hän toteaa. 

Öljykasvien siemenkaupan osalta 

Agrimarket-ketjussa ollaan odottavissa 

tunnelmissa. Päätöksiä odotetaan ensivai-

heessa siitä, saadaanko keväälle poikkeus-

lupa siementen peittaukseen ja peitatun 

siemenen myyntiin sekä käyttöön. Asian 

toivotaan ratkeavan lähiaikoina. 

Viljoille vaihtoehtoja
Tilasiemen lähti kauden siemenkauppaan 

varsin valoisissa näkymissä, kertoo toimi-

tusjohtaja Jukka Hollo. Borealin uutuuslajik-

keina valikoimissa ovat aikainen Riina-kaura 

sekä Valtteri-nurminata. Lisäksi Tilasiemen 

myy nyt myös Harbinger-mallasohraa, jolle 

on hyvin kysyntää kotimaassa.

– Uutuuskaura Riinaa haluavia viljelijöitä 

kehotan olemaan ajoissa liikkeellä, kysyntä 

on ollut hyvää, Hollo toteaa.

Tilasiemenen tuotannossa ylivoimaisesti 

suurimmat lajikkeet ovat Akseli-kaura ja 

Wolmari-ohra. Näistä ja muista Borealin 
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Kantasiementuotannossa 
omat erityispiirteensä

L
ajikkeen tie jalostajan pöydältä viljelijän pellolle on pitkä ja käy 

läpi monta vaihetta. Yksi keskeinen osa-alue kaupallistamispro-

sessia on kantasiementuotanto ja siinä on omat erityispiirteensä. 

Keskeistä on huolehtia lajikkeen aitoudesta sekä kantasiemenerien 

puhtaudesta ja laadusta. 

– Lukumääräisesti lajikkeita ja jalostuslinjoja on paljon ja tuotan-

tomäärät ovat pieniä, kertoo Borealin tuotantopäällikkö Juho-Matti 

Hämäläinen. 

Siementuotannossa laatu lähtee pellolta. Kaikkiaan Borealilla on sie-

mentuotantoa n. 1100 hehtaaria. Näistä huolehtivat nelisenkymmentä 

kokenutta siemensopimusviljelijää. Alkuvaiheen linja-aineistojen 

lisäysviljely on keskitetty MTT Jokioisten Kartanoille. Muiden tuotta-

jien kanssa siemensopimukset tehdään jo lajikeluettelossa olevista 

lajikkeista. 

– Keskimääräinen sopimusalamme on pienehkö. Kantasiemen-

tuotannossa sääriskiä on hajautettava, ja pyrimme tekemään uusista 

lajikkeista useamman sopimuksen ja sijoittamaan ne eri alueille, 

Hämäläinen toteaa.

Hämäläinen on työskennellyt Borealin tuotantopäällikkönä nyt kol-

men vuoden ajan. Työtään hän pitää sopivan haastavana ja toteaa sen 

tarjoavan näköalapaikan kiinnostavalla alalla. 

– Borealin tuotannon onnistumisen osalta keskeinen rooli on myös 

siemenkeskuksemme kokeneella ja osaavalla henkilökunnalla, Hämä-

läinen kiittää. 

Vaikka kantasiementuotannosta huolehtiminen on edelleen Borealin 

tuotannon keskeinen tehtävä, on viime vuosien aikana tullut mukaan 

myös uusia tuulia. Tuontisiemenen välitysmyynti siemenliikkeille on 

kasvanut voimakkaasti erityisesti hybridirukiin osalta. Borealin vienti-

toimintojen kasvu näkyy myös tuotannossa ja siemenen viennin osuus 

kasvaa. 

valtalajikkeista kuten Elmeristä, Anniinasta 

ja Wellamosta on siementä hyvin saatavilla. 

Viljojen lisäksi Tilasiemen panostaa 

vahvasti palkokasvien tuotantoon sekä nur-

miseoksiin. Valikoimissa on kaksi keltasie-

menistä rehuhernettä, Jermu ja Rocket sekä 

härkäpapu Kontu.

– Herneen ja härkäpavun siementuotan-

toala ketjussamme oli suuri. Uskomme, että 

kysyntää näille lajeille on yhä enenevässä 

määrin kotoisassa valkuaisruokinnassa, 

Hollo sanoo. 

Tilasiemen-pakkaamot palvelevat 

karjatiloja kattavasti myös nurmiseoksissa. 

Valmisseosten valikoima eri käyttötarkoi-

tuksiin on laaja.

– Valmiiden seosten lisäksi teemme tilo-

jen tarpeiden mukaan räätälöityjä seoksia. 

Näissä pääkomponentteina on useimmiten 

Borealin timoteit.

Hollo muistuttaa, että laadukkaalla ja 

elinvoimaisella siemenellä on keskeinen 

rooli orastumisessa ja kasvuun lähdössä 

lyhyessä ja intensiivisessä kesässämme. 

Hän kannustaa viljelijöitä tavoittelemaan 

korkeita satotasoja ja panostamaan sieme-

nen laatuun. 

– Uusi, satoisa lajike sekä valvotuissa 

tuotanto-oloissa tuotettu sertifioitu siemen 

ovat keskeisiä panoksia korkeita satotasoja 

tavoiteltaessa, hän painottaa. 

Nurmisiemenhankinnoille ajoissa

Peltosiemen-ketjulla on siementuotantoa 

muita liikkeitä enemmän Itä-Suomessa ja 

Pohjanmaalla. Näillä alueilla kasvukausi oli 

niin ikään haastava, mutta ihan yhtä pa-

hoista sateista ei kärsitty puintiaikana kuin 

Etelä-Suomessa. 

Toimitusjohtaja Timo Uusi-Rauvan 

mukaan myös Peltosiemenellä siemenen 

saatavuustilanne on kokonaisuudessaan 

hyvä. Borealin lajikkeet kattavat valtaosan 

Peltosiemenen viljojen lajikevalikoimasta 

sekä nurmet käytännössä kokonaisuudes-

saan.

– Valtalajikkeista, kuten Akselista, Wol-

marista ja Einarista siementä on toistaiseksi 

saatavilla. Uutuuksia eli Severi-ohraa ja 

Riina-kauraa on saatavilla tällä kaudella vain 

rajallisesti, Uusi-Rauva toteaa.

Karjatiloja Uusi-Rauva kannustaa ole-

maan valppaina nurmisiementen saatavuu-

den osalta. 

– Nurmisiemensadot jäivät tänä vuonna 

alle keskimääräisten. Hankinnat kannattaa-

kin tehdä pian, koska keväällä saattaa olla 

niukkuutta ainakin valikoiman suhteen, hän 

toteaa ja toivottaa viljelijät tervetulleeksi 

siemenkaupoille.

Öljykasvien siemenkauppa on odottavissa tunnelmissa. 
Nyt pohditaan, saadaanko keväälle poikkeuslupa 
siementen peittaukseen ja peitatun siemenen myyntiin 
sekä käyttöön.



M
ustialan agrologiopiskelijat saavat 

jatkossa opintojensa yhteydessä 

aiempaa enemmän oppia kasvin-

jalostuksesta ja lajikevalinnasta. Mustiala ja 

Boreal aloittivat viime keväänä yhteistyön, 

jossa opiskelijat pääsevät perehtymään 

kasvinjalostukseen ja lajikkeisiin Borealin 

ammattilaisten opastuksella. Luentojen 

lisäksi opiskelijat perehtyvät aiheeseen 

käytännöllisten harjoitustehtävien ja 

vierailujen kautta. Viime keväänä sekä kas-

vintuotantoa että kotieläintuotantoa opis-

kelevat kolmannen vuosikurssin opiskelijat 

syventyivät viljelyn ja ruokinnan suunnitte-

luun laji- ja lajikevalintojen kautta.

Perinteitä ja uuden oppimista

Mustialassa on pitkät perinteet maa-

talousalan opetuksessa. Tammelassa 

sijaitsevaan Mustialaan perustettiin vuonna 

1840 maamme ensimmäinen maata-

lousoppilaitos, jossa annettiin vuoteen 

1908 saakka Suomen korkeinta maata-

lousalan opetusta. Nykyään Mustiala on 

osa Hämeen ammattikorkeakoulua, josta 

valmistuu agrologeja. Lisäksi Mustialassa 

voi opiskella toisen asteen maatalouden 

perustutkinnon. 

Suomalainen maaseutu ja sen elinkeinot 

ovat viimeisinä vuosikymmeninä muuttu-

neet ja kehittyneet. Tilat kasvavat, erikois-

tuvat, yrittämisen muodot monipuolistuvat 

ja viljelijöiden ammattitaito lisääntyy koko 

ajan.  Syvällisemmän osaamisen merkitys 

korostuu maatalousalallakin. 

– Agrologeilta vaaditaan tulevaisuu-

dessa työssään yhä enemmän osaamista 

riippumatta siitä toimivatko he yrittäjinä vai 

vieraan työnantajan palveluksessa, lehtori 

Katariina Manni Mustialasta toteaa. 

– Yrittäjyys vaatii laaja-alaista osaamis-

ta ja toisaalta asiakkaiden kanssa työsken-

nellessä vastassa on yhä ammattitaitoi-

sempaa asiakaskuntaa. 

Mannin mukaan agrologit työllistyvät 

hyvin. Hieman yli puolet opiskelijoista ryh-

tyy yrittäjiksi jollain aikavälillä valmistumi-

sen jälkeen. Muut tärkeimmät työllistävät 

sektorit ovat kaupan, hallinnon ja neuvon-

nan alat. 

Katariina Manni korostaa, että myös 

opetuksen on kehityttävä, jotta se voi 

palvella tulevaisuuden työelämää. Opiske-

lijoille tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

he luovat jo opiskeluaikana yhä enemmän 

kontakteja yrityselämään. Verkostoituminen 

on päivän sana. 

– Työelämäyhteyksiä pyritään lisäämään 

koko ajan. Tavoitteena on, että opiskelijat 

näkevät jo opiskeluaikana konkreettisesti 

mitä työelämä on, Manni sanoo. 

Tämä lisää tehokkaasti opiskelijoiden 

motivaatiota, varsinkin maatalousalalla, 

joka on erittäin käytännön läheinen. Yhteis-

työ Borealin kanssa tukee osaltaan myös 

tätä tavoitetta. 

– Kasvinjalostus on varsin spesifinen ala 

ja Suomessa paras käytännön osaaminen 

asiasta on Borealilla.

Manni antaa esimerkin omalta opetus-

alaltaan, kotieläintaloudesta. 

– Laji- ja lajiketietoisuuden lisäänty-

minen käytännön nurmituotannossa ja 

eläinten ruokinnassa näkyy selvästi. Tämä 

Agrologeilta vaaditaan 
tulevaisuudessa työssään 
yhä enemmän osaamista 
riippumatta siitä toimivatko 
he yrittäjinä vai vieraan 
työnantajan palveluksessa, 
lehtori Katariina Manni 
Mustialasta toteaa.
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on otettava huomioon myös opetuksessa. 

Tiedon tarve on noussut esille myös opiske-

lijoiden itsensä puolelta. Asiasta keskustel-

laan ja oppia haetaan. 

Oppeja ja verkostoitumista 

Vaikka kasvinjalostus onkin erityisala, sillä 

on laajat vaikutuksensa yhteiskuntaan. 

Kasvintuotannon opettaja Heikki Pietilä nä-

kee, että yhteistyö alan johtavan yrityksen 

kanssa antaa opiskelijoille paljon. 

– On tärkeää, että opiskelijat näkevät 

kasvinjalostuksen merkityksen ja ymmär-

tävät kuinka pitkäjänteistä ja moninaista 

työ on. Näin alan arvostus myös osaltaan 

kasvaa, Pietilä sanoo. 

Opettajat ovat olleet tyytyväisiä yh-

teistyöhön. Se tuo opiskelijoille laajempaa 

näkemystä ja erilaisia näkökulmia alaan. 

– Alan ammattilaisilla on uusin tieto, jota 

opiskelijat ovat kiitettävästi ammentaneet, 

Katariina Manni kiittelee. 

Opiskelijat hyötyvätkin yhteistyöstä 

kahta kautta. 

– Kasvinjalostukseen ja lajiketietoon 

perehtyminen on osa opetusta ja vahvis-

taa opiskelijoiden osaamista, mutta tärkeä 

merkitys on myös verkostoituminen alan 

Mustialasta töihin  
kasvinjalostuksen 
pariin 

O
petukseen liittyvä yhteistyö Bo-

realin ja Mustialan välillä on uutta, 

mutta Boreal on perinteisesti tar-

jonnut harjoittelupaikkoja ja opinnäyte-

työaiheita agrologiopiskelijoille. Vuosittain 

Borealilla työskentelee yleensä pari kolme 

Mustialan opiskelijaa. 

Juha-Pekka Mikkola tuli 2000-luvun 

alussa Borealille erikoistumisharjoitte-

luun. Harjoittelun jälkeen työt jatkuivat 

usean vuoden osa-aikaisesti puoliam-

mattilaislentopalloilijan uran ja oman tilan 

töiden ohella. Nykyään Mikkola toimii 

Borealin kenttätöiden ja kasvihuoneiden 

työnjohtajana. Työtehtävät ovat varsin 

vaihtelevia jo vuodenaikojen vaihtelunkin 

takia. 

– Paras puoli omassa työssä on, että 

kahta samanlaista päivää ei ole. Haas-

tavinta puolestaan on, että yleensä jo-

kaiselle päivälle tulee vähintään yksi uusi 

ongelma ratkaistavaksi, mutta toisaalta 

se pitää mielenkiinnon yllä. 

Mikkolan mukaan Mustiala antoi aika-

naan hyvät eväät työelämään.

– Mustialan opinnot ovat laajentaneet 

tietoutta ja osaamista maatalousalalla ja 

tätä kautta auttaneet työelämässä. 

Uutta yhteistyötä Borealin ja Mustialan 

välillä Mikkola pitää mielenkiintoisena ja 

hyödyllisenä opiskelijoiden kannalta. 

– Opiskelijoiden tieto kasvinjalostuk-

sesta ja sen mukanaan tuomista hyödyis-

tä käytännön viljelyssä paranee varmasti 

yhteistyön myötä. Tulevaisuudessa 

kasvinjalostuksen merkitys tulee olemaan 

vieläkin merkittävämpi, kun pitää vastata 

esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomiin 

haasteisiin. 

ammattilaisten kanssa ja yritykseen tutus-

tuminen. Boreal voi olla työpaikka tuleville 

agrologeille, Manni totaa. 

Palautteen perusteella myös opiskelijat 

kokevat yhteistyön erittäin hyödylliseksi. 

Moni pääsi ensimmäistä kertaa tutustu-

maan kasvinjalostukseen käytännössä. 

Luentojen ja tehtävien myötä opiskelijoille 

avautui myös laji- ja lajikevalinnan merki-

tys ja monipuolisuus ja sen koettiin tukevan 

hyvin omia opintoja. 

– Opiskelijoiden aito kiinnostus aihee- 

seen on ollut ilo huomata. He ovat tulevai-

suuden maatalouden ammattilaisia, monet 

ovat Borealin lajikkeiden viljelijöitä tai 

muuten työssään tekemisissä kasvintuo-

tannon ja kotieläintuotannon kanssa, joten 

erittäin tärkeä ryhmä meille Borealilla, 

Pertti Pärssinen Borealilta korostaa. 

Viime keväänä aloitettua yhteistyötä 

Mustialan kanssa on tarkoitus jatkaa ja 

kehittää. Jatkossa mallia mahdollisesti 

myös laajennetaan muihin maatalousalan 

oppilaitoksiin. 

– Mustiala oli luonnollinen valinta jo 

sijaintinsakin puolesta. Borealin toiminnot 

ovat Jokioisilla ja Mustiala sijaitsee lähellä, 

Tammelassa, Pärssinen mainitsee. 

Viime keväänä alkanutta Borealin ja Mustialan välistä 
yhteistyötä  on tarkoitus jatkaa ja kehittää, Heikki 
Pietilä (vas.) ja Katariina Manni Mustialasta sekä Pertti 
Pärssinen Borealilta lupaavat. 
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Leena Pietilä ja Reino Aikasalo:

20 vuotta jalostajan työtä 
Borealissa
Tänä vuonna tuli kuluneeksi kaksikymmentä vuotta Borealin perustamisesta. 

Taustalla yrityksen perustamisessa oli suomalaisen kasvinjalostuksen ja 

kasvintuotannon kannalta merkittävä fuusio. Vuonna 1994 maassamme  

koottiin yhteen yhdeksänkymmenen vuoden aikana kehitetyt kasvigeenivarannot 

sekä alan ydinosaaminen. 

B
orealiin yhdistettiin kaksi jalostus-

organisaatiota, osia silloisen MTTK:n 

kasvinjalostusosastosta sekä entisen 

Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen jalos-

tusaineistot ja henkilöstöä. Näiden lisäksi 

samaan kokonaisuuteen yhdistettiin Joki-

oisten siemenkeskuksen toiminnot.

Lähtöasetelma oli haastava. Miten saa-

daan yhdistettyä hyvin erilaiset toiminta- ja 

yrityskulttuurit toisiinsa? Toisaalta yhdisty-

minen avasi uusia mahdollisuuksia. Jalos-

tusohjelmat saivat lisää virtaa ja osaaminen 

laajeni. 

Alku oli muutosten aikaa 

Pitkän uran sekä edeltäjäorganisaatioissa 

että perustamisesta asti Borealilla tehneet 

jalostajat Leena Pietilä ja Reino Aikasalo 

muistelevat yrityksen alkuvaiheita ja lähtö-

asetelmia. 

– MTTK:n kasvinjalostusosasto oli vuo-

teen 1994 asti toiminut hyvin tutkimusläh-

töisesti ja jalostajat olivat tutkijoita, Pietilä 

muistelee.

Tutkimuslähtöisessä organisaatiossa 

kontakteja markkinarajapintaan ei ollut 

systemaattisesti haettu. Jokioisten lajikkeet 

kaupallistettiin itsenäisesti toimineen 

Jokioisten Siemenkeskuksen kautta, joka 

huolehti lajike-edustuksista sekä siemen-

myynnistä. 

Hankkijan kasvinjalostuslaitos puoles-

taan toimi markkinalähtöisemmin. 

– Se oli ison organisaation sisällä itsenäi-

sesti toimiva tuotekehitysyksikkö, jolla oli 

kiinteä yhteys keskusliikkeen siemenosas-

toon, Hankkijalla kasvinjalostajan uransa 

aloittanut Aikasalo toteaa. 

Toimintojen yhdistäminen ja tehostami-

nen alkoi nopeasti Borealin perustamisen 

jälkeen ja toi mukanaan monia muutoksia. 

Henkilöstön määrää oli vähennetty, jalosta-

jien tehtävänkuvia tarkennettiin ja jalostus-

prosesseja kehitettiin.

– Esimerkiksi jalostusaineistojen hallittu 

yhteen sulauttaminen, integrointi samoihin 

tietojärjestelmiin sekä yhteisen termino-

logian luominen olivat valtavia työsarkoja, 

Pietilä kertoo.

Tämä työ vietiin läpi yhdistämällä asian-

tuntijaosaamista molemmista edeltäjäor-

ganisaatioista. Työssä myös hyödynnettiin 

teknologiaa ja käytäntöjä molemmilta 

tahoilta. 

– Alkuvaiheessa koettiin toki kasvukipu-

jakin ja aina kaikki ei mutkitta sujunut. Työ 

ei kuitenkaan missään vaiheessa kärsinyt ja 

lajikkeita tehtiin, Aikasalo painottaa.

Boreal on toiminut 20 vuotta Suomen 
ainoana kasvinjalostusyrityksenä. 
Toiminnot on keskitetty Jokioisiin. 
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Leena Pietilä ja Reino Aikasalo:

20 vuotta jalostajan työtä 
Borealissa

Markkinalähtöisyys ohjasi 
kehitystoimia 

Nopeasti perustamisensa jälkeen Boreal 

toimi jo tehokkaasti. Ensimmäisiä askelia 

otettiin biotekniikan hyödyntämisessä jalos-

tusohjelmissa, kun solukkoviljelyä ryhdyttiin 

soveltamaan laajamittaisesti ohralla. 

Myös testausverkon kehittäminen 

käynnistyi. Iso kehitysaskel otettiin siinä 

vaiheessa, kun jalostusaineistojen testausta 

ja valintaa siirryttiin tekemään aiempaa 

kohdennetummin kunkin lajin päämarkki-

na-alueella.

– Esimerkiksi ohralla mukaan tuli tärkke-

lysohran jalostus, jossa jalostusaineistojen 

valinnassa keskeinen rooli oli tärkkelysohran 

pääviljelyalueella, Pohjanmaalla, sijainneilla 

kokeilla, Aikasalo kertoo. 

Myös testaus ulkomailla laajeni mer-

kittävästi, kun jalostusaineistoja ryhdyttiin 

testaamaan Baltiassa sekä monissa muissa 

maissa.

Boreal toimi alusta asti markkinalähtöi-

sesti, mikä toi taloon uusia toimintoja, kuten 

markkinoinnin. Keskustelu siemenkaupan 

ja satoa käyttävän teollisuuden kanssa oli 

uutta erityisesti MTTK:n kasvinjalostusosas-

tolta tulleille jalostajille. 

– Markkinalähtöisyys näkyi kaikessa 

tekemisessä. Kasvilajikohtaisesti pidettiin 

tilannekatsauksia, joissa taustalla oli asiak-

kaiden tarpeet sekä taloudellinen näkökul-

ma, Pietilä muistelee.

Hieman ennen vuosituhannen vaihdetta 

jalostajien työtä muutettiin yksilötyöskente-

lystä enemmän tiimityöskentelyn suuntaan. 

Aiemmin jalostaja työskenteli kasvilajikoh-

taisesti. Uudessa matriisimallissa samalla 

kasvilla töitä saattoi tehdä useampi jalostaja 

prosessin eri vaiheissa. Tämä toimintamalli 

Uran huippuhetket 

L
eena Pietilällä ja Reino Aikasalolla 

on vakuuttava ura kasvinjalostajina, 

yhteenlaskettuna lähes kuusikym-

mentä vuotta tähän mennessä. Pietilä 

aloitti perunanjalostajana vuonna 1990, 

kaura tuli hänelle mukaan kymmenen 

vuotta myöhemmin. Aikasalo on tehnyt 

vuodesta 1981 töitä ohran jalostuksen 

parissa. 

Pitkään uraan mahtuu monia muis-

toja. Leena Pietilälle oman jalostajan-

työn ikimuistoisimmat hetket ajoittuvat 

vuoteen 2008, kun Venla-kaura tuotiin 

markkinoille.

– Venlan lanseeraus toteutettiin 

kokonaisuudessaan todella näyttävästi, 

Pietilä muistelee.

Venlan markkinoille tuloa juhlistettiin 

lajike-edustaja Tilasiemenen kanssa 

yhdessä järjestetyssä ”Venla-gaalassa”, 

jossa myös Pietilä Venlan ”äitinä” huo-

mioitiin. Lanseeraukseen liittyi useita 

asiakastapahtumia sekä näyttävää 

mainontaa. 

– Oli hienoa nähdä, miten Venla lyhy-

essä ajassa lunasti paikkansa markkinoil-

la. Venla oli osoitus siitä, että hyvä lajike 

ja sitoutunut, tehokas myyntiorganisaatio 

on käytössä Borealilla edelleen. Sekä Pietilä 

että Aikasalo pitävätkin jalostajien tiimi-

työskentelyä yhtenä yrityksen vahvuuste-

kijänä.

– Näin voidaan laajentaa ja syventää 

osaamista eri prosesseissa sekä kohdentaa 

resursseja paremmin sinne, missä niitä 

kulloinkin tarvitaan, Aikasalo toteaa. 

Biotekniikka mukaan 
jalostusohjelmiin

Vuosi 2000 oli yksi merkittävä virstanpyl-

väs Borealin historiassa. Siihen asti valtion 

liikelaitoksena toiminut Boreal yhtiöitettiin 

ja omistajapohjaa laajennettiin.  

Jalostajien käytännön työhön yhtiöittämi-

nen ei niinkään vaikuttanut. Tehostaminen 

oli ollut käynnissä jo vuosia.  Sen sijaan 

yhtiöittäminen toi joustavuutta esimer-

kiksi investointeihin. Borealiin tuotiin uutta 

teknologiaa ja osaamista. 

– Siinä vaiheessa perustettiin mole-

kyylibiologian laboratorio ja biotekniikkaa 

alettiin hyödyntää jalostuksessa enenevissä 

määrin, Aikasalo sanoo. 

Biotekniikan hyödyntämisen lisäksi 

aloitettiin jalostusohjelmien rakenteen laaja 

uudistaminen ja luotiin eri lajeille omat 

tavoitelajikeohjelmat. Näin jalostustyö on 

hyvin kohdennettua ja vastaa asetettuihin 

Kokeneet kasvinjalostajat Reino Aikasalo ja Leena Pietilä 
näkevät, että suomalaisen kasvinjalostuksen kilpailukyky 
on hyvä ja Borealin jalostusohjelmat ovat iskussa. 

ovat yhdistelmä, jolla saavutetaan paljon. 

Reino Aikasalolle uraan mahtuu useita 

ikimuistoisia hetkiä. Hän toteaa, että 

jalostajalla on aina huippuhetki, kun lajike 

leviää laajaan viljelyyn. Yhden hän nostaa 

kuitenkin yli muiden.

– Se oli hetki, kun Erkki-tärkkelysohra 

tuotiin markkinoille vuonna 1998.  

Ikimuistoisuus tulee samoista elemen-

teistä kuin Leenan esimerkissä. Lansee-

raus tehtiin näyttävästi ja mukana olivat 

kaikki yhteistyötahot. Jalostajana tunsi, 

että on todella onnistunut tekemisessään.
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B
orealin 20-vuotisjuhlavuoden pää-

tapahtumaa, Avointen ovien päivää 

ja juhlaseminaaria vietettiin 7.8. 

Juhlaseminaarin avannut maa- ja 

metsätalousministeri Petteri Orpo korosti 

puheessaan kotimaisen kasvinjalostuksen 

merkitystä.

– Kasvinjalostus tuo merkittävää ja 

pysyvää lisäarvoa uusien, parempien 

lajikkeiden myötä. Uudet lajikkeet tuovat 

selvää taloudellista hyötyä viljelijälle.

Ministeri nosti esiin myös yhteistyön 

merkityksen kasvinjalostuksessa; kan-

sainvälinen yhteistyö luo mahdollisuuksia 

ja kasvinjalostus on myös hyvä esimerkki 

tutkimuksen ja käytännön yhteistyöstä.

Juhlaseminaarissa luotiin katsaus 

Borealin nousujohteiseen kehitykseen. 

– Boreal on 20 vuodessa lunastanut 

paikkansa ja kehittynyt koko elintar-

vikesektorin merkittäväksi toimijaksi 

Suomessa, toimitusjohtaja Markku Äijälä 

sanoi. 

Pohjoisen kasvun juhlaa

Hän korosti myös, että tulevaisuuden 

haasteiden ja muutosten edessä paikalli-

sen kasvinjalostuksen merkitys korostuu 

entisestään. 

Laajaa yhteistyötä 

Borealin kansainvälinen yhteistyö on 

kehittynyt viime vuosina paljon. Yksi 

seminaarin pääpuhujista oli tutkimus- ja 

tuotekehitysjohtaja Stefan van der Heijden 

Barenbrugilta, jonka kanssa Boreal tekee 

yhteistyötä nurmikasvien viennissä. van 

der Heijden korosti, että maatalouden 

tuotantoketjussa tarvitaan tehokasta 

yhteistyötä, jotta kasvinjalostuksen kautta 

tuotu lajikkeiden geneettinen sadon-

lisäys saadaan hyödynnettyä ja vietyä läpi 

elintarvikeketjun.

Juhlaseminaarin puheenvuoroissa ko-

rostui myös tiivis ja tuloksellinen yhteistyö 

kotimaisen tutkimuksen, siemenkau-

pan, viljelijöiden ja teollisuuden kanssa. 

Professori Marketta Rinne MTT:ltä korosti 

esityksessään yhteistyön merkitystä tut-

kimuksen ja jalostuksen välillä oloihimme 

soveltuvien lajikkeiden kehittämisessä ja 

testaamisessa.  

Tilasiemenen toimitusjohtaja Juk-

ka Hollo toi seminaariin siemenkaupan 

terveiset. Hänen mukaansa uudet, entistä 

paremmat lajikkeet luovat tulevaisuuden 

uskoa ja merkitystä työlle, jota siemen-

tuotantoketjussa tehdään. Fazer Myllyn 

johtaja Pekka Mäki-Reinikka puolestaan 

kiitteli kotimaisen kasvinjalostuksen 

tekemää työtä eri kasvilajien laadun 

jalostuksessa.

tavoitteisiin risteytysten suunnittelusta 

lähtien läpi koko prosessin. 

Jatkuvan kehittymisen tiellä

Kahdessakymmenessä vuodessa on tultu 

pitkälle. Kehittämistä jalostuksen eri pro-

sesseissa tehdään jatkuvasti. Tänä päivänä 

Boreal esimerkiksi panostaa biotekniikan 

lisäksi vahvasti data-analytiikkaan ja ohjel-

mistokehitykseen. Biotekniikan hyödyntä-

mistä ollaan laajentamassa genomivalinnan 

tasolle. Isona uutena investointina par-

haillaan on käynnissä uuden kasvihuoneen 

rakentaminen. Nämä kaikki tähtäävät 

kotimaisen kasvinjalostuksen toimintaedel-

lytysten turvaamiseen pitkällä aikavälillä.

– Jatkuvan kehittämisen tie on edelly-

tys kilpailukyvyn ylläpitämiselle, Aikasalo 

mainitsee. 

Kokeneet jalostajat näkevät, että suoma-

laisen kasvinjalostuksen kilpailukyky on 

nyt hyvä ja Borealin jalostusohjelmat ovat 

iskussa. Niin pitääkin olla, jotta kilpailussa 

pärjätään.

– Ainutlaatuiset pohjoiset geenivarannot, 

modernien jalostusteknologioiden hyö-

dyntäminen, ammattitaitoinen henkilöstö 

sekä ydinmarkkina-alueen markkinatun-

temus ovat ne keskeiset osa-alueet, joista 

huolehtimalla Boreal varmistaa asemansa 

jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa, 

Pietilä tiivistää. 

Avointen ovien päivässä Borealin toimintaan tutustui noin 300 
vierasta, jotka pääsivät näkemään mm. koeruutujen puintinäytöstä. 
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Lajiketta vaihtamalla on 
mahdollista saavuttaa 
parempi sato ja lisää 
tuottoa. Luja korsi 
on olennainen osa 
viljelyvarmuutta ja riskien 
hallintaa. Esimerkkinä 
kauran, monitahoisen 
ohran ja rukiin 
lajikekehitys.

Kaura
Uusien kaurojen satotaso on huo-

mattavasti korkeampi ja korrenlujuus 

parempi kuin vanhemmilla. Akseli, joka 

on tällä hetkellä kaikkein viljellyin lajike 

Suomessa, on noin 10 % satoisampi 

kuin vanhemmat, saman kasvuajan 

lajikkeet. Myös korrenlujuudeltaan se 

on erinomainen. 

Kevätvehnä
Satoisuuden ohella leivontalaadulla on 

tärkeä merkitys kevätvehnän viljelys-

sä.  Esimerkiksi viljelyssä jo paikkansa 

lunastaneen Marblen valkuaispitoi-

suus ja sakoluku ovat hyvällä tasolla ja 

siinä on satopotentiaalia runsaasti.

Vaihtamalla paranee

Uusi lajike on markkinoille 
tulleessaan aina parannus 
vanhempiin verrattuna. 
Lajikelistalle pääsyn edellytys 
on, että lajike tuo lisäarvoa 
olemassa olevaan valikoimaan. 
Lisäarvo voi olla parempi sato, 
parempi taudinkestävyys tai 
parannus esimerkiksi sadon 
laadussa tai korrenlujuudessa.

Monitahoinen ohra 
Monitahoisen ohran lajikekehitys on viime 

vuosina edennyt huimaa tahtia. Uusien 

satoisten lajikkeiden myötä niille on löy-

tynyt lisää markkinoita Etelä-Suomesta ja 

Baltiasta syyskylvöisten kasvien esikasvi-

na ja puintien rytmittämisessä. 

Viljellyin monitahoinen ohra on tällä 

hetkellä aikainen Wolmari, joka on van-

hempia lajikkeita noin 10 % satoisampi ja 

esimerkiksi taudinkestävyydeltään selkeä 

parannus aikaisten ohrien sarjaan. 

Mallasohra 
Mallasohran viljelyssä lajikkeen vaih-

taminen todella kannattaisi. Vanhoilla 

lajikkeilla viljellään edelleen iso osa 

mallasohra-alasta. Mallasohraksi 

hyväksytty Harbinger päihittää monet 

vanhemmat lajikkeet suuremmalla 

sadollaan, ja tasainen ja varma mal-

laslaadun tuottaja.

Ruis
Uusissa ruislajikkeissa on potentiaalia. 

Reetta-ruis on selvästi Suomen viljel-

lyin ruis, sillä viljellään noin kolman-

nes ruisalasta. Vanhempia lajikkeita 

paremman satotason lisäksi Reetan 

korsi on lyhempi ja lujempi, ja talven-

kestävyys erinomainen. Sitä voidaan 

viljellä koko rukiin tuotantoalueella. 
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Vieraskynä

Kati Lassi

M
aailmalla, Euroopassa ja kotimaas-

sa viljojen ja öljykasvien hintaku-

vaajissa näkyy kesän jälkeen selvä 

”alamäki”. Hintanoteerausten laskun 

taustalla on kuluvalla 2014/15 satokau-

della korjattava suuri viljasato. Viljasadot 

ovat onnistuneet odotusten mukaan 

tai jopa paremmin päätuotantoalueilla. 

Tänä vuonna korjattava sato on arviolta 

historian toiseksi suurin, lähes edeltävän 

kauden ennätyssadon tasolla. Muun mu-

assa Euroopassa hehtaarisadot ovat olleet 

keskimääräistä korkeampia. Viljavarastot 

karttuvat etenkin rehuviljoilla myös tänä 

vuonna. Ennusteisiin liittyy tässä vaiheessa 

Suuri sato kasvattaa varastoja
kautta vielä epävarmuutta, koska kasvu-

kausi on osin vielä edessäpäin eteläisellä 

pallonpuoliskolla.

Korjuukauden sateet  
heikensivät viljan laatua

Tätä kirjoittaessa arviot kotimaan tämän 

vuoden viljasadosta liikkuvat 4 miljoonan 

tonnin tuntumassa, hyvin lähellä vuoden 

2013 satomäärää. Kuva kotimaan viljasadon 

määrästä ja laadusta tarkentuu lähikuukau-

sina. Jo nyt tiedossa on, että puintikauden 

yhtäjaksoiset ja runsaat sateet ovat heiken-

täneet etenkin leipävehnän laatua. 

Eviran laatuseurannan tulosten mukaan 

korjuuajankohdan vaikutus vehnän sakolu-

kuun on tänä vuonna ilmeinen. Tänä vuonna 

korjatusta suuresta vehnäsadosta täyttää 

leipävehnän laatukriteerit tavanomaista pie-

nempi osuus. Markkinoilla tämä on näkynyt 

rehuvehnän laskeneena hintana ja toisaalta 

ylläpitänyt leipävehnän hintatasoa. Myös 

kauran ja ohran hintanoteeraukset ovat syk-

syn mittaan heikentyneet.

Kotimaassa viljan kulutukseen  
ei suuria muutoksia

Kotimaan kuluvan markkinointikauden 

2014/15 ensimmäisessä viljatasearvios-

sa arvioidaan viljan kulutuksen olevan 

samaa suuruusluokkaa kuin viime kaudel-

la. Kotieläinsektori on kotimaassa suurin 

viljan käyttäjä. Kotieläinten ruokintaan 

Laskuvirettä  
markkinahinnoissa –  
Suunnittelun merkitys korostuu
Viljojen ja öljykasvin hinnat ovat tänä syksynä eri puolilla maailmaa laskeneet 

alhaisimmalle tasolleen neljään vuoteen. Markkinahintojen lasku on tuonut 

lisää harmaita pilviä viljelijöiden taivaalle myös kotimaassa.  

Huolimatta hintojen laskusta, ei markkinoiden seurantaa ja viljan myyntien 

suunnittelua kannata unohtaa. Päinvastoin, sen merkitys korostuu.

Selvitä sadon laatu ja  
seuraa markkinoita
Äkilliset ja suuret hintamuutokset ovat 

vuoden 2007 jälkeen tulleet tutuiksi vilja- ja 

öljykasvimarkkinoilla. Viimeisten kolmen 

vuoden aikana viljojen ja öljykasvien hinnat 

ovat olleet keskimääräistä korkeammal-

la tasolla ja tänä syksynä tältä tasolta on 

palattu alemmas. Sitä mille tasolle hinnat 

tällä markkinointikaudella vakiintuvat on 

varmuudella vaikea sanoa. Äkillistä hintojen 

nousua ei tällä hetkellä ole kuitenkaan 

näköpiirissä. 

Viljojen hintakehitykseen kotimaassa 

vaikuttavat yleinen hintakehitys maailmalla, 

kotimaan tarjonta- ja kysyntätilanne sekä 

mm. viljan vientien onnistuminen. Huoli-

matta siitä, että hinnat ovat nyt alhaisella 

tasolla, ei markkinoiden seurantaa kannata 

suinkaan unohtaa. Oman sadon laa-

tu kannattaa selvittää hyvissä ajoin sadon 

myyntisuunnitelmien pohjatiedoksi.

Suunnittelu keskeistä  
riskien hallinnassa 

Vilja-alan yhteistyöryhmässä (VYR) tehtiin 

keväällä huoneentaulu markkinariskien 

hallinnasta. Huoneentaulussa käydään läpi 

viljelijän näkökulmasta kasvintuotantoon 

liittyviä riskejä sekä näiden hallintamahdol-

lisuuksia. Kasvintuotannossa suurimmat 

epävarmuustekijät ja riskit liittyvät sadon 

määrään, laatuun ja sadosta saatavaan 

hintaan. Esimerkiksi tänä vuonna laatu-

riski valitettavasti realisoitui monella tilalla 

huonoista korjuusäistä johtuen, huolimatta 

siitä, että kasvukaudella tehtiin kaikki tar-

peelliset toimenpiteet hyvän ja laadukkaan 

sadon varmistamiseksi. 

Viljelyyn liittyviä riskejä voi pienentää 

mm. viljelykasvien ja soveltuvien lajikkeiden 

valinnalla sekä viljelytoimien suunnittelulla 

(mm. tuotantopanosten käyttö). Mark-

kinariskien hallinnassa avainasemassa 

on alustavan sadon myyntisuunnitelman 
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Kirjoittaja toimii suunnittelijana Vilja-alan 
yhteistyöryhmässä. Artikkeli on kirjoitet-
tu viikolla 41. Huoneentaulu riskien hallin-
nasta sekä markkinauutisia on luettavissa: 
www.vyr.fi.

1 TUNNE TUOTANTOKUSTANNUKSET
	 •		Ota	viljely-	ja	myyntipäätösten	perustaksi

	 •		Aseta	sadolle	tavoitehinta	(€/tn)	niiden	perusteella

	 •		Arvioi	voiko	kustannuksia	pienentää	esim.	tuotantopanosten	 
   käyttöä tehostamalla

2 SUUNNITTELE
	 •		Viljelyä:	viljelykasvivalikoimaa,	viljelykiertoa,	viljelytekniikkaa

	 •		Myyntejä:	milloin	ja	millaisissa	erissä	myyt	satoa	ja	miten	otat	markkina- 
   tilanteen muutokset huomioon

3 PIENENNÄ RISKEJÄ
	 •		Määrä-	ja	laaturiski:	viljelyn	suunnittelulla	ja	viljelytekniikalla

	 •		Hyödynnä	hintariskin	pienentämisessä	sopimuksia

4 SEURAA
	 •		Markkinatapahtumia	säännöllisesti

	 •		Päivitä	myyntisuunnitelmia	satovuoden	aikana

	 •		Arvioi	onnistumista	satovuoden	jälkeen

5 HUOMIOI
	 •		Kuinka	halukas	olet	ottamaan	ja	pienentämään	erilaisia	riskejä

	 •		Maksuvalmiuteen	liittyvät	asiat

MARKKINARISKIT HALLINTAAN
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tekeminen mieluiten jo viljelysuunnitelman 

laadinnan yhteydessä ja suunnitelman 

päivittäminen vuoden edetessä. Viljelysopi-

mukset, oli sadon hinta niissä sitten sovittu 

tai ei, ovat avuksi hintariskien hallinnassa. 

Omat tuotantokustannukset ovat tär-

keitä taustatietoja kaikille suunnitelmille. 

Suunnitelmiin vaikuttavat aina mm. omat 

tavoitteet, tilan lähtökohdat, markkinatilan-

ne ja maksuvalmiuteen liittyvät asiat.

käytetään kotoisina ja teollisina viljarehuina 

noin puolet viljasadostamme, noin kaksi 

miljoonaa tonnia. Ruuaksi viljaa käytetään 

noin 450 000 tonnia ja noin 320 000 tonnia 

käytettiin jo keväällä kylvösiemenenä. Viljan 

teollinen käyttö, mm. etanolin, tärkkelyksen 

ja maltaan valmistukseen on arvion mukaan 

viime kauden tasolla, noin 320 000 tonnia. 

Viljan käyttö kotimaassa on yhteensä 

noin 3,1 miljoonaa tonnia. Myös tämän 

vuoden viljasadosta noin viidesosa riittäisi 

vientiin. Vientimarkkinoita suomalaiselle vil-

jalle löytyy toivottavasti myös tänä vuonna, 

vaikka markkinatilanne on aika haastava. 

Kauraa on perinteisesti viety viljoistamme 

eniten.

(Lähde: VYR, Huoneentaulu – markkinariskit hallintaan, 2014)
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Niittokokeet osoittavat: 

Tuure –timotei soveltuu 
hyvin kahteen ja  
kolmeen niittoon 
Säilörehuntuotannossa kolme kertaa niitettävien nurmien osuus on viimeisen 

kymmenen vuoden aikana lisääntynyt. Sadon riittävän korkea energiapitoisuus (D-arvo) 

korkeatuottoisten eläinten ruokinnassa sekä tavoite tuottaa eri sadoissa laadultaan 

tasaista rehua edellyttävät korjuun jaksottamisen optimoimista.

P
erinteiseen kahden niiton järjestelmään 

verrattuna kolme niittoa helpottaa 

merkittävästi sadon laadun hallintaa. 

Kokemusten mukaan Etelä- ja Keski-Suo-

messa käytännön viljelyssä kolme niittoa on 

usein vakiintunut käytäntö. Muualla Suo-

messa tehdään kasvukauden olosuhteista 

riippuen kaksi tai kolme niittoa.

Boreal on toteuttanut yhteistyössä 

Hankkijan kanssa nurmen korjuuaikako-

keita vuosina 2012–2014. Kokeissa selvi-

tettiin puhtaan timoteikasvuston (Tuure) ja 

timotei-nurminataseoksen (Tuure ja Ilmari) 

satoa ja laatua kahden ja kolmen niiton 

korjuumenetelmissä. Koepaikkoja oli kaksi; 

Jokioinen viljelyvyöhykkeellä II ja Sotkamo 

vyöhykkeellä IV. 

Tulosten yhteenvetona voidaan todeta, 

että laadultaan erinomainen Tuure-timotei 

sopii hyvin sekä kahteen että kolmeen niit-

toon. Paras tulos kolmesta niitosta saadaan, 

kun seoksessa käytetään myös nurminataa. 

Puhtaana kasvustona Tuure toimii kolmes-

sa niitossa, jos peltolohko on maalajiltaan 

riittävän hikevää. 

Tuurea käyttämällä kolmen niiton järjes-

telmällä pystytään tuottamaan ensimmäi-

sessä ja toisessa niitossa määrältään suuria 

ja riittävän korkean energia-arvon omaavia 

säilörehusatoja. Oikein ajoittamalla myös 

kolmannen niiton satomäärä on riittävän 

korkea sadon kannattavaan korjuuseen. 

Satomäärät suuria 

Jokioisten kokeessa tehtiin kaikkina 

koevuosina kolme niittoa. Aitosavimaalla 

satoerot puhtaan ja seoskasvuston välillä 

olivat odotettua pienempiä. Kokonaiskuiva-

ainesadot olivat korkeita, keskimäärin noin 

11 000 kg ka/ha. Ensimmäinen sato oli 

määrältään suurin ja sen osuus kokonaissa-

dosta oli 40 %. Toinen ja kolmas sato olivat 

saman samansuuruisia ja molempien osuus 

oli keskimäärin 30 % kokonaissadosta.  

Sotkamossa tehtiin vuosina 2012 ja 2014 

kaksi niittoa ja vuonna 2013 kolme niittoa. 

Kahdella niitolla seoskasvusto tuotti hieman 

suuremman sadon kuin puhdas timotei, 

mutta ero oli pieni. Kolmella niitolla seos-

kasvuston sato oli selkeästi korkeampi kuin 

puhtaan timotein. Nurminadan käyttämi-

nen seoksessa siis nosti kuiva-ainesadon 

määrää. 

Sadon laatu erinomaista

Molemmilla koepaikoilla sadon D-arvot 

olivat korkeita sekä puhtaassa kasvustossa 

että seoksessa. Nurminadan käyttäminen 

siemenseoksessa nosti hieman sadon 

D-arvoa, mutta ero puhtaaseen timoteihin 

oli pieni. Sekä Jokioisissa että Sotkamossa 

kolmannen niiton D-arvot olivat erittäin 
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Borealin nurmien niittokokeet 
osoittavat, että Tuure-timotei 
soveltuu hyvin sekä kahden, että 
kolmen niiton korjuumenetelmiin.
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Timotei- 
valikoima 
laajenee

T
imoteilajikkeiden valikoima laaje-

nee, kun Boreal tuo tänä syksynä 

markkinoille Rhonia-timotein. 

Erityisesti nurmentuotannon eteläi-

semmillä alueilla yleistynyt kolmen 

niiton taktiikka on luonut kysyntää 

erittäin satoisille ja nopean jälkikasvu-

kyvyn omaaville timoteilajikkeille.

Boreal on timotein jalostuksessa 

panostanut korkealaatuisiin ja -sa-

toisiin lajikkeisiin, talvenkestävyyttä 

unohtamatta. Nykyisellään Borealin 

timoteilajikkeet voidaan jakaa kahteen 

eri tyyppiin. Markkinoiden valtalajik-

keet, kuten Nuutti, Tuure ja Uula, ovat 

sulavuudeltaan erinomaisia. Tämä 

lajiketyyppi on kasvuajaltaan myöhäi-

nen ja erittäin talvenkestävä soveltuen 

siten hyvin viljelyyn Suomen oloissa. 

Viime vuosina kysyntä on lisään-

tynyt myös aikaisemmille lajikkeille, 

jotka tuottavat suurta satoa niin 

ensimmäisessä kuin toisessakin nii-

tossa. Näillä lajikkeilla laatu jää hieman 

myöhäisempien lajikkeiden laadusta, 

mutta oikein ajoitetulla korjuulla 

niistäkin saadaan hyvin sulavaa rehua. 

Borealilta ensimmäisenä tämän tyypin 

lajikkeena markkinoille tuodaan nyt 

Rhonia-timotei, joka on markkinoilla 

myös Ruotsissa.

Kummallekin timoteityypille on 

kysyntää ja tilan tarpeista, olosuh-

teista ja niittokerroista on pitkälti 

kiinni mitä lajikkeita viljellään. Rhonian 

myötä Borealilla on nyt tarjota eri-

laisia vaihtoehtoja erilaisiin tarpei-

siin; laadukkaita, korkean D-arvon 

omaavia lajikkeita laatuun satsaaville 

sekä huippusatoisia lajikkeita, jotka 

pärjäävät myös talvenkestävyydellään 

ja laadullaan. Borealilla nähdään, että 

huippusatoisilla timoteilajikkeilla, 

kuten Rhonialla on myös vientimark-

kinoita. 

korkeita. Kolmas sato voidaan hyödyntää 

parhaiten ruokinnassa esimerkiksi sekoit-

tamalla se heikompilaatuiseen erään tai 

kokoviljasäilörehuun. Kolmannen niiton rehu 

sopii sellaisenaan hyvin myös niittoruokin-

taan. Kaikilla korjuukerroilla myös sulavan 

kuidun (NDF) pitoisuudet olivat niinikään 

hyvällä tasolla. 

Tuuren korkea ja kestävä D-arvo antaa 

pelivaraa korjuiden ajoittamiseen. Se sovel-

tuukin laatunsa puolesta erittäin hyvin sekä 

kahden että kolmen niiton korjuutaktiikkaan. 

Tuuren sulavuus laskee hitaasti korjuun 

viivästyessäkin. Tämä tuli esille Sotkamon 

kokeessa vuosina 2012 ja 2014, jolloin teh-

tiin vain kaksi niittoa ja toisen sadon korjuu 

tapahtui myöhään. Puhtaan Tuure-kasvus-

ton D-arvo säilyi tällöinkin hyvällä tasolla. 

Tuuren satotaso on korkea sekä ensim-

mäisessä niitossa että jälkikasvusadoissa. 

Hyvä jälkikasvukyky mahdollistaakin, että 

Tuurella voidaan saavuttaa korkea satotaso 

sekä kahden että kolmen niiton menetel-

mällä.
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Uutisia

Uudet lajikkeet suuressa suosiossa

K
auran ja ohran nopea lajikekehitys 

näkyy nyt viljelyalatilastoissa. Uudet 

lajikkeet ovat nopeasti levinneet 

laajaan viljelyyn. Tiedot perustuvat Maa- ja 

metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 

Tiken julkaisemiin lajikekohtaisiin viljelyaloi-

hin.

Kauraa oli tänä vuonna viljelyssä viime 

vuotta pienemmällä alalla, 326 000 heh-

taarilla. Viljellyin lajike on toista vuotta Akseli 

huikealla lähes 65 000 hehtaarin alallaan, 

mikä on lähes 20 % koko kauran tuotan-

toalasta. Viiden viljellyimmän kauralajik-

keen joukkoon mahtui myös jo pidempään 

markkinoilla olleet Fiia ja Eemeli.

Rehuohralajikkeiden ykköspaikan otti 

tänä vuonna ensimmäistä kertaa aikainen 

Wolmari, jota viljellään nyt 39 000 hehtaa-

rin alalla. Borealin toinen aikainen uutuus 

Aukusti ylsi kolmanneksi viljellyimmäksi 

rehuohralajikkeeksi. Rehuohra-ala kokonai-

suudessaan oli viime vuoden tasolla,  

437 000 ha. Mallasohraa taas viljeltiin 

hieman viime vuotta vähemmän, kaikkiaan 

92 000 hehtaarilla. Neljän viljellyimmän 

lajikkeen joukossa ovat Borealin jalosta-

ma Harbinger sekä edustuslajikkeemme 

Fairytale.

Kevätvehnän viljelyala oli ennätyk-

sellisen suuri, noin 230 000 hehtaaria. 

Viljellyimpänä jatkaa aikainen suosikkilajike 

Anniina. Lisäksi myös Quarna- ja Kruunu-

lajikkeemme ovat viljellyimpien lajikkeiden 

joukossa. Myös syysvehnäala on viime 

vuosia suurempi, noin 40 000 ha. Borealin 

Urho ja Arktika ovat viiden viljellyimmän 

lajikkeen joukossa.

Ruista viljeltiin niinikään isommalla alalla 

kuin vuosiin, noin 24 000 hehtaarilla. Sel-

västi viljellyin lajike on kotimainen populaa-

tioruis Reetta, jota kasvoi kolmannes koko 

ruisalasta. Evolo-hybridiruis jatkaa toiseksi 

viljellyimpänä lajikkeena ja sitä seuraa Elvi. 

Neljänneksi suosituimmaksi rukiiksi nousi 

tänä vuonna hybridilajike Brasetto.

Rypsin ja rapsin yhteenlaskettu viljelyala 

laski tänä vuonna edelleen ja päätyi  

44 000 hehtaariin, josta rypsin osuus on 

noin 27 000 ha ja rapsin 18 000 ha. Viljellyin 

kevätrypsi on edelleen Cordelia ja kevätrapsi 

Trapper. Syysrypsin ja –rapsin yhteenlas-

kettu ala oli noin 3000 ha.

Kasvua pohjoisiin 
oloihin – Katso 
uusi videomme

J
o yli sata vuotta sitten ymmärrettiin, että 

pohjoiset olomme asettavat kovat vaati-

mukset viljelykasveille, ja tästä kotimainen 

kasvinjalostus sai alkunsa. Sittemmin kehitys 

on ollut huimaa, mutta periaate on edelleen 

sama. 

Viimeiset 20 vuotta kotimaisen kasvin-

jalostuksen kehitystyötä on tehty Borealin 

nimissä. Juhlavuotemme kunniaksi teimme 

toiminnastamme kertovan videon, joka on 

katsottavissa nettisivuillamme www.boreal.fi

Satokilpailuissa 
huippusatoja

K
äytännön Maamies-lehden syys-

viljojen satokilpailussa saavutettiin 

niin syysvehnien kuin rukiidenkin 

satoennätykset. Kisan voiton vei syysvehnä 

yli kymppitonnin hehtaarisadolla, mutta 

hybridirukiit valtasivat seuraavat sijat. Uusi 

rukiin satoennätys, 9019 kg/ha, saavutettiin 

Niko Ahlqvistin viljelyssä hybridiruis Evololla. 

Evolon lisäksi Brasetto menestyi kisassa 

hyvin. 

Evolo ja Brasetto ovat saksalaisen KWS:n 

jalostamia ruislajikkeita, jotka Boreal on 

testannut ja tuonut markkinoille Suomessa. 

Borealin ja KWS:n yhteistyö on tiivistä ja uu-

sia lajikekandidaatteja testataan jatkuvasti. 

Boreal jalostaa rukiin populaatiolajikkeita ja 

täydentää hybridirukiilla omaa lajikevalikoi-

maansa. 

Viviana-kaura ykkönen Virossa

Borealin Viviana-kaura on viljelyssä myös 

Viron puolella. Tämänvuotisessa viljo-

jen satokilpailussa Viviana voitti kaurojen 

satokilpailun 7,2 tonnin hehtaarisadolla. 

Voittoisan Vivianan kasvuston tuottaja oli 

Erki Oidermaa. Myös kisan toinen sija saa-

vutettiin Vivianalla, jonka sato oli 6,2 tn/ha.
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Helteiset kesätapahtumat  
vetivät väkeä

Ennätyssuuri Oripään Okra-näyttely kiinnosti yleisöä.

Keväällä jälleen 
runsaasti viljelijä-
tilaisuuksia!

B
oreal järjestää jälleen 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! 

Boreal oli vahvasti mukana järjestämässä 

historian ensimmäistä Pohjanmaan Peltopäivää 

Ylistarossa 29.7. Teemana tapahtumassa oli 

tuottava kasvinviljely ja esillä kattavasti viljojen, 

öljykasvien ja perunan lajikkeet, kasvinsuoje-

lu, lannoitus sekä kasvintuotannon tutkimus. 

Ammattilaisille suunnattu Peltopäivä osoitti 

tarpeellisuutensa ja kävijöitä oli noin 1500.  

Borealin ruuduilla oli esillä paitsi uusimmat 

lajikkeemme, myös kotimaisten lajikkeiden 

kehitys. Demoruuduille kylvetyt vanhat viljala-

jikkeet kiinnostivat ja osoittivat konkreettisesti 

lajikkeistossa tapahtuneen kehityksen.
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Tilaa myös Borealin uutiskirje. 
Saat ensimmäisten joukossa tietoa  
uutuuslajikkeistamme ja muista  
ajankohtaisista asioistamme. 

Borealin www-sivuilta löydät kattavan tietopaketin jokaisesta 
lajikkeestamme. Lajikkeiden tärkeimmät ominaisuudet on  
kerrottu kattavasti ja niiden yhteydessä on esitetty myös 
uusimmat virallisten lajikekokeiden tulokset helppokäyttöisessä 
muodossa. Myös lajikkeiden vertailu on helppoa. www.boreal.fi

Klikkaa kasvun tielle!

 
Löydä oikeat lajikkeet osoitteessa www.boreal.fi


