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Yhteenveto havaintokoetoiminnan tuloksista 

Kolmessa pienryhmässä toteutettiin kasvukautena 2014 yhteensä kuusi havaintokoetta 
kahdeksalla eri tilalla Joroisissa, Mikkelissä, Juvalla, Punkaharjulla ja Kesälahdella sekä yksi 
ruutukoe Juvalla. Tilat olivat sekä tavanomaisen tuotannon että luomutuotannon tiloja. 
Havaintokokeiden aiheet määräytyivät viljelijöiden kiinnostuksen mukaan ja ne olivat: 
punahomeen torjuntakoe kauralla, mädätteen käyttö oraslannoituksessa ohralla ja kauralla ja 
luomuviljojen lajikekokeet. 

 

Punahomeen torjuntakokeet 

Kauran punahomeen torjuntakokeet toteutettiin kolmella tilalla. Tilat olivat samat kuin 
Kasvintuotanto kannattaa -hankkeen kokeissa vuosina 2011 - 2013. Kokeissa oli tavoitteena 
selvittää erilaisten ruiskutuskäytänteiden vaikutuksia punahometta aiheuttavan Fusarium-sienen 
esiintymiseen sadossa, sadon määrään ja sadon laatuun. Kasvuston käsittelyt olivat: 1) 
ruiskuttamaton, 2) normaali tautiruiskutus ( Acanto Prima, Comet Pro ), 3) normaali tautiruiskutus 
+ myöhäinen erillinen punahomeruiskutus (Prosaro, Proline), 4) pelkkä punahomeruiskutus ja 5) 
myöhäinen punahomeruiskutus (1 tila).  Kauralajikkeina kokeissa olivat Peppi ja Akseli. 

Aikaisempien kokeiden tulosten perusteella voitiin todeta, että viljoilla punahometta aiheuttavia 
Fusarium-sienen eri lajeja oli sadossa kaikissa käsittelyissä. Tauti- ja punahomeruiskutukset eivät 
myöskään vähentäneet Fusarium-saastunnan määrää jyvissä ruiskuttamattomaan verrattuna. 
Eniten sadossa esiintyi F. culmorum- ja F. graminearum-lajeja, jotka ovat myös hometoksiinin 
(DON) muodostajia. Kolmanneksi yleisin laji oli F. avenaceum. Edellä mainitut lajit ovat 
merkittävimmät tähkävioitusten aiheuttajat viljoilla. Viljoissa voi esiintyä punahometta, mutta ei 
välttämättä toksiineja. Vuoden 2014 sadosta tehdyt toksiinipitoisuusmääritykset osoittivat 
toksiinipitoisuuksien olevan alhaisella tasolla, kaikissa näytteissä alle 1750 µg/kg jyviä. 
Myöhäisimmän punahomeruiskutuksen saanut kasvusto oli lähes puhdasta, mitatut DON-
toksiiniarvot olivat alle 25 µg/kg. Sen sijaan T-2/HT-2-toksiinin yhteisarvot olivat samassa 
näytteessä korkeat, vaihdellen 640 - 1040 mikrogramman välillä. EU:n suositus elintarvikerajaksi 
käsittelemättömässä kaurassa T-2 + HT-2 -toksiinia on 1000 mikrogrammaa. Sen sijaan toista 
kylvösiemenerää käyttäneen tilan DON arvot olivat korkeat, vaihdellen 180 ja 1100 mikrogramman 
välillä ja samaisella tilalla ei tavattu lainkaan T-2/HT-2-toksiinia. Kylvösiemenen laadulla voi olla 
vaikutus tulokseen. 
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Ohra- ja kaurakasvustoissa mädätteen käyttö oraslannoituksessa 

Juvalainen Bioson Oy tuottaa biokaasua mädättämällä naudan lietettä, kananlantaa ja kasvijätettä. 
Jäljelle jäävä hyvin nestemäinen mädäte on haluttu lannoite etenkin alueen karja- ja nurmitiloille. 

Mädätteen käytöllä pyrittiin lisäämään jyvän valkuaispitoisuutta, mahdollisesti sadon määrää ja 
laajentamaan levitysaikaa kiireisestä kylvöajasta myöhemmäksi. 

Kokeessa mukana oli kaksi tilaa Juvalta. Viljeltävinä kasveina olivat ohra ja kaura. Streif-ohra 
kylvettiin 20.5.2014 ja Peppi-kaura 14.6.2014. Kevään sääolot aiheuttivat viivästystä kylvöihin ja 
kasvustot olivat hyvin erilaisessa kehitysrytmissä. Kaiken kaikkiaan kauran hehtolitrapainot jäivät 
alhaisiksi, alle 50 kg, ja korkeimmat valkuaispitoisuudet olivat pelkällä väkilannoitteella 
käsitellyissä kasvustoissa. Korkein satotulos, lähes 6000 kg/ha, saatiin väkilannoitetulla ja 
mädätteellä oraslannoitetulla kasvustolla. 

Ohra kärsi kuivuudesta ja kaura päästiin kylvämään todella myöhään. Käsittelyjä enemmän 
tuloksiin vaikuttivat kasvukauden sääolot. Koejäseniä oli enemmän kuin tilahavaintokokeessa olisi 
käytännöllistä olla ja selviä eroja käsittelyjen välille ei saatu. Varsinkin aikainen oraslannoitus 
yhdistettynä mädätteen käyttöön näyttäisi lisäävän satoa, valkuaispitoisuutta ja tuhannen 
siemenen painoa, sen sijaan hehtolitrapaino näyttäisi laskevan oraslannoituksella. Kesän 2014 
tulokset herättivät kuitenkin kiinnostusta jatkokokeille, mutta koejärjestelyt täytyy suunnitella 
toimivammiksi.  

 

Luomuviljojen lajikekokeet  

Havaintokokeilla viljalajikkeiden terveys havainnoitiin ja lisäksi määritettiin kasvustojen korkeus ja 
sato ja sadon valkuaispitoisuus ja hehtolitrapainot. Tulosten perusteella vehnistä Wanamo 
näyttäisi olevan meidän alueella varmasatoisin lajike, mutta erittäin hyvissä oloissa Quarna tuottaa 
parhaat sadot. Myös Anniina pärjää hyvin huonommissakin oloissa. Ruutukokeella parhaat sadot 
tuottivat Wappu, Anniina, Marble ja Lennox. Havaintokokeissa parhaat valkuaispitoisuudet ja 
hehtolitrapainot saatiin Anniinasta ja Quarnasta, mutta vain Quarna ylitti perushintaisen 
laaturajan. 

Kaksitahoisista ohrista Streif tuotti parhaan sadon ja monitahoisista Einari ja Wolmari. Suuria eroja 
ei lajikkeiden välillä kuitenkaan ollut. Lajikekokeella ohralajikkeiden erot olivat alle 500 kg/ha eli 
hyvin pienet. Ohrien valkuaispitoisuudet vaihtelivat vähän ja olivat 12 - 13 %. Hehtolitrapainot 
jäivät havaintokokeilla alhaisiksi, mutta lajikekokeella ne olivat hyviä ja erot pieniä.  

Kaurasadot olivat havaintokokeilla hyvät vaihdellen 3500 - 4500 kg/ha. Lajikekokeella sadot 
puolestaan olivat hyvin alhaiset johtuen huonosta kasvupaikasta. Roope ja Iiris olivat parhaat 
havaintokokeilla ja lajikekokeella lähinnä Venla oli huonompi kuin muut. Havaintokokeella Peppi 
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oli erittäin huono Punkaharjulla. Toisaalta Pepin ja Eemelin valkuaispitoisuudet olivat korkeimmat. 
Hehtolitrapainot jäivät alle ostorajan. 

Luomuviljojen lajikekokeita tulisi ehdottomasti jatkaa, sillä yhden vuoden tulokset ovat jossain 
määrin sattumanvaraisia ja joiltakin osin myös yllättäviä. 

   

1 Havaintokoetoiminta tiloilla 

MTT Mikkeli vastasi yhdessä ProAgria Etelä-Savon kanssa Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon -
hankkeen vilja- ja palkokasvipienryhmässä toteutetuista havaintokokeista kasvukautena 2014. 
Havaintokokeissa oli mukana neljä tilaa; Joroinen 2 tilaa, Juva 3 tilaa, Mikkeli 2 tilaa ja Kesälahti 1 
tila. Tilat olivat sekä tavanomaisia- että luomukasvinviljelytiloja. Hankkeen aikana toteutettiin 
yhteensä kuusi eri havaintokoetta ja ruutukoe lajikkeille (taulukko 1). Havaintokokeet suunniteltiin 
yhteistyössä viljelijöiden ja ProAgria Etelä-Savon kanssa. Tarkat havaintokoesuunnitelmat lyötiin 
lukkoon kevään mittaan yhdessä viljelijöiden kanssa. Suunnitelmassa määriteltiin mitä tehdään, 
missä tehdään, milloin tehdään, miten tehdään ja kuka tekee.  

 

Taulukko 1. Havaintokokeet Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon -hankkeessa 

Koe Tiloja Paikkakunnat 
Vehnän lajikekoe (luomu) 2 Mikkeli, Kesälahti 
Kauran lajikekoe (luomu) 2 Mikkeli, Punkaharju 
Ohran lajikekoe (luomu) 1 Mikkeli 
Mädätteen käyttö kauran 
oraslannoituksessa 

1 Juva 

Mädätteen käyttö ohran 
oraslannoituksessa 

1 Juva 

Punahomeen torjunta kauralla 3 Mikkeli, Joroinen 
Viljalajikkeiden ruutukoe: 
kaura, ohra, vehnä (luomu) 

1 (MTT toteutti kokeen 
kokonaisuudessaan) 

Juva 

 

Havaintokokeiden työnjako oli pääpiirteissään seuraava: viljelijät huolehtivat käytännön 
viljelytoimenpiteistä, viljelytoimenpiteiden kirjaamisesta (lohkokortit), osasta havaintojen 
kirjaamista sekä kokeiden satomäärien punnitsemisen ja näytteiden oton sadon analysointia 
varten. MTT Mikkeli vastasi kokeiden suunnittelusta yhdessä viljelijöiden kanssa, kokeiden 
ohjeistuksesta (kokeella tehtävät toimenpiteet, havainnot, mittaukset ja analyysit), osasta kokeella 
tehtävistä havainnoista ja näytteiden otosta ja mittauksista sekä tulosten raportoinnista ja 
tiedottamisesta yhdessä ProAgrian ja viljelijöiden kanssa. Luomuviljojen havaintokokeilla 
havainnot teki ProAgrian asiantuntija. Lajikeruutukoe toteutettiin täysin MTT:n toimesta. 
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Havaintokoetoiminnan kokonaisuutta voidaan kuvata seuraavan prosessikaavion avulla: 

 

 

 

1.2 Havaintokokeilta tehdyt havainnot, mittaukset ja analyysit 

Oraslannoituslohkoilta tehtiin viljavuusanalyysi ennen kokeen perustamista ja sadonkorjuun 
jälkeen. Muutoin käytettiin tilan voimassa olevia viljavuustuloksia. Viljan pensomisvaiheessa 
kasvustosta otetiin lehtinäytteet, joista tehtiin Megalab-kasvianalyysi. Kokeesta riippuen lohkoilta 
tehtiin seuraavia havaintoja: oraalle tulo, satokomponentit (mm. oraitten määrä, tähkien määrä), 
tautihavainnot ja lako-%. Koekasvustoista tehtiin seuraavia mittauksia: orastiheys, kasvuston 
korkeus, sadon määrä, tuhannen jyvän paino, hehtolitrapaino, itävyys. Joillakin kokeilla oli 
sademäärän mittaus. Kokeiden analyyseja olivat: viljavuusanalyysi (viljapaketti), kasvianalyysi 
(Megalab), NIT-paketti (kosteus, valkuainen, hlp, tsp), Fusarium-määritykset sadosta (kaura) ja 
toksiinipitoisuusmääritykset (kaura). 

Luomuviljojen lajikekokeilta havainnoitiin kasvustojen korkeus ja sato ja sadon valkuaispitoisuus ja 
hehtolitrapainot sekä kasvustojen terveys. 

 

 

Ongelma/kehittä-
misen tarve 
viljelyssä

Eri vaihtoehtojen pohtiminen 
yhdessä; viljelijät, tutkimus, 

neuvonta 

Havaintokokeiden 
sisällöstä päättäminen -> 
havaintokoesuunnitelma

Havaintokokeiden 
toteutus -> tulokset 
-> johtopäätökset

Oppiminen / 
ratkaisut

Esim. lajiketestaukset, lannoitus, kasvin-
suojelu, viljelykierrot…

Tilat, lohkot, käsittelyt, koelohkon kartta, 
suunnitelma havainnoista ja mittauk-
sista, työnjaosta päättäminen

Viljelytyöt, havainnot,
mittaukset, analyysit,
tulosten dokumentointi

Pienryhmäko-
koontumiset, pu-
helin- ja sähkö-
postikeskustelut

Mitä opittiin?
Löytyikö ratkaisuja?
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2 Havaintokokeista saadut tulokset ja tulosten tarkastelu 

2.1 Viljavuusanalyysit 

Viljavuusanalyysien tulosten perusteella mädätekokeiden ja punahomekokeiden pellot olivat 
hyvässä kasvukunnossa. Ohran mädätekokeen pH oli keskimäärin 6,48 ja kauralohkojen 6,42. 
Maalaji oli kaikissa kokeissa runsasmultaista hietamoreeni (rm HtMr). Kaurakokeen vaihtuvan 
kalsiumin määrä ja hivenravinteista mangaani ja rikki olivat usein punaisella. Kaura kärsii viljoista 
eniten mangaanin puutteesta. Pellon korkea pH alentaa mangaanin käyttökelpoisuutta kasveille. 
Mangaanin puutostilassa kasvi ei pysty käyttämään muitakaan ravinteita täysimääräisesti 
hyödyksi. Mangaanin puutos heikentää juurten kasvua ja jyvien muodostusta. Jos kasvustossa 
esiintyy mangaanin puutosoireita (Kuva 1), voi lehtilannoitus olla perusteltua.  

Rikillä on merkitystä kasvien valkuaisaineiden ja entsyymien sekä lehtivihreän muodostumisessa. 
Koska entsyymit ovat osallisena useissa kasvien elintoiminnoissa, vaikuttaa rikin puute koko kasvin 
kasvuun ja muiden ravinteiden hyödyntämiseen. Kasvi ottaa rikkiä lehtien ja juurten kautta vain 
sulfaattimuodossa.  

Ohrakokeen kalium oli syksyllä sadonkorjuun jälkeen punaisella (73 - 110 mg/l). Kaliumia peltoon 
tuli ainoastaan mädätteestä, 120 kg/ha mädätteen analyysin mukaan. Sen olisi pitänyt riittää, 
mutta toukokuun sateet huuhtelivat ehkä kaliumin kasvin ulottumattomiin. 

 

 

Kuva 1. Mangaanin puutosoireita kauran lehdessä. 
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2.2 Megalab-kasvianalyysit 

Viljavuustutkimusta tarkempaa tietoa kasvin käytettävistä olevista ravinteista saadaan 
analysoimalla kasvin lehtien sisältämät ravinteet. Tuloksia ja laatua kasvituotantoon -hankkeessa 
oli mahdollista käyttää Yara Oy:n markkinoimaa Megalab-kasvianalyysiä. Analyysit suoritettiin 
Mikkelissä Eurofins Viljavuuspalvelun laboratoriossa. Kaikista tilahavaintokokeiden kasvustoista 
tehtiin mainittu analyysi. Analyysissä määritetään typpi, fosfori, kalium, kalsium, magnesium, 
mangaani, rikki, sinkki, boori, kupari ja rauta. Hankkeessa otettiin yhteensä 35 näytettä hankkeen 
pienryhmiin kuuluvilta tiloilta sekä punahome- ja mädätekokeiden lohkoilta. Pienryhmissä otetiin 
näytteitä myös nurmilta, erityisesti luomuryhmissä. Kasvustonäytteeet on otettu viljan 
pensomisvaiheessa, kasvuasteikolla BBCH 21 - 36. Analyysitulokset on koottu taulukkoon 2. 

 

Taulukko 2. Kasvianalyysin tuloksia viljakasvustoista kesältä 2014 Etelä-Savossa. 

Ravinne OHRA OHRA KAURA KAURA K-VEHNÄ K-VEHNÄ     

 
Tavoite-
arvo Mitattu 

Tavoite-
arvo Mitattu 

Tavoite-
arvo Mitattu 

Typpi (N) g kg/ka 29 48 30 38.3 32 48.7 

Fosfori (P) g/kg ka 3.4 3.5 3.5 4.4 3.6 4.1 

Kalium (K) g/kg ka 32 41 45 42 33 52 

Magnesium (Mg) g/kg ka 1.0 2.3 2.0 2.0 0.8 1.8 

Kalsium (Ca)  g/kg ka 5.2 7.9 5.0 5.2 4.4 4.6 

Rikki (S) g/kg ka 2.5 4.3 2.5 3.4 3.0 3.4 

Mangaani (Mn) mg/kg ka 27 49 40 34 31 51 

Boori (B) mg/kg ka 4.0 4.0 4.0 4.6 4.0 3.3 

Kupari (Cu) mg/kg ka 4.7 9.5 6.0 6.4 4.9 6.3 

Sinkki (Zn) mg/kg ka 22 42 25 31 23 33.7 

Rauta (Fe) mg/kg ka 50 82 50 72 50 74 
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Pääravinteista typpi ja kalium olivat selkeästi yli tavoitearvon, mutta fosforin arvot lähellä 
tavoitetta keskimäärin. Yksittäisissä näytteissä vaihtelu oli suurta, ollen välillä 2.8 – 6.3 g/kg ka. 
Vastaavasti maa-analyysin mukaan fosforiarvot olivat tyydyttävät, ollen keskimäärin 19 mg/l. 
Touko- ja kesäkuun viileät ja sateiset säät vaikuttivat ravinteiden liikkuvuuteen maasta kasveihin. 

Hivenravinteista etenkin mangaanin puutteesta kärsittiin myös viileyden takia alkukesällä. 
Kasvianalyysin tuloksissa keskimäärin ei havaittu puutoksia, mutta yksittäisissä tapauksissa puute 
oli huomattava, kuten kuvassa 1 näkyy. Mangaanin arvot vaihtelivat näytteissä keskimäärin 6 - 86 
mg/kg ka. 

Muista hivenravinteista boori oli kriittisin. Sen määrät olivat hyvin lähellä tavoitearvoa tai alle. 
Lannoitevalinnoissa kannattakin välillä kiinnittää huomiota hivenravinteiden määriin. 

Kullakin viljalla on omat ohjearvonsa kehitysasteesta riippuen ja joihin saatuja tuloksia verrattiin. 
Ainoa ohranäyte tuli mädätekokeesta. Kokeen kaikki muut ravinteet paitsi boori, olivat yli 
ohjearvon. Ravinteita oli siis kasvien käytössä reilusti.  

Kaurakasvustoja oli neljä, joista näytteet otettiin. Kasvuaste oli pensastumisvaiheessa, ennen 
korrenkasvun alkua. Kaurakasvustoissa oli ravinteiden vajauksia enemmän kuin ohrassa, 
mangaanin tulos oli keskimäärin 34 mg/kg ka, kun tavoite on 40. Myös magnesiumista, boorista ja 
kuparista oli vajausta. Yhdellä punahomekokeella kasvustolle annettiin hivenravinneliuosta 
kasvustoon. Muutoin välitöntä tarvetta lisätä ravinteita ei ollut. Tulos on hyvä ottaa huomioon 
lohkon peruslannoitusta seuraavan kerran suunniteltaessa.  

Ravinteiden osalta edellytykset hyvälle kasvukaudelle olivat olemassa, mutta sääolosuhteet 
vaikuttivat lopputulokseen merkittävästi. 

 

2.3 Kauran punahomeentorjuntakokeet 

Havaintokoetoiminnassa toivottavaa on, että sama koe voidaan toteuttaa useammalla tilalla tai 
useampana vuonna, jolloin tulosten luotettavuus paranee. Tämä toteutui kauran punahomeen 
torjuntakokeessa, jossa tavoitteena oli selvittää erilaisten ruiskutuskäytänteiden vaikutuksia 
punahometta ja hometoksiineja aiheuttavan Fusarium-sienen esiintymiseen sadossa, sadon 
määrään ja sadon laatuun. Kasvustojen käsittelyt olivat: 1) ruiskuttamaton, 2) normaali 
tautiruiskutus (Comet Pro, Proline), 3) normaali tautiruiskutus + erillinen punahomeruiskutus 
(Prosaro, Proline), 4) pelkkä punahomeruiskutus ja/tai 5) myöhäinen punahomeruiskutus. 
Kauralajikkeina kokeissa oli Akseli ja Peppi. Koe toteutettiin sekä peitatulla että peittaamattomalla 
siemenellä. 

Jo aiempien kolmen koevuoden 2011 - 2013 tulosten perusteella voitiin todeta, että viljoilla 
punahometta aiheuttavia Fusarium-sienen eri lajeja oli sadossa kaikissa käsittelyissä. Tauti- ja 
punahomeruiskutukset eivät myöskään vähentäneet Fusarium-saastunnan määrää jyvissä 
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ruiskuttamattomaan verrattuna. Eniten sadossa esiintyi F. culmorum- ja F. graminearum-lajeja, 
jotka ovat myös hometoksiinin (DON) muodostajia. Kolmanneksi yleisin laji oli F. avenaceum. 
Edellä mainitut lajit ovat merkittävimmät tähkävioitusten aiheuttajat viljoilla. Viljoissa voi esiintyä 
punahometta, mutta ei välttämättä toksiineja. Kasvukauden 2013 sadosta määritettiin Fusarium-
lajien lisäksi myös toksiinipitoisuudet. 

Vuoden 2014 kokeista määritettiin ainoastaan hometoksiini-pitoisuudet (DON ja T-2/HT-2 -tyypit), 
mutta ei erillisiä Fusarium-sienilajeja. 

Mikkelin koe kylvettiin 8.5. ja puitiin 11.9. Joroisten kokeet kylvettiin toukokuun lopulla, 26.5. 
Vastaavat korjuuajat olivat 6.9. ja 2.9. 

Punahomeen esiintymiseen vaikuttaa kauran kukinnan sääolot, erityisesti ilmankosteus ja sateet. 
Myös tuleentumisen ajan sääoloilla uskotaan olevan vaikutusta. Kaikilla kokeilla oli käytössä 
sääasemat, jotka mittasivat lämpötilaa, tuulta ja sadetta. Tilan 1 ja 2 asemat olivat edullisia 
kuluttajamalleja, tilan 3 asema oli paremmin varusteltu. Sademäärän mittaus ei näillä edullisilla 
asemilla toiminut odotetusti. Tärkeintä oli seurata kauran kukinnan ajankohdan sääoloja.  

Tilalla 1 sääolot 18.7. -30.7., päivälämpötilat 20.1 – 33.3˚C, yölämpötilat 10 – 13˚C, ilman kosteus 
päivällä 39 – 91 %, yöllä 96 – 99 %. Sadetta saatiin vain 3 päivänä 14 mm yhteensä. Kuumin ja 
kuivin päivä oli 26.7. 

Kauran kukinta saattaa kestää jopa kaksi viikkoa. Kukinta alkaa kun röyhy on tullut esille kokonaan 
röyhyn yläosasta edeten röyhyn yläosaan. Jos ilmassa on Fusarium-itiöitä kukinta-aikaan, tapahtuu 
jyvän saastunta kun olosuhteet ovat otolliset. 

Kun saastunta-aika on pitkä, pitää myös torjuntaruiskutuksen vaikutus olla pitkäaikainen tai on 
tehtävä useampi ruiskutus. Punahomeen torjuntaan on ollut käytössä pääasiassa kaksi valmistetta, 
Prosaro ja Proline. Näiden aineiden virallinen käyttöohje on kukinnan alussa.  

Kesän 2014 kokeessa oli tarkoitus rikkoa tätä käytäntöä ja etsiä uutta ajankohtaa, jolla 
ruiskutuksella saadaan vähennettyä punahometta. Siksi päädyttiin käsittelemään tilalla 3 kasvusto 
viikko täydestä kukinnasta.  

Tiloilla 1 ja 3 käytetiin samaan kylvösiementä ja tilalla 2 oli oma siemen. Tilojen 1 ja 3 käyttämästä 
siemenviljasta tehtiin toksiinimääritykset. Kylvösiemen oli puhdasta, DON-toksiinipitoisuus oli 230 
µg/kg ja T-2 ja HT-2-toksiinin yhteispitoisuus oli 90 µg/kg.   
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2.3.1. Kauran satotulokset 

Punahomekokokeista havainnoitiin orastumiset, kasvuston korkeus ja lakoisuus. Lakoa ei kesällä 
2014 ollut. Sadosta määritettiin tuhannen siemenen paino, hehtolitrapaino, hehtaarisadot ja 
toksiinipitoisuudet (Taulukko 3). 

Kauran satomäärät olivat hyvät kesän 2014 sadoiksi. Tilalla yksi kirvat ja mangaanin puute 
verottivat sadonmäärää. Tilalla 2 HLP ja hämmästyttävän alhaiseksi. Kun kylvöt tiloilla 1 ja 2 olivat 
myöhään ja heinäkuu oli kuiva helteinen, niin kasvusto kyllä tuleentui ja valmistui samaan aikaan 
kuin aikaisemminkin kylvetty, mutta HPL jäi alhaiseksi. Jyvän täyttyminen jäi ilmeisesti kesken. 

Punahometta aiheuttava sieni voi levitä peittaamattoman siemenen mukana kasvustoon. Sieni 
talvehtii myös pellolla kasvijätteissä. Siemenen huolellinen peittaus sekä kaikki ne 
viljelytoimenpiteet, jotka edesauttavat kasvijätteen hajoamista pellolla vähentävät 
punahomeriskiä. Fusarium-sienen esiintyminen ja kasvu viljojen jyvissä näyttäisivät riippuvan 
enemmän kasvukauden sääoloista kuin tautiruiskutuksista. Sateinen sää kukinta-aikaan lisää 
punahomeriskiä. Lämmin sää suosii sienen kasvua, mutta samanaikaisesti kuiva sää voi ehkäistä 
tartuntaa. Puinnin viivästyminen sateiden vuoksi lisää Fusarium-saastunnan riskiä jyvissä, etenkin 
jos kasvusto on laossa.  

Taulukossa 3 on vuoden 2014 sadossa mitatut toksiinipitoisuudet eri ruiskutuskäsittelyissä 
koetiloilla. Tilan 3 puinti viivästyi sateiden vuoksi noin viikolla tilan 1 ja 2 puintiin verrattuna, mikä 
saattoi lisätä T-2 ja HT-2-tyypin toksiineja sadossa. 

Rehuksi myytävälle viljalle DON-toksiinin epävirallinen raja-arvo on 8000 µg/kg. Yhdessäkään 
ruiskutuskäsittelyssä tuo raja-arvo ei ylittynyt. Sen sijaan elintarvikkeeksi myytävässä viljassa DON-
pitoisuuden raja-arvo käsittelemättömälle kauralle on 1750 µg/kg, joten tilan 1 kohdalla tuo raja-
arvo ylittyi kaikissa ruiskutuskäsittelyissä. Muille viljoille DON-pitoisuuden raja-arvo on 
Elintarvikkeeksi myytävässä viljassa T-2 ja HT-2-toksiinien yhteenlaskettu pitoisuus ei suositusten 
mukaan saa ylittää 1000 µg/kg. Lisätietoja hometoksiinien raja-arvoista elintarvikkeissa: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:364:0005:0024:FI:PDF, sivut 13-
14. 

Fusariumin määrää jyväsadossa ja jyvien toksiiniriskiä voidaan vähentää huolellisella puinnilla ja 
sadon lajittelulla. Punahomeen aiheuttamien hometoksiinien ennustemallia on kehitetty ja 
kokeiltu alueellisesti viime vuosina. Ennusteen osuvuudessa on ollut vaihtelua vuosien välillä, 
mutta ennuste tarkentuu koko ajan havaintodatan lisääntyessä. Tavoitteena on myös saada 
viljelmäkohtaiset ennustemallit.  
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Taulukko 3. Punahometorjuntakokeen tulokset. 

Tila 1 Joroinen 2 Joroinen 3 Mikkeli 

Maalaji erm KHt rm HtMr m HHt 

pH 6.4 6.8 6.7 

Kylvö pv 26.5. 25.-28.5. 8.5. 

Röyhy esiin 10.7. 14.7. 6.-8.7. 

Ruiskutukset tauti ja punahome 
2.7. ja 22.7. 

tauti ja punahome 
14.7. ja 28.7. 

tauti ja punahome 
14.7. ja 28.7. 

DON ruiskutettu <25 30 <25 

DON 
ruiskuttamaton 

311 1100 640 

T-2/HT-2 
ruiskutettu 

160 <50 1040 

T-2/HT-2 
ruiskuttamaton 

140 <50 640 

Puinti pv 6.9. 2.9. 11.9. 

Sato kg/ha 3900 4900 4500 

HLP kg 51.2 49.0 55.6. 

TSP g 15 % kosteus 31.3 32.5 32.1 

 

Tutkimus- ja selvitystyötä punahomeen torjumiseksi on jatkettava. Vuosien 2011 - 2013 
tilahavaintokokeidemme tulosten mukaan nykyisillä torjuntakäytänteillä ei saada pidettyä kurissa 
punahometta ja sadon toksiinipitoisuuksia. Nyt vuonna 2014 toteutetussa kokeessa tietoisesti 
myöhästetyllä punahomeen torjunta-ainekäsittelyllä saatiin lupaavia tuloksia. Kasvukausi 2014 ei 
tosin ollut erityisen suotuisa punahomeelle ja yhden kokeen perusteella ei voida kovin pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä tehdä. Kuitenkin kiinnittämällä huomiota kylvösiemenen puhtauteen 
voidaan DON-toksiineja vähentää merkittävästi. 
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Lisätietoja viljelyteknisistä toimenpiteistä hometoksiiniriskin pienentämiseksi löytyy Vilja-alan 
yhteistyöryhmän sivuilta osoitteesta:  

http://vyr.fi/www/fi/liitetiedostot/tuotanto_ja_viljelytietoa/huoneentaulut/Punahome_netti.pdf 

 

2.4 Mädätteen käyttö kaura- ja ohrakasvustojen oraslannoituksessa 

Viljoilla käytetty typpilannoituksen jakaminen kasvukaudella on paljon tutkittua ja käytännössä 
toimivaa, samoin kuin lietteen tai mädätteen käyttö sijoittamalla nurmien lannoitukseen 
kasvukaudella. Sen sijaan mädätteen käyttö viljan oraslannoitukseen on vähäisempää ja sitä ei 
juurikaan ole tutkittu. Tiukentuvat lannan/mädätteen käytön ehdot ovat tuoneet myös 
levityskalustoon kehitystä. Nestemäisen lietteen tai mädätteen sijoittaminen muutaman sentin 
syvyyteen parantaa kasvin mahdollisuutta saada ravinteet käyttöönsä, vähentää typen 
haihtumista ja myös hajuhaittoja. Mädäte ei haise, joten sen levittäminen asutuksen lähelle on 
helpompaa.  

Kun viljellään viljaa kanojen ja sikojen tarpeisiin, tilan nurmipinta-ala on yleensä vähäinen ja 
liete/mädäte on levitettävä viljalle. Tavanomaisin tapa on levittää liete ennen kylvöä 
pintalevityksenä ja mullata mahdollisimman pian levityksen jälkeen.  

Jaetulla typpilannoituksella pyritään tarkentamaan kasvien typen saantia tarpeiden ja sato-
odotusten mukaan. Typpilannoituksen tarkentamisella vaikutetaan myös viljelyn kannattavuuteen 
ja vesistöjen suojeluun. Alla olevaan taulukkoon (taulukko 4) on listattu kasvukauden aikaisen 
lisätypen annon ajankohta ja lisätypen oletettu vaikutus satokomponentteihin (lähde: TEHO-
hanke: typpilannoituksen tarkentaminen). 

 

Taulukko 4. Jaetun typpilannoituksen vaikutus lisätypen levitysajankohdan mukaan. 

 

 

Väkilannoitteena annettu typpi helppoliukoisena toimii edellä kuvatulla tavalla. Orgaaniseen 
ainekseen sitoutunut typpi on hidasliukoisempi ja vaikutukset eivät ole ehkä yhtä hyvin näkyvissä. 

Lisätypen annon ajankohta Oletettu vaikutus

Korrenkasvuvaihe ja sitä ennen Lisää ja ylläpitää jyvien lukumäärää

Lippulehtivaihe Jyvien lukumäärä ja paino

Tähkälle tulo Jyvien paino

1-2 viikkoa tähkälle tulon jälkeen Valkuainen ja sakoluku
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Kasvukauden olosuhteilla; lämpötilalla ja sademäärillä on suuri vaikutus lannan typen 
liukenemiseen. Kokeessa ollut ohra on kasvuajaltaan lyhyt ja kasvukauden aikaisen lisätypen 
vaikutus oli oletusarvona jo vähäinen. 

Mädätteen kuiva-aine on alhainen, typpi-pitoisuus melko suuri ja fosfori- ja kalium-pitoisuudet 
naudan lietteen tasoiset. Kokeessa käytetty mädätemäärä oli 20 tn/ha ja levitysvaununa käytettiin 
työleveydeltään 8 m leveää kaksoiskiekkomultaimella varustettua Livakka-vaunua. 

Väkilannoitteena käytettiin Suomen salpietaria, jonka typpipitoisuus on 27 %. Lisäksi siinä on 
kaliumia ja magnesiumia 1 %, rikkiä 4 %, booria 0,02 % ja seleeniä 0,0015 % 

 

Taulukko 5. Mädätekokeelle annatut ravinteet väkilannoitteesta ja mädätteestä sekä sadot kg/ha. 

 Typpi Fosfori Kalium   
Koejäsenet kg/ha kg/ha kg/ha Ohra Kaura 
0 ei lannoitusta 0 0 0 1880 3290 
1 salpietari 40 0 0 2140 5030 
2a salp. + salp. 40+40 0 0 1740 5430 
2b salp. + mädäte 40+40 10 60 1550 5810 
3a mädäte + salp. 44+40 10 60 3780 4750 
3b mädäte + mädäte 44+44 20 120 2435 4790 
 

Käsittelyjen vaikutus satotuloksiin oli epäjohdonmukainen. Kokeista määritettiin hehtolitrapaino 
(HLP), tuhannen siemenen paino (TSP), kasvuston korkeus, hehtaarisadot ja valkuaispitoisuudet 
(Taulukko 6). 

Kasvukauden sääolot vaikuttivat tuloksiin hyvin paljon, sillä kummankin lajikkeen hehtolitrapainot 
jäivät lajikkeen keskimääräistä arvoa alhaisemmiksi, kauran HLP oli todella alhainen. Kauran 
tuhannen siemenen painot olivat kutakuinkin keskimääräiset, mutta ohralla TSP jäi hyvin 
alhaiseksi. Myöskin ohran sato oli alhainen. Valkuaispitoisuuksissa väkilannoitetyppi 
oraslannoituksena antoi parhaimman pitoisuuden ohralla. Ohran osalta voidaan todeta, että 
keväällä kylvön yhteydessä mädätettä saanut ja oraslannoituksen joko väkilannoitteena tai 
mädätteenä saanut antoi parhaimmat tulokset.  

Sen sijaan kaurakasvusto antoi parhaimmat tulokset alhaisemmalla lannoituksella ja käyttäen 
väkilannoitetta. Toki käsittelyjen ero oli pieni, mutta kun ottaa huomioon kauran kylvöajan 14.6. ja 
kuitenkin puintiaika oli jo 18.9., selittynevät satotulokset kasvukauden olosuhteilla hyvin paljon. 

Mädätteen käytöllä haluttiin lisätä jyvän valkuaispitoisuutta, mahdollisesti sadon määrää ja 
laajentaa levitysaikaa kiireisestä kylvöajasta myöhemmäksi. 
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Taulukko 6. Mädätekokeen satotulokset ohra ja kauralla kesällä 2014 Juvalla. 

Käsittely Kaura 
Peppi 
  
HLP kg 

TSP 
g 

Kork. 
cm 

Sato  
kg/ha 

Va- 
% 

Ohra 
Streif  
 
HLP kg 

TSP 
g 

Kork. 
cm 

Sato 
kg/ha 

Va- 
% 

0 46,3 33,3 69 3290 13,9 66,1 44,9 48 1880 11,0 
1 49,1 37,7 91 5030 16,2 66,2 41,7 52 2140 10,3 
2a 48,0 37,4 90 5430 16,1 65,7 40,2 50 1740 13,2 
2b 48,2 37,1 91 5810 15,1 64,1 41,7 62 1550 11,7 
3a 48,4 34,4 89 4750 13,8 65,7 46,7 62 3780 13,2 
3b 45,8 36,5 92 4790 14,8 63,4 41,2 65 2435 11,8 
Lajike keskim. 56,1 36,3 86   67,9 50,4 68   
 

Jaetun typpilannoituksen hyötyyn vaikuttavat mm. lajike, maan kasvukunto ja orgaanisen aineen 
määrä. Aikaiset lajikkeet hyötyvät yleensä vähemmän typen jakamisesta kuin myöhäiset lajikkeet. 
Jos maassa on runsaasti orgaanista ainetta, yleensä kylvön yhteydessä annettu typpilannoitus 
riittää. Lisätyppi on annettava riittävän ajoissa, jos halutaan vaikuttaa sadon määrään. 
Tähkimisvaiheessa annettu lisätyppi kohottaa valkuaispitoisuutta, mutta ei enää vaikuta satoon. 

 

2.4.1 Mitä tästä opimme? 

Työteknisesti mädätteen levitys oraskasvustoon onnistui hyvin. Multaimesta ei jäänyt jälkeäkään 
kasvustoon. Traktorin ja levitysvaunun pyörän jäljet ovat se tekijä, jotka tuovat sadonalennuksia. 
Kun ohrakasvuston oras käsiteltiin 6.6. kasvusto oli versoutumisen alussa ja toipui myöskin 
pyöränjälkien aiheuttamasta stressistä. Tallautumisen aiheuttamaa sadon menetystä ja 
taloudellista tappiota ei laskettu tässä kokeessa. 

Sen sijaan kaurakasvusto kärsi mädätteen oraslevityksestä. Vaikka kaura oli kylvetty vasta 14.6., 
niin heinäkuun lämpimät säät saivat sen räjähtävään kasvuun ja mädätteen levitys oraalle tuli 
myöhään, vasta 18.7., jolloin korrenkasvu oli jo alkanut. Traktorin ja levitysvaunun pyörät jättivät 
kasvustoon jäljet, jotka näkyivät aina sadonkorjuuseen saakka (kuvat 2 ja 3). 

Jotta mädätteen/lietteen oraslevitys voi lisääntyä, on se tehtävä ajoissa. Ehdottomasti ennen 
korrenkasvun alkua, versoutumisvaiheessa. Silloin myös hitaammin liukeneva typpi ehtii vaikuttaa 
myös mahdolliseen sadon määrään ja jyvän valkuaispitoisuuteen. Näin toimien oraslevitys antaa 
lisäaikaa mädätteen/lietteen levitykseen ja mahdollistaa ympäristökorvausehtojen mukaisen 
lannoituksen. 
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Kuva 2. Mädätettä saanut kasvusto 28.8.2014    Kuva 3. Mädätettä saanut kasvusto 17.9.2014 

 

2.5 Luomuviljojen lajikekokeiden satotulokset 

Tulosten perusteella vehnistä Wanamo näyttäisi olevan meidän alueella varmasatoisin lajike, 
mutta erittäin hyvissä oloissa Quarna tuottaa parhaat sadot. Myös Anniina pärjää hyvin 
huonommissakin oloissa. Ruutukokeella parhaat sadot tuottivat Wappu, Anniina, Marble ja 
Lennox. Havaintokokeissa parhaat valkuaispitoisuudet ja hehtolitrapainot saatiin Anniinasta ja 
Quarnasta, mutta vain Quarna ylitti perushintaisen laaturajan (Taulukko 7 ja 8, kuva 4). 

 

Taulukko 7. Vehnän satotulokset havaintokokeilla 

Vehnä  Sato kg/ha Valk. sato 
kg/ha 

Valk. pit. 
g/kg 

HLP, kg 

Otava Wanamo 2 873 417 145 71 
 Quarna 3 430 501 146 76 
 Anniina 3 030 470 155 74 
      
Kesälahti Wanamo 2 050 256 125 74 
 Quarna 1 630 191 117 78 
 Anniina 1 850 244 132 77 
 Wappu 1 730 216 125 76 
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Taulukko 8. Vehnän satotulokset ruutukokeella (koepaikka Juva) 

Vehnä Sato, kg/ha HLP, kg TSP, g 

Wanamo 1 137 75 25 
Quarna 898 77 27 
Anniina 1 483 80 26 
Wappu 1 476 77 28 
Amaretto 1 351 79 29 
Dacke SW 1 166 80 25 
Demonstrant 1 373 80 27 
Lennox 1 453 78 30 
Marble 1 598 80 30 
Mirakel 1 134 75 25 
Wellamo 1 290 76 26 
 

 

Kuva 4. Vehnälajikkeiden sadot, hehtolitrapainot, valkuaissadot ja valkuaispitoisuudet 
havaintokokeilla. 

 

Kaurasadot olivat havaintokokeilla hyvät vaihdellen 3500 - 4500 kg/ha. Lajikekokeella sadot 
puolestaan olivat hyvin alhaiset johtuen huonosta kasvupaikasta. Roope ja Iiris olivat parhaat 
havaintokokeilla ja lajikekokeella lähinnä Venla oli huonompi kuin muut. Havaintokokeella Peppi 
oli erittäin huono Punkaharjulla. Toisaalta Pepin ja Eemelin valkuaispitoisuudet olivat korkeimmat. 
Hehtolitrapainot jäivät alle ostorajan. (Taulukko 9 ja 10, kuva 5) 
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Taulukko 9. Kauran satotulokset havaintokokeilla. 

Kaura  Sato kg/ha Valk. sato 
kg/ha 

Valk. pit. 
g/kg 

HLP, kg 

Otava Iiris 4 280 496 116 49 
 Eemeli 4 013 562 140 52 
 Akseli 4 517 587 130 51 
 Roope 4 523 561 124 47 
 Venla 4 063 532 131 50 
 Peppi 4 257 604 142 52 
      
Punkaharju Iiris 4 115 556 135 50 
 Eemeli 3 565 531 149 49 
 Akseli 3 368 465 138 51 
 Roope 4 605 631 137 48 
 Venla 3 693 535 145 51 
 Peppi 1 418 224 158 47 
 

Taulukko 10. Kauran satotulokset ruutukokeilla (koepaikka Juva). 

Kaura Sato, kg/ha HLP, kg TSP, g 

Eemeli 1 274 43 34 
Akseli 1 355 45 31 
Venla 783 40 32 
Belinda 1 689 43 36 
Bettina 1 664 43 36 
Obelix 1 680 43 38 
Ringsaker 1 328 43 32 
Rocky 1 504 43 36 
Steinar 1 621 40 32 
 

17 
 



Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon -hanke  
Havaintokoetoiminnan loppuraportti 
ProAgria Etelä-Savo/ Riitta Savikurki ja Arja Nykänen, MTT Mikkeli / Päivi Kurki ja Kari Narinen 
 
 

 

Kuva 5. Kauralajikkeiden sadot, hehtolitrapainot, valkuaissadot ja valkuaispitoisuudet 
havaintokokeilla. 

 

Kaksitahoisista ohrista Streif tuotti parhaan sadon ja monitahoisista Einari ja Wolmari. Suuria eroja 
ei lajikkeiden välillä kuitenkaan ollut. Lajikekokeella ohralajikkeiden erot olivat alle 500 kg/ha eli 
hyvin pienet. Ohrien valkuaispitoisuudet vaihtelivat vähän ja olivat 12 - 13 %. Hehtolitrapainot 
jäivät havaintokokeilla alhaisiksi, mutta lajikekokeella ne olivat hyviä ja erot pieniä. (Taulukko 11 ja 
12) 

 

Taulukko 11. Ohran satotulokset havaintokokeella. 

Ohra Otava Sato kg/ha Valk. sato 
kg/ha 

Valk. pit. 
g/kg 

HLP, kg 

2-tahoiset Mitja 2 733 366 134 57 
 Harbinger 2 600 320 123 54 
 Streif 3 103 372 120 61 
      
Monitahoiset Edvin 3 020 374 124 56 
 Wolmari 3 047 378 124 55 
 Einar 2 840 361 127 51 
 Toria 2 633 316 120 55 
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Taulukko 12. Ohran satotulokset ruutukokeella (koepaikka Juva). 

Ohra  Sato, kg/ha HLP, kg TSP, g 

2-tahoiset Harbinger 3 623 69 46 
 Barke 3 866 70 47 
 Fabiola 3 951 69 49 
 Fairytale 3 593 66 41 
 KWS Irina 3 885 67 50 
 NFC Tipple 3 898 69 49 
 Propino 3 323 64 48 
 Salome 3 774 70 47 
 SW Mitja 3 752 71 47 
Monitahoiset Wolmari 4 125 66 38 
 

Luomuviljojen lajikekokeita tulisi ehdottomasti jatkaa, sillä yhden vuoden tulokset ovat jossain 
määrin sattumanvaraisia ja joiltakin osin myös yllättäviä. 
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