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Yleistä seosviljelystä 

• Kahden tai useamman kasvilajin tai -lajikkeen yhtäaikainen viljely 
seoksena 

• Viljelyn monimuotoistamisen keino: lisää peltolohkon monimuotoisuutta 
kasvukaudella sekä ajassa että paikassa (vrt. viljelykierto) 
 

2 12.10.2016 

Herne-vehnä seoskasvustoa. Kuva: Riitta Savikko, Luken arkisto 
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Seosviljely on yksi 
sekaviljelyn muoto 

• Sekaviljelyn muotoja: 
seosviljely, rivi-, kaista- ja 
vuorosekaviljely 

• Yleisintä seosviljelyä nurmet, 
viherlannoitusseokset, 
aluskasvit, seosvilja, 
palkovilja-viljaseokset 

• ”Täsmäsuunniteltu” 
monihyötyinen menetelmä  
 

3 12.10.2016 

Eri sekaviljelymuotoja.  
Kuva: Ville Heimala. 
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Seosviljely muuttaa pellon ekologiaa 

• Mahdollistaa kasvutekijöiden 
tehokkaamman hyödyntämisen: valo, 
ravinteet, vesi, kasvutila maan alla ja 
päällä 

• Pienentää kasviyksilöiden välistä kilpailua  
-> satoetua 

• Lajit voivat vaikuttaa positiivisesti toisiinsa 
(fasilitaatio), esim. biologinen 
typensidonta, fyysinen tuki 

• Lajit voivat reagoida eri tavoin stresseihin 
-> korvaavuus tuo satovarmuutta 
seoskasvustoon 

4 12.10.2016 

Seosviljely vaikuttaa maan alla 
ja päällä. Kuva: Ville Heimala. 
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Seosviljelyn suunnittelussa huomio viljelyn 
tavoitteisiin ja lajien ominaisuuksiin 

• Seosviljelyn suunnittelussa 
voi olla monia tavoitteita:  
– Seoksen käyttötarkoitus 

ohjaa 
– Ongelma-alueet (esim. maan 

kasvukunto, rikat) 
– Pääviljelykasville apuja 

(esim. tukiominaisuudet) 
– Satovarmuus, laatu, hyvä 

kokonaisseossato 
kasvukaudella 

• Lajiominaisuuksia: 
– Biologinen typensidonta 
– Syväjuurisuus 
– Kasvurytmi (ravinteiden otto) 
– Herkkyys kasvintuhoojille tai 

säätekijöille 
 

 
5 12.10.2016 

• Seoksen kasvua ja 
kilpailusuhteita säädetään 
kylvöjen ajoituksen ja 
seossuhteiden avulla, sekä 
hoitotoimilla 

• Seoksen loppusato ei 
yleensä vastaa 
kylvösuhdetta –> 
keskinäinen kilpailu ja 
kasvukauden olosuhteet 
muokkaavat 
 

 
Kuvat: Meri Saarnia, 
Luken arkisto 
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Sekaviljely ja maaperä: juuristoista löytyy paljon 
eroja 

6 12.10.2016 

Kuva julkaisusta: Braun M ym. (2010) Root-and-shoot growth and yield of different grass-
clover mixtures. Plant Biosystems 144: 414-419. 
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Lisää juuristotietoa löytyy RaHa-hankkeen 
juuristotietopaketista 

Juuristolla vaikutusta 
• Maan rakenteeseen 
• Ravinnetalouteen (N, P) 
• Vesitalouteen 
• Maahan jäävään orgaaniseen 

ainekseen 
Sekaviljelyssä 
• Ravinteet tehokkaammin 

käyttöön ja talteen 
• Aktivoivaa juuristovaikutusta 

maaperään laajemmin ja koko 
kasvukauden ajan 

7 12.10.2016 

Aluskasvit lisäävät juuristomassaa. Kuva: Myllys M ym. 
(2014)RaHa-hankkeen Juuristotietopaketti –Juuret maan 
rakenteen parantajina.  
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Myös kasvustobiomassaa seosviljelyssä 
enemmän 

Seosviljely ”lisää kerroksia” Seosviljely täyttää kasvualan, rikat vähenevät 

8 12.10.2016 

Kevätrypsi ja 
valkoapila 

Valkolupiini ja 
ohra 

Herne ja vehnä Kevätrypsi, 
rehuvirna ja 
härkäpapu 

Kuvat: Meri Saarnia ja Sari Himanen, Luken arkisto 
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Palkokasvit eniten hyödynnetty kasviryhmä 
seosviljelyssä: antavat ja saavat hyötyjä 

• Palkokasvien juurinystyröiden bakteerit 
voivat sitoa ilmasta typpeä -> biologinen 
typensidonta tuo kasvustoon typpeä 
 
 

9 12.10.2016 

• Seosviljely viljan kanssa -> vilja estää 
palkokasvin lakoutumista (erit. kaura) 

• Palkokasvi kilpailee vähemmän viljan kanssa 
maaperän typestä -> viljan valkuainen nousee 

Juurinystyröitä härkäpavun juuristossa. 
Kuva: Riitta Savikko, Luken arkisto 

Herne-kaura 
Kuva: Meri Saarnia, Luken arkisto 
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Palkokasveista on moneksi 

• Luomun viherlannoitusseokset 
hyödyntävät monipuolisesti 
palkokasveja, sekä yksivuotisia 
että monivuotisia 

• Seos tuo satovarmuutta 
• Palkoviljat: herne, härkäpapu 
• Apilat, mailaset, virnat, lupiinit 
• Löytyy eroa typen sidonnan 

tehokkuudessa ja ajoittumisessa, 
kasvurytmissä ja -vaatimuksissa, 
kasvusto- ja juuristo-
ominaisuuksissa 

• Palkokasveista lisätietoa mm. 
VILMA-tietokortissa 
 

10 12.10.2016 

Kuvat: Meri Saarnia ja Heli Lehtinen, 
Luken arkisto 
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Palkokasveilla muitakin hyviä ominaisuuksia 
seoksissa 

• Kukkivat palkokasvit voivat tukea myös hyötyeliöiden, pölyttäjien 
ja tuholaisten luontaisten vihollisten esiintymistä (toki myös jotkin 
tuholaiset voivat hyötyä) 

11 12.10.2016 

Piirroskuva: Ville Heimala 
muut kuvat: Sari Himanen 
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Seosviljely tukee luontaista biologista torjuntaa: 
tärkeä tuki luomuviljelijälle 
• Kasvintuholaisten luontaiset viholliset yleensä hyötyvät monimuotoisesta 

kasvustosta, kukkivista seoslajeista ja vähennetystä maanmuokkauksesta 
• Merkitys tärkeä erityisesti ongelmatuholaisille, esim. kaaliperhonen 

ristikukkaiskasveilla -> toukkavioitus voi tuhota pahimmillaan koko kasvin 
• Toukissa loisivat loispistiäiset estävät seuraavan sukupolven muodostumisen 

 
 
 
 
 

• Loispistiäiset hyötyvät härkäpavun kukintojen ulkopuolisesta medestä 
(saatavilla koko kasvukauden ajan - etenkin kevät tärkeä aika loispistiäisille) 

• Seosviljely voisi olla yksi keino tehostaa biologista torjuntaa -> tukee 
hyötyeliöiden elinvoimaisuutta ja esiintymistä tasaisemmin peltolohkolla (vrt. 
monimuotoisuuskaistat) 
 
12 12.10.2016 

Piirroskuva: Ville Heimala 
muut kuvat: Sari Himanen 
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Esimerkkejä: VILMA-hankkeen kokeiluissa 
ohran lajikeseokset 2016 

13 12.10.2016 

  kokeita, n kg/ha kasvuaika lako pituus valk 
valkuais-
sato härmä 

verkkolaikku 
(verkkotyyppi) rengaslaikku 

Wolmari 27 5864 86 18 76 11,8 592 2,7 11 4,9 
Jyvä 11 5088 89 18 74 12,4 544 8,1 4 3,4 
Brage 21 6121 89 12 81 11,5 611 2 7,2 0,5 

• Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) tekee 
– Tiedotusta, työpajoja ja verkostoitumista 
– Ideoi ja havainnollistaa ilmastonmuutokseen varautumisen 

keinoja: 2016 keskitytään peltokasvintuotantoon, erityisesti 
palkokasveihin ja seosviljelyyn 

• Mukana kahden ja kolmen lajikkeen seokset, lajikkeiden 
puhdaskasvustot sekä ohra-kauraseos. Tavanomainen tuotanto 
(90 kg N/ha, kylvömäärä 200 kg/ha, ei kasvinsuojelua). 

Lisätietoja: 
www.ilmastoviisas.fi 

Käytettyjen lajikkeiden ominaisuuksia: 

http://www.ilmase.fi/site/wp-content/uploads/2016/03/VILMA-logo.png
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Lajikeseoskokeilu 2016 

14 12.10.2016 

Kuva: Meri Saarnia, Luken arkisto 



© Luonnonvarakeskus 

Esimerkkejä: VILMA-kokeilu 2: Härkäpavun ja 
ohran rivisekaviljely ja seosviljely 2016 

15 12.10.2016 

Ohra (Wolmari)       Härkäpapu (Kontu)        Rivisekaviljely  Seosviljely 
Luomuviljely. 40 kg N/ha (Arvo), kylvömäärä 200 kg/ha, seokset 100+100 
kg/ha Kuvat: Sari Himanen 
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Ohra-härkäpapukokeilu: Alustavia tuloksia 
2016 

Pellonkäytön tehokkuutta arvioitiin laskemalla:  
Ohran sato seoksessa / ohran sato yksittäiskasvustossa +  
Härkäpavun sato seoksessa / härkäpavun sato yksittäiskasvustossa 

 
Tulokset ohran kypsymisaikaan: 

Seosviljelyssä 0.89 + 0.45 = 1.34 (34% enemmän alaa 
tarvittaisiin saman sadon kasvattamiseen 
yksittäiskasvustoina) 
Rivisekaviljelyssä 0.77 + 0.37 = 1.14  
Huom! Siemenmäärä seoksissa puolet yksittäiskasvuston 
määrästä 

 
Kasvurytmi, allokaatio eri kasvinosiin ja laatuominaisuudet 
analyysissä 

 
 

16 12.10.2016 

Kuva: Riitta Savikko, 
Luken arkisto 
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Esimerkkejä: Seosviljelyä öljykasveilla 

Valkoapila aluskasvina: helppo lisä niin 
öljykasveille kuin viljoillekin, hidas 
alkukehitys, loppukesästä vahva 
maanpeitto 

 
 
 
 
 

17 12.10.2016 

Rehuvirna-rypsiseosta testattu 
loispistiäisten houkuttamisessa 
kasvustoon torjumaan rypsin tuholaisia 

Kuvat: Sari Himanen 
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Sekaviljelyn mekanismien tutkimusta: Kevätrypsin 
luomusekaviljelykoe 2015 Karila, Mikkeli 

Kokeessa mukana 
• Kevätrypsi, ’Cordelia’, 6 kg/ha 
• Kevätrypsi ’Cordelia’ 6 kg/ha + 
 Härkäpapu ’Kontu’ 120 kg/ha + 
 Rehuvirna ’Ebena’ 10 kg/ha 
 

Lannoituksena molemmissa Arvo 
luomulannoite 60 kg N/ha 
 

Kolme kylvöä: 29.5., 8.6., 12.6. 
 

18 12.10.2016 

Kuvat: Sari Himanen 
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• Kevätrypsin siemensato määrällisesti hieman (n. 15%) suurempi 

sekaviljelyssä 
 

• Biomassasato seoksista suurempi (33%) 
 

• Laadussa ei merkittävää eroa 
 

• Rypsin juuristo hieman pienempi (9%) seosviljelyssä, mutta seoksen 
kokonaisjuuristo 71% suurempi kuin vain rypsiä viljeltäessä   

 
 

Sekaviljelyn mekanismien tutkimusta: Kevätrypsin 
luomusekaviljelykoe 2015 Karila, Mikkeli 
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Sekaviljely mahdollistaa monia vaihtoehtoja ja 
säätelyä viljelytoimilla 

• Seosviljelyssä viljelijä voi vaikuttaa 
– kasvilajike- ja lajivalinnoilla, myös sekaviljelyn 

sijoittamisella viljelykierron osaksi  
– viljelytoimilla 

• Havainnointi tärkeää (ja kirjaaminen ylös), vaikutukset yli 
vuosien! 

• Tukipolitiikka myös huomioon suunnittelussa 
• Ominaisuuksia ja toteutusvaihtoehtoja monipuolisesti 
• Räätälöintiä ja uusia kokeiluja (viljelijät, neuvonta, tutkimus 

kehittäjinä) – ei yhtä parasta ratkaisua 
• Seosviljely jatkuvaa kehittämistä ja kokemuksista oppimista, 

myös epäonnistumisia ja niiden syiden pohdintaa   
 
 

20 12.10.2016 
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Seosviljelyn hyödyt käyttöön 

• Satovarmuus ja tuotannon tehostaminen 
peltoalaa kohden -> voi tuoda hyötyjä myös 
taloudellisesti 

• Pelto käyttöön koko kasvukauden ajalta 
• Uusia teknisiä kokeiluja menetelmästä: 

rivisekaviljely, kaistasekaviljely, täsmäsekaviljely jne. 
• Pitkän tähtäimen hyötyihin (maaperä, hyötyeliöt) 

myös enemmän huomiota 
• Työnkäytön tehostaminen ja teknologian uudet 

mahdollisuudet tueksi 
• Isot tutkimustrendit: Ekosysteemipalvelut, luontoon 

pohjautuvat ratkaisut (nature-based solutions) eri 
sektoreilla -> tietoisuus/arvostus luomulle ja 
seosviljelylle 

 
 
 

21 12.10.2016 

Kuva: Ville Heimala  



© Luonnonvarakeskus 

Ei vain hyödyt nyt vaan myös hyödyt 
tulevaisuudessa 

• Ilmastonmuutos -> täytyy hakea keinoja 
varautua, hillitä ja sopeutua -> seosviljely 
monihyötyinen menetelmä tässäkin 

• Kasvipeitteisyys ja –monimuotoisuus huolehtii 
maasta ja hiilestä 

• Kasvintuhoojien ennakoiva hallinta 
• Hyödynnetään pitenevä kasvukausi 
• Päällekkäisviljelyllä apuja syyskylvöisten lajien 

viljelyn lisäämiseen -> kasvuvauhtia myös 
seuraavaan vuoteen 

• Seosviljelyllä voi osin varautua myös 
säämuutoksiin: kuivuuskausiin, lisääntyvään 
syyssateisuuteen, lämpeneviin talviin 
 

22 12.10.2016 

Kuva: Heli Lehtinen, Luken arkisto 
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Lisätutkimustarpeita esim. 

• Seosviljelyn taloudelliset hyödyt? 
• ”Räätälöidyt” seokset: ominaisuustieto pohjana 
• Jatkuva viljely päällekkäisviljelyllä –keino tehostaa kasvukauden 

hyödyntämistä? Entä tuholaiset, taudit, rikat? 
• Voiko seosviljely joustavoittaa viljelykiertoja, esim. väheneekö 

jatkuvassa seosviljelyssä erikoistuneet tuholaiset ja taudit 
(öljykasvit, palkokasvit), entä maaperävaikutukset (viljat)?  

• Voisiko monivuotisen nurmiviljelyn tunnettuja hyviä vaikutuksia 
saada aikaan myös muilla sekaviljely-yhdistelmillä? -> Samat 
hyödyt, monipuolisempi käyttö sadolle? 

• Viljelykierron, päällekkäisviljelyn ja seosviljelyn hyötyjen vertailu 
(erot myös maan muokkaamisen määrässä vaikuttavat) 

• Miten kasvinjalostus tukee sekaviljelyä ja toisinpäin 
 

23 12.10.2016 
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Lisätietoja 

Lisätietoja VILMA-
hankkeen tietokortista 
ja ottamalla yhteyttä: 
sari.himanen@luke.fi, 
puh. 029 532 6132, 
Luke Mikkeli 
 

24 12.10.2016 

Kuvat: Ville Heimala. 

mailto:sari.himanen@luke.fi
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Kiitos! 

12.10.2016 25 



© Luonnonvarakeskus 26 12.10.2016 Teppo Tutkija 


	Seosviljelyn hyödyt
	Yleistä seosviljelystä
	Seosviljely on yksi sekaviljelyn muoto
	Seosviljely muuttaa pellon ekologiaa
	Seosviljelyn suunnittelussa huomio viljelyn tavoitteisiin ja lajien ominaisuuksiin
	Sekaviljely ja maaperä: juuristoista löytyy paljon eroja
	Lisää juuristotietoa löytyy RaHa-hankkeen�juuristotietopaketista
	Myös kasvustobiomassaa seosviljelyssä enemmän
	Palkokasvit eniten hyödynnetty kasviryhmä seosviljelyssä: antavat ja saavat hyötyjä
	Palkokasveista on moneksi
	Palkokasveilla muitakin hyviä ominaisuuksia seoksissa
	Seosviljely tukee luontaista biologista torjuntaa: tärkeä tuki luomuviljelijälle
	Esimerkkejä: VILMA-hankkeen kokeiluissa ohran lajikeseokset 2016
	Lajikeseoskokeilu 2016
	Esimerkkejä: VILMA-kokeilu 2: Härkäpavun ja ohran rivisekaviljely ja seosviljely 2016
	Ohra-härkäpapukokeilu: Alustavia tuloksia�2016
	Esimerkkejä: Seosviljelyä öljykasveilla
	Sekaviljelyn mekanismien tutkimusta: Kevätrypsin luomusekaviljelykoe 2015 Karila, Mikkeli
	Sekaviljelyn mekanismien tutkimusta: Kevätrypsin luomusekaviljelykoe 2015 Karila, Mikkeli
	Sekaviljely mahdollistaa monia vaihtoehtoja ja säätelyä viljelytoimilla
	Seosviljelyn hyödyt käyttöön
	Ei vain hyödyt nyt vaan myös hyödyt tulevaisuudessa
	Lisätutkimustarpeita esim.
	Lisätietoja
	Dia numero 25
	Dia numero 26

