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Lajikkeet on jalostettu nykyisiin oloihin 

• Listalle hyväksytyt viljelykasvilajikkeet menestyvät 
parhaiten ”keskimääräisissä” oloissa, jotka ovat 
vallinneet lajikkeen käyttöönottoa edeltävien noin viiden 
vuoden aikana (minimi kaksi vuotta, mutta yleensä 
kauemmin) 

• Listalla olevat lajikkeet ovat keskimäärin hyviä niille 
suositetuille alueille nykyisissä oloissa 

• Pärjäävätkö keskimääräisiin oloihin sopeutuneet lajikkeet 
keskimääräisestä poikkeavissa oloissa?   
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Ohran lajikekoeaineisto 40 vuoden ajalta: 
ohran sato pienenee, jos 

• Kylvö myöhästyy esim. talven kosteuden takia 
• Alkukasvukausi  (0-3 vk ja 3-7 vk kylvöstä) on 

kuiva   
• Alkukasvukaudella (0-3 vk kylvöstä) sataa  

epätavallisen runsaasti (hapettomuus, 
kuorettuminen) 
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Ohran lajikekoeaineisto 40 vuoden ajalta: 
ohran sato pienenee, jos 

• Alkukasvukausi on lämmin (”vilu viljan kasvattaa”) 
• Aika (2 vk) ennen tähkimistä on lämmin 
• Pitkä (yli 6 vrk) hellekausi osuu kukinnan aikaan 
• Lämpötila jyvän täyttymisen aikaan poikkeaa 

normaalista (joko viileämpää tai lämpimämpää) 
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Jo nyt tulee silloin tällöin pitkiä hellejaksoja  
viljojen kukinnan aikaan, mutta tulevaisuudessa  
ne lisääntyvät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ylärivi: BCCR-BCM2.0 SRES A1B ja alarivi: IPSL CM4 SRES A2 

 

NYT 2011-2040 2041-2070 2071-2100 
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Lajikkeistossa on hajontaa reaktioissa 
säähän 
• Jo tällä hetkellä esimerkkikasvi ohran 

lajikkeistossa löytyy hajontaa säävasteissa: eri 
lajikkeet kestävät erilaisia stressejä 
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Kukinnan aikaan osuu pitkä hellejakso: 

Kuuman kestävyys vaihtelee epäloogisesti: Suomessa pitkään viljelty Kustaa kestää 
kuumaa yllättävän hyvin!  Saksalaiset Scarlett ja Annabell ja britti Braemar ei. 
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Kylvö myöhästyy:  
 
 
 

Etenkin englantilainen Braemar, saksalainen Tocada ja ruotsalainen Maaren pärjäävät,  
vaikka kylvö myöhästyy. Kustaa menettää satoa. 
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Alkukasvukaudella on lämmintä  
(”vilu ei kasvata” Keski-Eurooppalaista viljaa): 
 

Vanhat pohjoismaiset lajikkeet vaativat viileän alkukasvukauden, kaikki ulkomaiset eivät.  
Ulkomaisista lajikkeista saattaa löytyä sopivaa geeniaineistoa lämpimiin keväisiin. 
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Jyvän täyttövaiheessa on liian viileää tai liian lämmintä 
(eri lajikkeet eri tyypeille): 
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Mikään lajike ei pärjää, kun 

1. Taimivaiheessa (0-3 vk kylvöstä) on kuivaa tai 
pelto tulvii (hapettomuus, kuorettuminen) 

2. Pensastumisvaiheessa (3-7 vk kylvöstä) on 
kuivaa 

3. Aika 2 vk ennen tähkimistä on epäedullisen 
lämmin 
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Jo nyt voidaan nähdä, että ohran sadot ovat suurimmat, kun lajikkeissa  
on eniten vaihtelua. Tulevaisuudessa lajikediversiteetti on  
luultavasti yhä tärkeämpää (Himanen ym. 2012) 
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25.4.2012 

• Ohralla alueellisten 
keskisatojen ja 
lajikemonimuotoisuu-
den suhde oli 
positiivinen 
 

• Rypsillä suhde 
negatiivinen 2006 ja 
2008, positiivinen 
1999 
 

• Kevätvehnällä 
pääosin positiivinen 
yhteys etelässä ja 
lännessä (1998-2003, 
2007), mutta 
negatiivinen keski-
itäosissa (1998-2003) 

(Himanen ym. 2012 )  

OHRA RYPSI 

VEHNÄ etelä ja länsi VEHNÄ keski ja itä 
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Lajiketason (vihreä käyrä) ja säävastetason (oranssi käyrä) monimuo- 
toisuuden kehittyminen eri alueilla 10 viime vuoden aikana (Kahiluoto ym. ) 
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Johtopäätöksiä 
• Nykyisen ilmaston äärioloihin löytyy jo tällä hetkellä 

sopivia ohralajikkeita, kun otetaan mukaan laaja, myös 
ulkomainen materiaali  

• Lämpimään ilmaan ennen tähkimistä ei ole 
sopeutumiskykyä, vaan sitä pitää jalostaa 

• Liikaan märkyyteen tai kuivuuteen kasvun alkuvaiheessa 
ei ole sopeutumiskykyä, mikä voi muodostua ongelmaksi, 
ellei jalostuksen avulla saada sopivaa materiaalia 

• Suurempi lajikemonimuotoisuus varmistaa 
sadontuotantoa jo nyt 

• Parasta monimuotoisuutta olisi todellinen 
vastemonimuotoisuus säähän nähden, ei vain 
mahdollisimman monta lajiketta 
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KIITOS! 

Julkaisut: 
• Hakala, K., Jauhiainen, L., Himanen, S.J., Rötter, R., Salo, T. & 

Kahiluoto, H. 2012. Sensitivity of barley varieties to weather in 
Finland. The Journal of Agricultural Science (Cambridge) 150: 145-
160. 

• Himanen, S.J., Ketoja, E., Hakala, K., Rötter, R.P., Salo, T. & 
Kahiluoto, H.: Greater cultivar diversity is accompanied by higher 
yield: co-benefits for sustainability and yield security (lähetetty 
julkaistavaksi). 

• Kahiluoto, H., Kaseva, J., Trnka, M., Hakala, K., Salo, T., Rötter, 
R.P.,  Jauhiainen, L. & Himanen, S. J.: A novel approach to foster 
resilience through empirical assessment of response diversity 
(käsikirjoitus). 

• http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti43.pdf 
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