
Kaupan mietteitä ( 7 kaupan edustajaa) 

• Lajiseosten välittäminen/myyminen hyvin harvinaista. 

• Esteet: 
• Tarkat seossuhteet rehujen valmistuksessa 

• Ei lajittelukoneistoa 

• Ei sovellu elintarvikekäyttöön 

• Lajikeseokset rehuissa? 
• Ei oikeastaan väliä; kunhan täyttää vaaditut vaatimukset 

• ”Lajikkeella ei väliä, ostan esim. ohran määränä, joten aivan sama mitä lajikkeita siihen 

kuuluu, välillä isäntä myy 2-3 lajikettakin.” 

• Lajikeseosten käyttö elintarvikkeissa? 
• ”Meille on aivan sama, voidaan myös ostaa kahden eri vuoden  sadot yhdessä. Suoraan tiloilta 

tulevat erät ovat  usein lajikepuhtaita, mutta muut erät saattavat sisältää eri lajikkeita. Tärkeintä on 

valkuaispitoisuus ja laatu ja muut leivonnan laatuominaisuudet . Suurin osa ei ole lajikepuhdasta. 

Vain Vanamo-vehnä –lajike tällä hetkellä ostetaan erikseen. ” 
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Seosviljat 

• Teollisuuden myymät rehuseokset pyritään pitämään mahdollisimman 

tasalaatuisina, joten vältämme käyttämästä raaka-aineita, jotka eivät ole 

lähtökohtaisesti tasalaatuisia. Yhtäkin raaka-ainetta perinteisesti 

fraktioidaan se laadun perusteella. Hyvä esimerkki tästä on viljojen 

fraktiointi hehtolitrapainon tai valkuaisen mukaan eri siiloihin. Laadultaan 

tunnetuista raaka-aineista tehdään tasalaatuista seosta annostelemalla 

vaakojen avulla raaka-aineet sekoittajaan, jossa ne sekoittuvat hyvin. 

 

• Seosviljat ovat mielenkiintoisia lähinnä tilatasolla ja nautakarjatiloilla, jossa 

suurien raaka-ainemäärien sekoittaminen ei ole niin helppoa kuin 

teollisuudessa. Seosviljan annostelu esim. apevaunuun voi olla järkevää ja 

joskus myös viljelyn näkökulmat puoltavat seoksien viljelyä.  

 

• Lajikeseokset eivät ongelma. 
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Mikäli sadon laatu, satovarmuus tai 

satotasot paranisivat käyttämällä 

seoksia, olisiko seosviljelyn edistäminen 

järkevää? 

 • Suurin osa vastaajista myöntyväisiä 
• ”Lajikeseokset ei ole suositeltavia, eikä kauppa halua edesauttaa niitä; ei hyötyä 

meille.” 

• ”Ei väliä” 

• ”Ei esteitä, mutta saattaa hankaloittaa tiloilla, jos lajit kypsyvätkin eri aikaa 

• Miksei, rehupuolella onnistuisi. Mallaspuolella saatetaan suhtautua varauksella.  

• ”Jos kokonaisuutena parempaa, niin tämmöinen kehitys totta kai tervetullutta.” 

• ”Rehuviljassa tärkeätä vain että saavutetaan laatu, mulle passaa..” 

• ”Jos parantaa laatua, niin olisi mahdollista. Eri lajikkeilla tulisi olla kuitenkin 

leivonnallisesti samantapaiset ominaisuudet niin siinä tapauksessa on mahdollista.”  
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