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Tilastoja

• Etelä-Pohjanmaalla viljellään vuosittain 

valkuaiskasveja LUOMUSSA yli 3000 ha.

• Koko Etelä-Pohjanmaalla viljellään 

valkuaiskasveja 7600ha alueella.

• Etelä-Pohjanmaalla seosviljoja viljellään 

LUOMUSSA lähes 1000 ha enemmän kuin 

Pohjois-Pohjanmaalla, joka tulee sijalla kaksi.

• Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja 

Pohjanmaa tuottavat yli puolet luomuseosviljasta.
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Markkinat –luomussa, Etelä-Pohjanmaa

• Etelä-Pohjanmaan alueella tarvitaan jo nyt lisää 

valkuaista ja viljaa

– Ja tarve kasvaa joka vuosi… 10 uutta 

luomumaitotilaa 2016-2017, joten lisää tarvitaan

Valkuaisen lisätarve 2015:

– Rypsiä 730 tn 730 ha

– Hernettä 730 tn 250 ha

– H-papua 1milj.tn 350 ha

– Luomuseosvilja 1,5 milj.tn 500 ha

– Kauraa 6 milj.tn 2000 ha

– Yhteensä 3830 ha

+ nurmea n.1100 ha 

viljelykiertoon
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Markkinat

• Markkinat olemassa, mutta hajanaiset

• Logistiikka ja kuljetuskustannukset nostavat hintaa

• Tilojen välisessä kaupassa paras hinta?

– Mutta paljon vielä kehitettävää (hinta, logistiikka, seokset, 

puhtaus, kuivaus, kohtaamispaikat jne.)

• Tilojen talous ongelmat

• Viljelykulttuuri
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Kannustimet

• Esim. seosviljelyn (seos jossa yli 50% 

valkuaiskasvia) tukitaso heikko. Ei ole saanut tukea 

Etelä-Suomessa. Muualla tukitaso niin vähäinen, 

ettei kompensoi siemenkustannusta. 

Seurauksena palkokasvien siemenmäärän 

putoaminen seoksissa (viljaseos, jossa vain vähän 

hernettä tms.) Vaihtoehtona myös puhtaat kasvustot, 

joissa riski epäonnistumiseen nousee varsinkin 

heikoimmilla lohkoilla sekä muuttuvan ilmaston myötä.
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Kannustimet

• Pitää löytää sellainen tukitaso

– Joka kompensoi siemenkustannusta

– Joka vähentää viljelijän riskiä

• Markkinoilta pitää laajemmin löytyä hyvää hintaa 

tuotteille

• Logistiikka tulee saada toimivaksi ja mahdollisimman 

edulliseksi

• Koulutus

• Tietoa asioista tulee jalkauttaa tiloille. Hyviä 

kokemuksia tarvitaan
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Yksivuotiset valkuaiskasviseokset (1v-

nurmia)- Etuja
• Välivuosia apiloille

• Varjostavat rikkakasveja ja estävät rikkojen 

siementämistä

• Joustavia lannan käytön suhteen

• Joustoa kylvö- ja korjuuaikoihin

• Puolikesannointi mahdollistuu

• Tasaavat laitumen satokuoppia

• Vaihtoehto puitavalle viljalle

• Ei tarvitse sääliä syksyllä

• Palkokasveilla valkuaista, sulavuutta, Ca, Mg, ja 

(valkuaiskasvipalkkio?)
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Yksi vuotinen virnalaidun

• Siemenseos:                                       

– Ruisvirna (Hungvillosa) 60 kg/ha, 

– Italianraiheinä (Fabio) 12 kg/ha, 

– Kaura (ruis) 80 kg/ha
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Yksivuotiset valkuaiskasviseokset (1v 

nurmia)- Ongelmia

• Siemenkustannus suurempi kuin monivuotisilla

• Lisäävät muokkausvuosia viljelykierrossa

• Kärsivät kuivuudesta monivuotisia herkemmin

• Korjuu voi tuottaa ongelmia (tieto ja taito)

• Sulavuus voi jäädä alhaiseksi (tieto ja taito)

• Rehuarvoanalyysit vielä kehitysvaiheessa
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Herneseokset

• Hernekaura on luomussa suosituin seos

– Kaura tukikasvina yleisempi kuin ohra 

– Kauralla vahvempi korsi ja parempi kasvurytmi 

ja myöhäisempi tuleentuminen

– Vehnä sopii hyvin tukikasviksi, monesti ”hukkuu” 

kasvustoon, mutta tuottaa silti hyvää satoa

– Seos voi olla myös ohran, kauran, vehnän ja 

herneen seos

– Rohkeimmat viljelevät myös rypsiä herneen 

kanssa

– Vain mielikuvitus rajana
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Herne (Karita 150 kg/ha)-

Kaura (Akseli 40kg/ha)–

Ohra (Jyvä 50kg/ha)
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Herne (Karita 150 kg/ha)-

Kaura (Akseli 40kg/ha)–Ohra 

(Jyvä 50kg/ha)
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Herneseoksen suurimpia 

vaatimuksia
• Lohkolla ei mielellään monivuotisia rikkakasveja, 

varsinkin juolavehnä voi tuoda suuria ongelmia

• Hernelajikkeella tulisi olla pitkä korsi ja runsaasti kärhöjä 

(pärjää kilpailussa paremmin)

• Perinteisesti kylvetään 100-150kg/ha hernettä ja 

100kg/ha viljaa

• Tulisi tihentää kasvustoa, kylvöön yli 250 kg siementä

• Aluskasvin käytöstä monia kokemuksia 

– Sateisena vuotena kasvusto ei kuivu ja herne saattaa pilaantua 

ennen aikojaan

– Kuivempana vuotena voi aluskasvit pelastaa rikkakasvien suhteen

• Ei puitaviin kasvustoihin aina aluskasvi
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Herneseoksen sato

• Voidaan korjata säilörehuksi, kokoviljasäilörehuksi tai 

puida

– Lajikevalintaa kannattaa suunnata käytön mukaan

• Sato yleensä parempi kuin puhtailla viljoilla

• Onnistuessaan huippusadot 5-6tn välissä

• Puitavan herneseoksen sato sisältää enemmän viljaa 

kuin hernettä, joten sillä ei kannata suoraan kylvää 

jatkossa

• Kuivaus voi olla haastavaa? Kylmäilmakuivuri 

taloudellisin

• Kannattavuus riippuu korjuumenetelmästä ja 

rehustuksesta saadusta hyödystä
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Kevätruisvehnä (Nagano) 121 kg/ha + 

Härkäpapu (Louhi) 240 kg/ha
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Härkäpapu (Kontu) 300 kg/ha + 

Vehnä (Anniina) 100 kg/ha
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Käytännön haasteita puitavilla 

valkuaiskasveilla
• Lajikkeet eivät ole ehkäpä kaikkein parhaimpia?

– Karita herne varmin erilaisissa olosuhteissa, mutta 

ei todellakaan satoisin

– Muilla ongelmia satovarmuuden kanssa, mutta 

satoa enemmän?

– Pitää kokeilla monia lajikkeita, jotta tietää mikä 

soveltuu parhaiten lohkoille

– Härkäpavusta ja herneestä odotamme uusia 

lajikkeita mielenkiinnolla…

– Siemenen hinta

– Kuivauksen tai käsittelyn haasteet?

– Tietoa on. Mutta miten sitä saataisiin jalkautettua?
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Nurmet valkuaiskasvien lähteinä

• Totuttu timotei valtaisiin nurmiin

• Erilaisille palkokasveille ei löydy riittävää analysointi 

menetelmää?

• Hinta korkea, mikä osa syynä vähäiseen 

siemenmäärään ja lajikemäärään

• Tiedon ja taidon puute?

• Kemiallisten lannoitteiden tuomat kokemukset 

apiloiden viljelyssä

• Massa ratkaisee enemmän kuin laatu, laadussa 

ratkaisee enemmän D-arvo kuin muut laadulliset 

tekijät? Kokonaisvaltaisempi laatu arvio olisi tarpeen?
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Esimerkkejä seoksesta Belgiasta
Siemenseoksen lajit: %-siemen-määrästä 25-35kg/ha:

Englannin raiheinä 10

Koiranheinä 10

Timotei 10

Ruokonata 10

Valkoapila 6

Puna-apila 5

Hybridiapila 3

Pikkuluppio 8

Sikuri 6

Persilja 4

Heinäratamo 1

Siankärsämö 2

Keltamaite 3

Esparsetti 15

Rohtomesikkä 7
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Miten menestys taataan?

• Tukipolitiikalla

• Tiloille sopivilla tuotteilla, joille myös markkinoita

• Uusilla sopivilla lajikkeilla

• Tietoa ja taitoa jalkautetaan tiloille

• Pohjanmaalla on tehty kovasti töitä seosviljojen 

suhteen. Minua edeltäneet asiantuntijat ovat 

nähneet seokset varmana sadonmuodostajana ja 

markkinoineet asiaa aktiivisesti tiloille.

• Samoja asioita tulee vieläkin tuoda esiin 

kursseilla ja tapahtumissa. Myös viljelijät jakavat 

kokemuksiaan avoimesti.
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Varmuutta ja kokeilua

• Seokset ovat luomussa varmempia! 

Todennäköisesti myös tavanomaisessa

– Ei kasvitauteja eikä tuholaisia

– Rikkakasvit paremmin kurissa kilpailulla

– Ravinteiden hyödyntäminen tehostuu

• Seos voi olla myös samaa lajia, mutta eri lajiketta

• Uusia kannattaa kokeilla!

• Ei kaikkea yhden kortin (lajin tai lajikkeen) varaan!

• Muistaa omien maiden mahdollisuudet, valkuaisen 

tarve ja markkinoiden tarpeet…
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Kiitos!!!


