Ilmastonmuutoksen
vaikutuksia
peltoviljelyyn
Suomessa
Taulukon koonnut erikoistutkija Kaija Hakala,
Luonnonvarakeskus.

Sekä hyviä että huonoja vaikutuksia
Vaikutus
Kasvukausi pitenee, lämpösumma kasvaa.
Tuholaiset, taudit ja rikkakasvit lisääntyvät.
Tulee uusia rikkakasvi- ja tuholaislajeja ja
kantoja.

Miten hyödynnän
Otan käyttöön uusia, pidemmän kasvukauden
lajeja ja lajikkeita. Lannoitan satopotentiaalin
mukaan ja kalkitsen, jotta ravinteet tulevat
käyttöön.

Talvet leudontuvat. Talvehtiminen helpottuu, Kylvän syysviljoja, otan syysöljykasvit
talvehtimistappiot vähenevät. Tuholaiset,
tuotantoon.
taudit ja rikkakasvit lisääntyvät. Tulee uusia
lajeja ja kantoja.
Huonoja vaikutuksia
Vaikutus
Rankkasateet yleistyvät. Lakoontumisvaara
lisääntyy, eroosio ja ravinteiden ja torjuntaaineiden huuhtoutuminen lisääntyy.

Miten sopeudun
Pidän huolta viljelykierroista, viljelen
taudinkestäviä lajikkeita, torjun hallitusti tarpeen
mukaan.

Pidän huolta viljelykierroista ja monipuolisesta
kasvikirjosta. Harkitsen, käytänkö suorakylvöä,
jos vaarana ovat hajoavassa kasvustossa
talvehtivat taudit ja tuholaiset.

Miten sopeudun
Viljelen laonkestäviä lajikkeita, käytän tukikasveja. Suojelen maaperää kasvipeitteisyydellä.
Käytän kerääjäkasveja eroosion ja ravinnehuuhtouman estämiseksi. Uudistan
salaojajärjestelmäni ja ojituksen. Pidän huolta maan kasvukunnosta.

Kuivuuskaudet pitenevät ja ankaroituvat

Käytän syyskylvöisiä kasveja, jotka saavat talven sateista jääneen kosteuden käyttöön
alkukasvukautena. Käytän säätösalaojitusta, jolloin osa vedestä on käytettävissä
alkukasvukaudella. Pidän huolta maan kasvukunnosta. Kastelen arvokasveja.

Helleaallot pitenevät

Käytän kuumuutta kestäviä lajikkeita. Viljelen monipuolisesti, jolloin helleaalto ei satu samaan
kehitysvaiheeseen kaikilla kasvilajeilla tai lajikkeilla eikä koko tulo riipu yhdestä tai kahdesta
kasvilajista tai lajikkeesta.

Lämpötilat nousevat liikaa. Sadot laskevat,
kun kehitysrytmi nopeutuu liikaa.

Otan käyttöön uusia kasvilajeja ja lajikkeita, joiden kehitysrytmi kestää paremmin korkeita
lämpötiloja.

Syys- ja talvisateet lisääntyvät. Syyskylvöt
vaarantuvat, tulvat lisääntyvät.

Kylvän aikaisin keväällä tai siirryn syyskylvöisiin kasveihin, joiden sato kypsyy ennen
syyssateita. Huolehdin ojituksesta ja salaojista. Käytän kerääjäkasveja. Suojelen maaperää
kasvipeitteisyydellä. Huolehdin maan vesitaloudesta ja kasvukunnosta muokkauksin ja
lisäämällä maahan eloperäistä ainesta.

Talviolot muuttuvat epävakaiksi

Panostan talvenkestäviin viljelykasveihin. Pidän maaperästä ja ojituksesta huolta. Viljelen
monipuolisesti, ettei koko talous ole kiinni yhdestä tai kahdesta talvehtivasta viljelykasvista.

Hyviä vaikutuksia
Vaikutus
Kevät aikaistuu. Kylvöille pääsee aiemmin.
Viljelyalueet laajenevat

Miten hyödynnän
Kylvän aiemmin ja käytän satoisempia pidemmän kasvukauden kasvilajeja ja lajikkeita.
Seuraan suosituksia ja otan käyttöön uusia kasvilajeja ja lajikkeita. Viljelen kasveja, joista saan
parhaan tulon, mutta huolehdin myös viljelykierroista ja maaperän kasvukunnosta.

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA)-hanke
www.ilmastoviisas.fi

