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Ilmastokestävyys ja resilienssi 

 Kasvien ilmastokestävyys on tärkeä asia, koska ilmastonmuutos 

voimistaa sään vaihtelua ja ilmaston ääri-ilmiöitä.  

 Ilmaston äkilliset ja voimakkaat vaihtelut hankaloittavat viljelykasvien 

selviämistä ja kelvollisen sadon tuottamista.  

 Ilmastokestävyys onkin varautumista säiden ennakoimattomuuteen 

sekä lisääntyvään vaihteluun ja äärevyyteen.  

Yksi lajike ei pysty vastaamaan erilaisiin säihin vaan lajikkeistoa 

pitää kehittää monimuotoisempaan suuntaan.  

 Lajikkeiston menestyminen ilmaston muutoksissa vaikuttaa 

ruokaturvaan sekä huoltovarmuuteen 
 

 Resilienssillä tarkoitetaan sopeutumis-, sieto- ja muutoskykyä 

vastoinkäymisille ja erilaisille stressitekijöille   

 Kykyä sietää odottamattomia muutoksia ja palautua tai muuttua niin, 

että toimintakyky uudessa tilanteessa säilyy. 
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Clustering of Cultivars 

- Based on Yield Responses to Weather 
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Monipuolinen lajikevalinta voi lisätä viljelyn sopeutumiskykyä, 

koska lajikkeet reagoivat eri tavoilla sääilmiöihin. Nykyhetkellä 

keskimäärin isotuottoiset on suosituimpia. 

 Päivitetään uusi vuosikymmen mukaan (1980-2009 -> 1980-2018).  

 1) Onko tilanne muuttunut uusien lajikkeiden myötä? 

 2) Minkälaisia klusterit ovat ilmastomuuttujien suhteen?  

 3) Mitkä lajikkeet esiintyy milläkin klusterilla? 

  

Fig. 3. Development of the cultivation 

area of the barley cultivar response 

clusters (1998–2009) in the Southern 

regions (left) and in the Central and 

Northern regions (right) of Finland. 

Cluster 3 represents cultivars, the grain 

yield of which is clearly reduced by 

drought and benefits from relatively early 

sowing. Cluster 1 represents cultivars 

with a stable but only moderate yield. 
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Comparison of diversity indices for period 1998-2009 from 

several areas in Finland. Type diversity increased in all areas but the 

response diversity increased in left side and decreased in right side. 
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Demonstration of Response Diversity 
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Clustering of Cultivars 

- Based on Yield Responses to Weather 
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PCA structure of weather variables 
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Weather_1 Weather_2 Weather_43 

Cultivar_1 -200 120 … 77 

Cultivar_2 110 290 … -322 

… … … … … 

Cultivar_920 -300 220 … 5 
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How to apply this in Diveraction? 

 Investigating the clustering and distribution of crops and cultivars on the 

basis of location of farms 
 

 Finding possible regional gaps, hotspots and desserts from a perspective of 

resilience      
 

 The first objective of these WPs is to reduce yield gaps to ensure food 

security by speeding up realization of increased yield potential of new 

cultivars and to diverse monocultural crop rotations 
 

 A diversity of responses to disturbance is considered a key determinant of 

resilience. The capacity of a sole crop genotype to perform well under 

climatic variability is limited; therefore, a set of cultivars with diverse 

responses to weather conditions critical to crop yield is required.  

 When the key diversity that fosters resilience is identified, greater 

resilience can be achieved with less diversity. Response diversity 

approach provides a practical means to assess and enhance resilience 

of food system actions important to food security.  
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Kiitos! 
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