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optimoidakseen talvenkestävyyttä. 
Tavoitteena on vahva kasvusto ennen 
talvea.

”Ruis ylläpitää maan rakennet-
ta. Syysvehnällä, joka kylvetään paljon 
myöhemmin ja jolla on paljon pienem-
pi juuristo, on maa nyt talven jälkeen 
litistynyt ja läpimärkä. Rukiin vahva 
juurimassa parantaa kasvukuntoa. Pi-
täisikö sittenkin vaihtaa syysvehnä ru-
kiiseen kierrossa”, Sohlberg pohtii.

Hyvänä rukiin kylvösyvyytenä hän 
pitää noin kahta senttiä, vähän multaa 
siemenen päällä. Matala kylvö nopeut-
taa alkukehitystä, sillä syvälle kylvetty-
nä hybridiruis ei penso samalla tavalla.

Vähän siemeniä, mutta 
tasaisesti
Sohlberg kylvi edellisvuonna ruista 
1,1 yksikköä hehtaarille. Viime syk-
synä hän lisäsi määrän 1,2 yksikköön. 
Yksi yksikkö on miljoona itävää sie-
mentä, joten neliölle tuli 120 itävää 
siementä.

”Ajattelin vähän lisätä siemenmää-
rää, jotta tulisi tasaisempi syöttö kyl-
vökoneesta, ettei kasvusto olisi niin 
mätäsmäinen. Ongelmana on ehkä 
kylvökoneen liian pitkä syöttöputki. 

E
lokuun 8. päivä kylvetty 
KWS Edmondo -ruis näyt-
tää maaliskuun loppupuo-
lella hyvältä Siuntiossa si-

jaitsevalla Malmgård Sjundeån tilalla. 
Hybridiruis tekee sivuversot jo syksyl-
lä. Kun se kylvetään aikaisin, se ehtii 
kunnolla pensoa.

Juuri niin on käynyt. Satunnaises-
ti otetussa yksilössä on peräti 24 sivu-
versoa. Hyvä alkukehitys näkyy myös 
vahvassa juuristossa.

”Aiemmin pidettiin rukiin kylvö-
aikana elo-syyskuun vaihdetta. Sit-
ten ajateltiin, että elokuun puolella. 
Nyt olen sitä mieltä, että hybridiru-
kiit on kylvettävä viimeistään elokuun 
puolessa välissä, jos haluaa ulosmita-
ta koko satopotentiaalin. Hyvään sa-
toon pääsee myös kylvämällä elokuun 
lopussa, mutta luulen, että silloin on 
jo kylvössä tuhat kiloa miinuksella”, 
Malmgårdin yrittäjä Sebastian Sohl-
berg sanoo.

Viime vuonna Sohlbergillä oli vil-
jelyssä KWS Eternoa. Sen hän kyl-
vi 14.8.2018. Sato oli hyvä, ja sillä hän 
saavutti kolmannen sijan Pro Rukiin 
satokilpailussa. Parhaat kohdat antoi-
vat viljaa yli 12 tonnia hehtaarilta.

Syksyllä hän aikaisti kylvöpäivää 

Aikaisin kylvetty 
hybridiruis ehtii 
pensoa Hybridirukiin satoisuus perustuu runsaaseen 

versomiseen. Jos kylvää liian myöhään, menettää 

osan satopotentiaalista jo ennen talvea.

SAARA LIESPUU, teksti ja kuvat

Kun hybridirukiille antaa mahdollisuuden, 
se tekee kunnolla versoja. Nämä kaikki 
24 versoa lähtevät yhdestä siemenestä. 
Mahdollisuudet huippusatoon ovat 
olemassa.

Tämä pelto oli kylvettäessä aika 
raffi. Sohlberg harkitsi kyntöä, 
mutta sillä ei saa niin hyvää 
vesivaraa maahan kuin esikasvina 
olleen viherlannoitusnurmen juuret 
olivat tehneet.

Vahva juuristo 
on apuna 
myös kevään 
keleissä, jos 
rouste pyrkii 
nostamaan 
versoja irti 
maasta.

Pieni 
siemenmäärä, 
mutta runsaasti 
versoja.

KASVINVILJELY

MALMGÅRDIN 
VILJELYKIERTO:
• viherlannoitusnurmi (puna- 

apila, valkoapila, persianapila, 
nurminata, timotei, raiheinä, 
sinimailainen, kumina, kelta-
maite, heinäratamo, sikuri)

• ruis
• herne
• syysrapsi
• syysvehnä
• sokerijuurikas
• kevätvehnä ja Riistalaidun 
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mä tosin vaatisi toimiakseen konein-
vestointeja ja ihan uuden ajatusmaail-
man oppimista. Ja vielä ei tiedetä sen 
todellista merkitystä, ei taloudellis-
ta eikä luonnon eheytymisen kannal-
ta. Askelia on otettava yksi kerrallaan, 
niin asia selvinnee.”

Hyvä ruissato vaatii 
huolellisuutta
Kolmannella lohkolla kasvaa samaan 
aikaan kylvetty ruis kuin ensimmäi-
selläkin lohkolla. Versoja on paljon ja 
kasvusto on tasainen, mutta lyhyem-
pää.

”Tänne ajoin ennen muokkausta 
kuitua ja lantaa. Ensimmäisellä loh-
kolla oli paljon vahvempi alku. Jar-
ruttiko kuitu rukiin lähtöä”, hän poh-
tii.

”Rukiin kanssa pitää olla eri lail-
la tarkkana kuin esimerkiksi vehnän 
kanssa. Kriittisiä asioita ovat kahukär-
pästen torjunta, lumihomeen torjunta 
ja aikainen lannoitus keväällä.”

”Aikainen” tarkoittaa hänellä to-
della aikaista. Yöpakkasten myötä pel-
to kantaa. Ensimmäisellä kerralla typ-
peä levitetään 30–50 kiloa hehtaaril-
le. Hyvä kasvusto tarvitsee potkua he-
ti kasvun alkaessa. Muuten vaarana 
on, ettei kuivilla keleillä lannoite sula 
ajoissa kasvin tarpeeseen.

Lannoitteen Sohlberg jakaa 2–3 
kertaan, riippuen keväästä ja sateista. 
Liikaa ei typpeä kannata kerralla an-
taa, siitä ei ole hyötyä.

”Ainakin yksi lannoitus kannat-
taa tehdä tarkkuuslannoittimella, jot-
ta lannoitetarve tasataan kasvustoon 
nähden. Siitä hyötyy sekä lompakko 
että vesistöt.”

Kun rukiin kylvää aikaisin, rikka-
kasvien syystorjunta kuuluu asiaan. 
Sillä saa pelivaraa keväälle, ei tarvit-
se olla ruiskuttamassa samaan aikaan 
kun on kevätkylvöt.

”Moni ajattelee, että rukiin jälkeen 
voi kylvää syysviljan. Olen itsekin sii-
hen sortunut. Mutta ei hybridiruis ole 
niin aikainen, että ruis ehtisi siihen 
perään. Puinti menee aina elokuun 
puolen välin jälkeen. Ja sekaviljan ris-
ki on suuri.” 

aikana, ehtiikö matomäärä palautua? 
Sen toivoisin jonkun tutkivan.”

Kerääjäkasvi pitäisi  
kylvää keväällä
Viime kesän rukiin jälkeen Sohlberg 
kylvi aluskasvin: retikkaa, tattaria 
hunajakukkaa ja alsikeapilaa.

”Täällä pitäisi olla nyt vihreä mat-
to, joka olisi talven aikana maatunut 
pintaan”, hän esittelee lohkoa, jossa 
ei näy yhtään maatunutta kasviaines-
ta rukiin olkien lomassa.

”Minusta puinnin jälkeen kylvet-
tävä aluskasvi on meidän oloissamme 
ihan huuhaata. Se pitäisi kylvää ke-
väällä, jotta sillä olisi merkitystä. Tä-

ta on luopua kynnöstä juurikkaan jäl-
keen, mutta tavoitteena on pitää au-
rat vain varotoimena. Se ei käy sor-
mia napsauttamalla, vaan vaatii pit-
kän ajan suunnitelmallista työtä.”

Kierron suurimpana riskinä Sohl-
berg pitää syysrapsia.

Vajaasta 400 hehtaarista kahdek-
sanvuotisessa viljelykierrossa kylve-
tään keskimäärin 45 prosenttia ke-
väällä, 31 prosenttia syksyllä ja loput 
24 prosenttia on nurmella tai muil-
la monimuotoisuuspelloilla. Kumi-
nan sovittamista viljelykiertoon Sohl-
berg pohtii. Se on mahdollista sovittaa 
syysviljavoittoiseen kiertoon.

”Kyntö vie 60 prosenttia matojen 
massasta. Kun kynnän kerran kierron 

panokset kalliita.
Viherlannoitusnurmeen valitaan la-

jit maan biologisen toiminnan ja maan 
rakenteen kannalta, typensidontaa 
unohtamatta. Seoksessa on puna-, val-
ko- ja persianapilaa, nurminataa, timo-
teitä, raiheinää ja pisteenä i:n päällä ku-
minaa, keltamaitetta, heinäratamoa, si-
nimailasta ja sikuria. Apiloita ja mai-
lasta on selvästi norminurmiseoksia 
enemmän.

Monen lajin ideana on muun 
muassa juuriston kerroksellisuus.

Maan rakenteen parantamisessa 
hän kokee muokkauksen minimoin-
nin tärkeäksi. Ei kuitenkaan siten, kun 
on ehkä aiemmin ajateltu, jättämäl-
lä vain aurat pois, vaan ensin laitetaan 
viljelykierto kuntoon. Kun on toimi-
va kierto ja toimiva maa, vähennetään 
muokkausta.

”Nurmella rakennan huokoisista ja 
juurikanavista ikään kuin kaupungin 
mikrobeille ja maan pieneliöille. Sitä 
häiritään mahdollisimman vähän. Sie-
menen ympärille pitää saada hyvä kas-
vuympäristö, jota muokataan, mutta 
muuten muokkaus minimoidaan.”

Nurmen Sohlberg lopetti glyfosaa-
tilla. Sen jälkeen hän ajoi sen kahteen 
kertaan lautasmuokkaimella ristiin ja 
kylvi rukiin.

Tavoitteena lopettaa  
kyntö kokonaan
Rukiin jälkeen kierrossa on herne. Sen 
hän kylvää suoraan, vain vähän pintaa 
rikkoen. Kiekkovantailla herneen saa 
silti kylvettyä syvälle. Herneestä vilje-
lyssä on aikainen Karita. Se myös kyl-
vetään keväällä ensimmäisenä, jot-
ta sen perään saa kylvettyä syysrapsin 
jankkurikylvönä.

Syysrapsin jälkeen on vuorossa 
syysvehnä tai ruis. Sen jälkeen tehdään 
kierron ainoa kyntö, jotta seuraavana 
keväänä peltoon saadaan sokerijuuri-
kas. Tarpeen niin vaatiessa kynnetään 
myös juurikkaan jälkeen. Viimeisenä 
lajina on kevätvehnä, jonka alle kylve-
tään viherlannoitusnurmi.

”Uskon ja toivon, että pitkällä ai-
kavälillä maa eheytyy ja voin kylvää 
juurikkaankin ilman kyntöä. Vaikein-

le viljoille. Hän kuitenkin perää omaa 
osaamista. Siemenmäärän voi helpos-
ti laskea itävyyden ja tuhannen sieme-
nen painon perusteella.

Huolellinen, pitkä 
viljelykierto
Sohlberg pitää onnistuneen rukiin-
viljelyn tärkeimpinä asioina aikaisen 
kylvön ja pienen siemenmäärän lisäk-
si suunnitelmallista viljelykiertoa ja 
tarkkuutta viljelytoimissa.

”Ruista ei voi kylvää niin, että nyt 
on hyvä hinta tai nyt saisi kylvettyä. Se 
pitää miettiä viljelykiertoon pitkällä 
aikavälillä. Silloin voi myös tehdä so-
pimuksia järkevästi.”

Rukiin käyttömäärä on noin 100 
miljoona kiloa vuodessa. Viime syksy-
nä satoa oli tarjolla paljon. Sopimuk-
sen tehneet ovat etuoikeutettuja niinä 
vuosina, kun sato ylittää tarpeen.

Aikainen kylvö elokuun alussa vaa-
tii sopivan viljelykierron. Sohlberg 
korostaakin kokonaisvaltaista viljelyn 
suunnittelua.

”Jos viljelykierto on suunniteltu 
vuodeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan, sillä pyritään maksi-
moimaan sato joka vuosi. Pitkällä täh-
täimellä se epäonnistuu liian usein.”

Hänellä on käytössä pitkä kahdek-
sanvuotinen viljelykierto.

Viherlannoitusseoksessa 
yli kymmenen lajia
”Aiemmin viljelin hevosheinää, timo-
tei-nurminataseosta. Maanparannus-
tarkoituksiin se on vähän susi Puna-
hilkan vaatteissa, se jopa köyhdyttää 
maata. Varsinkin, jos nurmea ei lan-
noiteta riittävästi kasvin tarpeen kan-
nalta. Jos lannoittaa paljon, rehevän 
kasvuston kuivaaminen on ongelma, 
kun tuottaa kuivaa heinää.”

Myös nurmisadon peltotyöt ovat 
omiaan tiivistämään maaperää. Pel-
lolla ajetaan aika paljon, muun muas-
sa keräämässä paaleja.

Sohlberg säästi myös työtä, kun 
vaihtoi hevosheinän viherlannoitus-
nurmeen. Ratkaisu tuntui mielekkääl-
tä, kun viljan hinnat olivat matalat ja 

Kun siemenmäärä on pieni, kylvöjäl-
ki ei ole tasaista, vaan siemenet putoa-
vat ryppäisiin. Hyvä kysymys on, on-
ko ongelma syöttölaitteessa vai onko 
putkella merkitystä.”

Hänestä myös viljan kylvössä pi-
täisi päästä samaan tarkkuuteen kuin 
juurikkaan kylvökoneen kolopyörällä.

Tänä keväänä hänellä on testissä 
kylvömäärän säätäminen portaatto-
masti ajon aikana. Maan kasvukun-
non kartoituksen mukaan pyritään 
kylvämään optimisiemenmäärä joka 
kohtaan. Etenkin rukiin kohdalla tä-
mä on todella mielenkiintoinen mah-
dollisuus.

Sohlbergin mielestä kylvösiemenen 
yksikkö -ajattelu voisi ulottua kaikil-

KWS Edmondo Siuntiossa 20. maaliskuuta.

Sebastian 
Sohlbergille 
pellon 
kasvukunto on 
todella tärkeä 
asia. Maatalous 
edistyy nyt 
niin nopeasti, 
ettei tutkimus 
pysy perässä, 
on mentävä 
kokemuksen 
mukaan.

”Nurmella rakennan huokoisista ja 
juurikanavista ikään kuin kaupungin 

mikrobeille ja maan pieneliöille.”


