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Tulevaisuudessa ruokaa tulisi tuottaa entistä enemmän nykyistä 

pienemmillä lannoitemäärillä, kierrätysravinteita hyödyntäen, vaihtelevissa 

sääolosuhteissa ja aiempaa ympäristöystävällisemmin. Matias Rönnqvist 

näytti vehnäkisassa miten se on mahdollista – altakastelun avulla. 

Vettä pumpattiin kesäkuussa kisalohkolle 90 mm sateen verran. Se riitti 

vehnäkisan ylivoimaiseen voittoon. 

 ◼ Teksti: Annaleena Ylhäinen
 ◼ Kuvat: Annaleena Ylhäinen, Arto Takalampi

8 719 kg/ha KWS Mistralilla Vaasassa

Kastelulla vehnäkisan 
voittoon Farm
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M ielessäni oli visio, 
kun ilmoittauduin 
pikkutunneilla sato-
kilpailuun, Matias 

Rönnqvist kertoo. 
Rönnqvistin ilmoittautuminen 

kolahti 29.4. klo 1.25 Käytännön 
Maamies -lehden sähköpostilaa-
tikkoon. Sitä ei kuitenkaan lähe-
tetty valomerkin jälkeen, vaan 
pikemmin valo oli syttynyt pala-
maan Rönnqvistin päässä.

"Halusin kyseenalaistaa muu-
tamia agraarilegendoita."

Ilmoittautumisviestissä Rönn-
qvist kertoi osallistuvansa KWS 
Mistral -lajikkeella, ja että kisa-
lohkolla on käytössä säätösala-
ojien kautta tapahtuva altakas-
telu.

Nämä perustelut riittivät ja 
Rönnqvist otettiin heti kisaan 
mukaan. Satokilpailun idea on 
viljelyn kehittäminen, ja juuri 
Rönnqvistin tapaisia kokeilijoita 
siihen haetaan.

Veden puute rajoittaa satoa
Matias Rönnqvist on päivätöissä 
tuotekehityksen ja koetoimin-
nan parissa Viljelijän Avena Ber-
nerillä, joten olisi voinut odot-
taa, että viljelytoimenpiteitä olisi 
pitkä lista ja käytössä olisivat 
kaikki mahdolliset aineet.

Mutta ei. Rönnqvistin vision 
ensimmäinen kohta on viljelyn 
kannattavuus ja toimenpiteiden 
tarpeenmukaisuus. Pellolla ei 
pidä tehdä mitään ylimääräistä 
vaan keskittyä olennaiseen.

"Halusin osoittaa, että veh-
nää voi viljellä pienillä kustan-
nuksilla ja saada se ajoissa kor-
jatuksi."

Rönnqvistin tausta on kasvi-
huone-, avomaanvihannes- ja 
marjatuotannon puolella. 

"Monille viljanviljelijöille saat-
taisi olla antoisaa tutustua kas-
vihuonetuotantoon ja siihen, 
miten siellä asiat ajatellaan", 
Rönnqvist pohtii.

Kasvihuonepuolella tärkeim-
mät asiat ovat kastelu ja kasvi-
huoneen mikroilmaston säätö. 
Muut tulevat vasta sen jälkeen.

Kasvihuoneissa kasvutekijöitä 
pyritään hallitsemaan tarkasti, 
mutta mitään ei käytetä liikaa. 

Sato tulee kasvutekijöistä – 
vedestä, auringonvalosta, ravin-

teista, lämmöstä, hiilestä, minkä 
kasvi ottaa yhteyttämisen avulla 
ilmakehästä ja hapesta, mitä 
kasvi myös tarvitsee.

Yhden agraarilegendan väit-
teen mukaan suuri sato tehdään 
käyttämällä mahdollisimman 
paljon tuotantopanoksia. 

Mutta kyllä suurin satoa rajoit-
tava tekijä peltoviljelyssä on 
veden puute, Rönnqvist sanoo. 

Paukkuja kannattaa laittaa siis 
vesitalouden hallintaan. Myös 
typen otto ja mineralisaatio riip-
puvat veden saatavuudesta. 

Kuiva alkukasvukausi on Vaa-
sassa enemmän sääntö kuin 
poikkeus. Kuivuus on pahim-
millaan juuri satoisuusikkunan 
aikaan.

"Siksi minun strategiani oli 
kastella peltoa säätösalaojien 
kautta."

Tämä strategia toi vehnäkisan 
ylivoimaisen voiton. Rönnqvist 
voitti kisan 8 719 kilon hehtaari-
sadolla. Kaulaa kakkossijaan oli 
yli 1 200 kiloa.

Miljoona litraa vettä
Carl Barksin legendaarisessa 
sarjakuvassa vuodelta 1953 Aku 
Ankka on "Laillistettu Sateente-
kijä" (The Master Rainmaker).

Siinä Aku lentää lentoko-
neella kumpupilven yllä, muo-
toilee sen, levittää sadejauheen 
ja tasan 50 mm sade tippuu juuri 
sen pellon päälle, johon viljelijä 
sen tilasikin. 

Yksi kumpupilvi sisältää noin 
miljoona litraa vettä. Se on 
suunnilleen sama määrä, jonka 
Matias Rönnqvist pumppasi 
kisapellolleen kesäkuun aikana.

Rönnqvistin pelto on hieman 
yli hehtaarin kokoinen. Mil-
joona litraa vettä hehtaarille 
vastaa 100 mm sadetta.

Aku Ankalle kävi tietenkin 
huonosti, mutta Rönnqvistille 
ei. Vaasassa tuli kesäkuussa yksi 
ainoa sade kuudentena päivänä.

Sen antama vesimäärä ei olisi 
riittänyt mihinkään. Samana 
päivänä Rönnqvist aloitti kas-
telun.

"Kastelu kannattaa aloittaa 
sateella tai heti sen jälkeen, sillä 
silloin haihdunta on pienintä."

Rönnqvistillä oli käytössään 
Hondan bensapumppu, joka 

pumppasi tyhjäkäynnillä arvi-
olta 150 litraa vettä minuutissa. 

1,9 litran polttoainemäärällä 
pumppu käy 5–6 tuntia. Kesä-
kuun aikana polttoainetta kului 
40 litraa, joten pumppu on pyö-
rinyt 105–126 tuntia ja pumpan-
nut noin miljoona (0,95–1,14 
miljoonaa) litraa vettä. 

Kastelun tarkoituksena ei 
ollut pitää peltoa optimikosteu-
dessa, koska se ei olisi taloudel-
lisesti järkevää. Kastelun avulla 
varmistettiin se, ettei satokom-
ponentteja menetetä, ja että pel-
toon laitetut tuotantopanokset 
saadaan hyödynnettyä.

Rönnqvist kasteli muuta-
man kerran viikossa. "Aina kun 
ehdin ja olin kotona."

Ureaa ja starttifosforia
Toinen agraarilegenda, jonka 
Rönnqvist halusi kumota, on 
urealannoituksella pelottelu.

Rönnqvist käytti kylvölannoi-
tukseen Viljelijän Avena Berne-
rin myymää FinFerti 26-0-2 -kier-
rätyslannoitetta, jossa typpi on 
ureamuodossa. Muut ravinteet 
ovat pääasiassa metsäteollisuu-
den sivuvirtoja.

Lisäksi hän antoi 50 kiloa 
Yaran Starttiravinnetta, josta 
typpeä tulee kuusi kiloa, se on 
pääasiassa ammoniumtyppeä.

"Suomessa on totuttu käyttä-
mään peltoviljelyssä nitraatti- ja 
ammoniumtyppeä, ja meillä vie-
roksutaan ureaa, vaikka muualla 
maailmassa se on yleisin typpi-
lannoite."

Urean hyötysuhde ei ole nit-
raattitypen tasolla, mutta viljan 
saa kyllä kasvamaan urealla.

"Tätä lannoitetta on testattu 
jo kolme vuotta, eikä satoeroja 
muihin vastaaviin kylvölannoit-
teisiin ole huomattu kokeissa 
eikä käytännön viljelmillä." 

Kevätviljat ottavat 75 prosent-
tia typestään 2–3 viikon aikana 
ennen tähkälletulovaihetta. 

Siksi karjanlannalla tai muulla 
hitaasti vapautuvalla typpilan-
noitteella sadot jäävät heikoiksi. 
Lannan typpi alkaa vasta vapau-
tua siinä vaiheessa, kun jyväluku 
on jo määräytynyt.

Urea muuttuu maassa ammo-
niummuotoon varsin vikkelästi. 
Lämpimällä säällä urea karkaa 

Matias Rönnqvist 
halusi osoittaa, että 
veden puute on tär-
kein satoa rajoittava 
tekijä myös Suo-
messa. Rönnqvist 
altakasteli säätösala-
ojitettua kisalohko-
aan koko kesäkuun 
ja voitti kilpailun 
8 719 kilon vehnäsa-
dolla. Rönnqvistillä oli 
alusta alkaen neliö-
metriä kohden eniten 
oraita ja tähkiä pel-
lollaan.
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helposti ilmaan, jos sen levittää 
pintaan. Kylvölannoituksessa 
tämä riski on hyvin pieni. Ilmaan 
karkaamista voi estää pinnoitta-
malla urearae entsyymin toimin-
taa estävällä inhibiittorilla. 

Rönnqvist levitti kylvölan-
noitteen lannoitevantaista, jol-
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1. Matias Rönnqvist Vaasa KWS Mistral 8 719 26,1 80,6 13,6 65,3 258 0,8 0,0 1,0 0,0 14.9.

2. Mty Ruusunen 
(Henri ja Jarmo)

Pori Iceman 7 481 25,6 80,3 14,8 67,0 208 0,2 0,0 0,2 0,2 23.9.

3. Mika Lehtinen Kemiö Leidi 7 431 18,9 76,9 12,1 67,1 159 0,0 0,0 0,5 0,4 18.9.

4. Seppo ja Tuula Vätti Säkylä Jaarli 7 345 16,6 80,8 13,4 67,2 362 0,4 0,0 0,6 0,1 2.9.

5. Tapio Lipponen Lieto Leidi 7 253 20,5 81,6 14,2 64,9 351 0,2 0,2 1,9 0,6 3.9.

6. Kimmo Polo Loimaa Iceman 6 981 23,1 79,5 15,9 62,7 146 0,8 0,0 1,0 0,2 15.9.

7. Jussi Kangas Lapua Alli 6 849 19,4 77,1 14,7 65,5 381 0,8 0,2 3,4 0,1 2.9.

8. Kari Alasaari Lapua Trappe 6 844 20,9 82,1 13,5 65,4 230 1,2 0,1 0,8 0,0 23.9.

9. Timo Lankila Kalajoki Alli 5 536 23,7 76,3 13,9 66,9 115 0,6 0,2 1,2 1,2 23.9.

10. Mikko Uotila Punkalaidun Quarna 5 046 21,1 76,0 15,9 64,7 270 0,2 0,4 0,8 0,4 23.9.

11. Markus Yli-Lähde Loimaa Sibelius 4 949 21,9 73,9 16,1 60,3 365 0,8 0,4 1,2 0,2 3.9.

12. Hannu Eskola Loimaa Sibelius 4 361 22,1 75,7 16,9 62,4 256 0,0 0,0 0,4 0,4 2.10.

13. Janne Rouhiainen Kouvola Sibelius 4 218 27,1 71,4 16,2 59,4 140 0,0 0,4 1,4 1,2 30.9.

14. Petri Tanskanen Polvijärvi Helmi 3 872 25,0 71,2 14,5 64,7 253 0,4 0,4 1,8 1,8 23.9.

15. Kalle Yli-Jaakkola Pöytyä Diskett 3 787 27,1 71,8 17,0 62,1 101 0,0 2,4 1,0 0,8 23.9.

16. HAMK Mustiala Tammela Helmi, 
LUOMU

3 587 18,4 76,0 11,6 69,2 304 0,0 0,5 3,0 0,7 20.8.

17. Ari Siivonen Huittinen Jaarli 3 103 26,2 75,6 16,0 63,0 192 0,0 0,6 0,6 0,6 24.9.

18. Hannu Mikkola Mänttä-
Vilppula

Sibelius, 
LUOMU

2 993 28,6 74,3 13,3 63,3 340 1,6 0,8 1,8 0,2 3.9.

Ilkka Lehtola Ilmajoki Helmi ei punnittu 20.9.

Juhani Viljakainen Mynämäki Cornetto ei punnittu 28.9.

Timo Lankila, HAMK Mustiala ja Hannu Mikkola ovat mukana vain talouskisassa, mutta sato, sadon laatu ja viljelytoimenpiteet kerrotaan kilokisan yhteydessä. Ilkka Lehtolan sato 

meni tuoreviljaksi, joten sitä ei punnittu. Juhani Viljakaisen kisalohko lakoontui, joten sekin jätettiin punnitsematta. Sato on laskettu 14 prosentin peruskosteudessa. Laatu on 

määritetty Hankkijan viljalaboratoriossa viljankuivaamossa käymättömästä raakaviljanäytteestä. Siksi hehtolitranpainot ovat matalat, kuivaamossa käyneen viljan hlp on 2-7 kiloa 
suurempi.

loin rae ei ole kiinni siemenessä 
eikä varasta siemenen itämiskos-
teutta. 

Fosforin hän puolestaan 
antoi kylvövakoon starttilaati-
kon kautta.

"Starttifosfori todettiin 
hyväksi jo 1970-luvulla. Kylvöko-

Matias Rönnqvistin kisalohko on 1,25 hehtaarin kokoinen, ja sato mitat-
tiin lähes koko pellon alalta, myös reunoista. Vasemmanpuoleinen päiste 
jäi pois mittauksesta. Vaikka sato oli näinkin suuri, näkyy biomassaku-
vassa yllättävän suurta vaihtelua. Lähes aina reunat ovat heikommat kuin 
pellon keskikohdat. Niin oli nytkin. Se näkyy satelliittikuvassa ja se huo-
mattiin puidessa. Pohjoisreunan matalampi biomassamäärä johtuu luul-
tavasti muuta peltoa matalammasta pH:sta, sillä siihen on levitetty ojan-
perkuusavet. Lohkon molemmin puolin on myös avo-ojia, jotka kuivattavat 
liikaa. Kartan päälle on merkitty keltaisella lohkon salaojat. Salaojaputkia 
on viisi kappaletta 15 metrin välein. Soil Scout -maaperäanturit oli hau-
dattu pellon koillisnurkkaan muutaman metrin päähän pellon reunasta 
salaojaputkien 1 ja 2 väliin. Kisalohkojen biomassan kehitystä seurattiin 
kasvukauden mittaan Yaran Atfarm-palvelun avulla.

neessa on starttilaatikko, miksi 
jättäisin sen käyttämättä?"

Kasvi tarvitsee fosforia, kuten 
typpeäkin, runsaasti alkukas-
vuunsa, ja ottaa sen vieläkin 

lyhyemmän jakson aikana kuin 
typen. 

Rönnqvistin mielestä on jär-
kevintä antaa fosfori startti-
lannoitteena, jolloin se tulee 

1
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Maanalaiset ilmiöt näkyviin maaperäanturien avulla
 ◼ Vuositasolla Suomessa sadanta on suu-

rempi kuin haihdunta, joten vesitalouden hal-
linta ja erityisesti kuivatus on äärimmäisen 
tärkeää. Siitä huolimatta kasvukauden alku-
puolen kuivuus pienentää viljasatoja lähes 
aina. Tämä oli tämän vuoden satokisan joh-
tava teema, kun kesäkuu oli monin paikoin 
sateeton. Miten pellon saisi varastoimaan 
enemmän vettä, että kasvusto selviäisi kui-
van kauden yli? 

Vesi tulee maan alta
Pääosa viljan tarvitsemasta vedestä tulee 
maan alta. Juuristovyöhykkeessä voi talven 
jälkeen  olla varastoituneena 100–200 mm 
sadantaa vastaava määrä viljoille käyttökel-
poista vettä, kertoo Soil Scoutin keksijä ja tie-
teellinen johtaja Johannes Tiusanen. Tiusanen 
esitteli omalta pellolta keräämäänsä paikka-
kohtaista kosteus- ja satotietoa Maataloustie-
teen päivillä tammikuussa. 

Mitä paremmin maa kerää ja luovuttaa vettä, 
sen suurempi sato siitä kohtaa saadaan, oli 
Tiusasen havainto. Hän vertasi monen vuo-
den satokarttoja paikkakohtaisiin viljavuusar-
voihin, happamuuteen, multavuuuteen ja kos-
teustietoon. Satovaihteluiden syyksi paljas-
tui vesi. Tosin kaikkein huonoimmassa koh-
dassa pellon pinta pysyi koko kesän pohja-
maata märempänä, eli pintamaa oli tiivistynyt 
niin pahoin, ettei vesi päässyt salaojiin. 

Vettä myös nousee kapillaarisesti pohja-
vedestä pintaa kohti. Mitä hienojakoisem-
paa maa on ja mitä syvemmällä pohjavesi on, 
sen hitaammin se nousee. Yleensä aina liian 
hitaasti. Orastumisvaiheessa ja pensoessa 
maahan varastoitunut vesi ja kapillaarisesti 
nouseva vesi yleensä riittävät. Mutta korren-
kasvun alkaessa veden tarve kaksinkertais-
tuu, eivätkä maan vesivarastot enää riitä, eikä 
kapillaarinen vedennousu pysy perässä. Tämä 
nähtiin hyvin tänä kesänä, kun kasvustot kyyk-
käsivät juhannuksena.

Satoa menetetään jo siinä vaiheessa, kun 
kasvi joutuu kuluttamaan energiaa veden 
pumppaamiseen maahiukkasten pinnoilta. 
Siksi maa-analyyseissä kerrotaan kosteus, 
jossa on viimeistään aloitettava kastelu.

Pelto on kuin lasagnevuoka
Tiusanen kertoo hahmottaneensa aikoinaan 
pellot kaksiulotteisina alueina, joilla on rajat. 

”Mutta olen jo kauan aikaa sitten lakan-
nut ajattelemasta niin. Nyt näen pellot kolmi-
ulotteisina. Pelto on kuin lasagnevuoka. Siinä 
on erilaisia kerroksia, jotka käyttäytyvät eri 
tavoin.”

Tiusasen omat pellot on säätösalaojitettu jo 
ennen EU:hun menoa, ja altakastelu on sekin 

ollut käytössä pitkään. Silti kosteus vaihtelee 
lohkon sisällä valtavasti. ”Altakastelussa kos-
teus nousee salaojaputkien kohdalla, mutta 
pelto saattaa olla rutikuiva niiden välissä.” 

Tiusasen käyttämät kastelumäärät ovat mal-
tilliset. ”Ohjaan lähdekaivon ylivuotoveden 
suoraan säätösalaojakaivoon, mutta sitä tulee 
keväällä noin 500 kuutiota ja pellon pinta-ala 
on 11 hehtaaria.” Toisella lohkolla myös pum-
pataan vettä Kokemäenjoesta salaojastoon, 
mutta tällä karkeajakoisella lohkolla ojaväli on 
jopa 30 metriä, ja vaikutus on epätasainen. 

Säätösalaojakaivoja Tiusanen kertoo pitä-
vänsä käytännössä aina kiinni. Viimeksi luuk-
kuja on avattu kesällä 2017, kun vettä tuli 
kaatamalla. Tasauslanatut pellot imevät veden 
tasaisesti. ”Kun heti tasauksen jälkeen vettä 
satoi 40 mm vartissa, illalla pellolla ei näkynyt 
enää lätäköitä.”

Maaperäantureiden kosteustiedon perus-
teella Tiusanen on todennut, ettei kaivoja tar-
vitse kesällä availla eikä ojastoon ohjattu vesi-
määrä näytä koskaan riittävän. Hän on hyö-
dyntänyt myös kosteusdataa selvittääkseen 
miksi pellolla on huonommin kasvavia alueita. 

”Kosteusanturit kannattaa laittaa ongelma-
kohtiin ja niihin parhaisiin. Näitä vertaamalla 
näkee, mitä pellossa oikein tapahtuu”. 

Jos pintamaa pysyy koko ajan märkänä, 
maassa on tiivistymä. Jos taas joku kohta pou-
tii helposti, siihen voi lisätä orgaanista ainesta 
runsaalla kädellä. 

Tiusasella onkin jo suunnitelmia siitä, miten 
maa-antureiden data yhdistetään satelliittien 
tai koptereiden keräämään biomassakarttaan 
tai puimurin satokarttaan. 

”Maanpäällistä dataa kerätään näppärästi 
jo monella tavalla, mutta peltomaan sisäisiä 
olosuhteita anturoidaan paljon vähemmän. 
Nämä voidaan yhdistää.”

Mutta koska pelto tulee nähdä lasagnevuo-
kana, pitää ongelmiakin ajatella veden vaaka- 
ja pystysuorina liikkeinä ja vieläpä paikkakoh-
taisesti. Tyypillisesti sadot vaihtelevat suo-
malaisella viljapellolla 3–8 tonnin välillä, ja 
syyt vaihteluun löytyvät lähes aina maan alta. 
Kun syyt saa näkyviin, voi päättää mitä tiedon 
kanssa tekee.

Maan kosteuden hallinnassa Tiusanen 
näkee kolme tasoa. Ensimmäinen on se, ettei 
kuiviin tai muuten heikompiin kohtiin kannata 
käyttää liikaa paukkuja. Lisälannoitteet kan-
nattaa jättää levittämättä näihin kohtiin ja kyl-
vösiemenmäärääkin voi alentaa. Amerikassa 
saatetaan jopa täsmäkylvää niin, että ajon 
aikana kylvökone automaattisesti vaihtaa kui-
viin ja kosteampiin kohtiin kylvettävää maissi-
lajiketta kahdesta eri kylvölaatikosta. Toinen 
taso on pelkän reagoimisen sijaan pyrkiä vai-

kuttamaan kosteusoloihin eli kehittää pelto-
maata parempaan suuntaan. Liian märkää 
kohtaa voi ojittaa lisää, liian kuivaan voi lisätä 
orgaanista ainesta ja sulamisvesiä voi ohjata 
haluttuihin paikkoihin muotoilemalla peltoa. 
Kolmas taso onkin sitten lähteä lisäämään 
veden määrää keinokastelun avulla.

Jos kasvutekijöitä voisi hallita 
Kasvin kasvu ja sadon suuruus riippuvat kas-
vutekijöistä. Vehnän viljely olisi helppoa, jos 
kasvutekijöitä voisi hallita kuten kasvihuo-
neissa. Säähän ei voi vaikuttaa niin kauan 
kuin viljellään avoimen taivaan alla. Lämpötila, 
säteilymäärä ja sateet ovat herran hallussa.

Joitain kasvutekijöitä on opittu hallitse-
maan. Typpilannoitteen valmistus ja ravintei-
den oikea-aikainen annostelu kasvin tarpeen 
mukaan oli yksi viime vuosisadan suurimmista 
keksinnöistä. Nature Geosciense -lehdessä 
vuonna 2007 julkaistussa artikkelissa lasket-
tiin, että ilman synteettisiä lannoitteita nykyi-
nen peltoala riittäisi ruokkimaan vain puolet 
maailman väestömäärästä. 

Tämän voi ymmärtää hyvin kun miettii luo-
muviljelyä. Typen puute alkukasvukaudella on 
suurin syy tavanomaista tuotantoa heikom-
piin satoihin. Luomutuotantoon ei ole vielä 
keksitty kasvin tarpeiden kannalta riittävän 
vahvaa, nopealiukoista typpilannoitetta. Mutta 
tekniikan kehittyessä sellainen varmasti vielä 
keksitään.

Fritz Haber jätti patenttihakemuksen ammo-
niakkisynteesistä vuonna 1908, ja palkittiin 
kemian Nobelilla kymmenen vuotta myöhem-
min. Carl Bosch puolestaan sovelsi keksin-
töä teollisuustuotantoon, ja palkittiin siitä 
Nobelilla 1931. Bosch sanoi Nobel-puhees-
saan, että hänen suurin motiivinsa oli kasva-
van väestömäärän ruokkiminen. Puolet maail-
masta ruokitaan typpilannoitteilla, jotka on val-
mistettu Haber-Boschin menetelmällä. Bosch 
jätti puheessaan mainitsematta, että toinen 
motiivi oli räjähteiden valmistus. Ravinteiden 
käyttö ja viljely ylipäätään ei ole ongelmatonta, 
vaan johtaa ravinne- ja ilmastopäästöihin. 

Vesitalouden parempi hallinta on avain myös 
ravinteiden tarkempaan käyttöön. Jos pohdi-
taan missä tuotetaan ruokaa kaikkein pienim-
mällä ravinnekuormalla, vastaus löytyy kasvi-
huoneista. Kasvihuoneissa ravinteiden käyttö 
on avomaata tehokkaampaa eikä sieltä karkaa 
ravinnepitoisia valumavesiä luontoon. 

Tämä on suunta, johon täytyisi pyrkiä pelto-
viljelyssäkin – ympäristötehokkuuteen. Sää-
tösalaojakaivot ja altakastelu auttavat vesi- 
ja ravinnetalouden hallinnassa ja vähentävät 
ympäristökuormaa merkittävästi. AY
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Matias Rönnqvist,
Vaasa

8 719 KWS 
Mistral

herne 2 x rullaäes 
keväällä + s-piikkiäes

1,25 1.5. 14.9. rm 
LjS

4,3 6,5 2800 5,9 160 230 6 45 90 36 28 34 36 13 (+ 
90)

sertisiemen, 
Vibrance Trio + 
Wuxal Terios Mn+

423 1.5. FinFerti 26-0-2 360 kg + Yara Starttiravinne NP 12-23 
50 kg 
Yht. N 100 kg, P 11,5 kg, K 7 kg

6.6. aloitettiin kastelu 10.6. Ariane S 1,75 l + Stabilan 0,2 l + Sonis 0,15 l 
+ Wuxal Microplant 1 l + Aminosol 2 l 

Mty Ruusunen, 
Henri ja Jarmo,
Pori

7 481 Iceman tärkkelys-
peruna

syyskyntö, 
keväällä äestys 2 x

3 30.4. 23.9. m HtS 2,8 5,6 990 4,1 160 150 19 39 78 49 15 22 43 16 sertisiemen, 
Seedron + 
Wuxal Terios Mn+

390 30.4. YaraMila Y4 Hiven 650 kg 23.6. YaraBela Sulfan 80 kg 

Yht. N 150 kg, P 13 kg, K 71 kg

22.5. Wuxal Microplant 3,0 l + BF-Viljahiven 5,0 l 8.6. Quelex Combo (33 g 
+ 20 g) + BF-Viljahiven 5 l + Stabilan 0,7 l + Jett Mangan 1 l + Ascra Xpro 
0,4 l + Sito 0,2 l 22.6. Mirador 0,2 l + Zafira AZT 250 EC 0,2 l + Cerone 
0,1 l + Sonis 0,1 l + Bf-Viljahiven 10 l + Jett Mangan 1,0 l 5.7. Ascra Xpro 
0,4 l + Proline 0,3 l + Bf-Viljahiven 6 l + Decis 0,2 l + ZM-Grow 2 l 

Mika Lehtinen.
Kemiö

7 431 Leidi 
BOR

sokeri-
juurikas

syyskyntö, 
keväällä äestys 2 x

3,4 1.5. 18.9. m 
HHt

3,3 7,1 3100 41 190 230 36 38 76 40 18 24 60 19 TOS, 
Kultakasvu 
Premium

380 1.5. YaraMila NK2 550 kg 1.6. YaraMila NK2 100 kg 
7.6. N-xt Terra 14 80 l 30.7. N-xt Folium 5 25 l 

Yht. N 159 kg, P 0,1 kg, K 75 kg

3.6. YaraVita Starphos MnP 3 l + Medax Max 0,3 kg + YaraVita Biotrac 2 l 
10.6. Broadway Star 150 g + Dassoil 0,5 l + YaraVita Mancozin 1,5 l  
3.7.  Inatreq 1,5 l + N-xt Folium 5 25 l, toinen reuna Priaxor 0,6 l + Curba-
tur 0,3 l + N-xt Folium 5 25 l

Tuula ja Seppo Vätti,
Säkylä

7 345 Jaarli 
BOR

kevät-
vehnä

syyskyntö, 
keväällä äestys 2 x

8,7 27.4. 2.9. m 
HHt

3,2 6,8 4200 6,6 190 290 15 38 76 45 16 23 37 15 sertisiemen, 
Celest Trio

287 27.4. YaraMila Y4 Hiven 650 kg 
17.6. YaraBela Sulfan sensorilla noin 70 kg 

Yht. N 148 kg, P 13 kg, K 71 kg

30.5. Bf-Viljahiven 7 l + Stabilan 0,3 l 9.6. Quelex Combo (33 g + 20 g) + 
Ascra Xpro 0,4 l + Stabilan 0,3 l + Bf-Viljahiven 5 l + ZM-Grow 1,5 l + Si-
toplus 0,1 l 18.6. Bf-Viljahiven 5 l + Zafira AZT 250 EC 0,2 l + Sonis 0,1 l + 
Cerone 0,2 l 21.6. Quantis 1 l 2.7. Ascra Xpro 0,4 l + Delaro 0,3 l + 
Decis 0,2 l + Bf-Viljahiven 6 l + ZM-Grow 2 l + HA Thio-S 2 l

Tapio Lipponen,
Lieto

7 253 Leidi 
BOR

kevät-
ohra

syksyllä kyntö + äestys, 
keväällä äestys 

4,7 25.4. 3.9. m 
HeS

2,9 6,6 3250 13 163 230 19 45 90 36 27 33 50 15 sertisiemen, 
Celest Trio

320 25.4. YaraMila Y20 430 kg 16.6. YaraBela Suomensalpietari 
120 kg. Yht. N 146 kg, P 8 kg, K 13 kg

1.6. YaraVita Starphos MnP 3 l 9.6. Tooler 50 g + YaraVita Mancozin 1 l + 
Medax Max 0,3 kg + Elatus Era 0,3 l 3.7. Librax 1 l 

Kimmo Polo,
Loimaa

6 981 Iceman ruis syksyllä lapiorullaäes, 
keväällä 
lautasmuokkaus + 
äestys

10,6 22.4. 15.9. rm 
HtMr

6,3 6,5 1800 12 140 180 5,4 45 90 38 25 32 26 20 sertisiemen, 
Seedron + 
Wuxal Terios Mn+

365 11.4. Kananlanta 7 m3 22.4. YaraMila Hiven Y4 360 kg 
26.5. YaraBela Suomensalpietari 66 kg 4.6. YaraBela 
Sulfan 66 kg 

Yht. N 142 kg, P 46 kg, K 73 kg

26.5. Hi-Phos 1,9 l + Multiple Pro 0,47 l 31.5. Refine 28,5 g + Hi-Phos 
1 l + Multiple Pro 0,47 l + kiinnite 0,1 l 3.6. Moddus Evo 0,2 l + Wuxal 
Multifluid 1,9 l + YaraVita Starphos MnP 0,95 l 13.6. Broadway 150 g + 
Dassoil 0,5 l + MCPA 0,8 l + Mantrac Pro 0,8 l + Ascra Xpro 0,47 l 
19.6. YaraVita Biotrac 0,95 l + Thio-S 1,9 l + Yara typpiliuos 5 l 25.6. 
Karate Zeon 0,075 l + Wuxal Multifluid 0,95 l 1.7. Delaro 0,47 l + 
Typpilious 10 l + Thio-S 0,95 l

Jussi Kangas,
Lapua

6 849 Alli kevät-
ohra

syyskultivointi, 
keväällä äestys

6 5.5. 2.9. ht 
Mm

13,7 6,2 2500 9,3 118 320 48 96 38 30 36 31 42 sertisiemen, 
Lamardor

350 5.5. Broilerin lanta 3 tn + Yara Starttiravinne NP 12-23 20 kg 
+ YaraMila NK1 200 kg 29.5. YaraBela Sulfan 50 kg 
18.6. YaraBela Sulfan 100 kg 
Yht. N 105 kg, P 23 kg, K 63 kg

3.6. Moddus Evo 0,25 l + YaraVita Starphos MnP 3 l 13.6. Medax Max 0,3 
kg + Folicur Xpert 0,25 l + Pixxaro EC 0,25 l + Premium Classic SX 12 g + 
YaraVita Gramitrel 2 l + Mestarin kiinnite 0,1 l 2.7. Priaxor 0,6 l + 
Curbatur 0,3 l

Kari Alasaari,
Lapua

6 844 Trappe syys-
vehnä

tasauslanaus + 
kultivointi syksyllä, 
keväällä äestys

3,2 1.5. 23.9. erm 
HHt

9,2 6,9 3000 11 340 330 6,6 48 96 32 32 39 31 16 TOS, 
Kinto Plus (koetoi-
mintaluvalla)

225 1.5. YaraMila Y1 350 kg + YaraMila HeVi 3 70 kg 
27.5. YaraLiva Nitrabor 80 kg 28.6. YaraBela Sulfan 120 kg

Yht. N 144 kg, P 8 kg, K 27 kg

1.6.  Moddus Evo 0,25 l + YaraVita Starphos CMZ  3 l + Refine Super 
0,015 l + kiinnite 0,15 l 12.6. Attribut C 60 g + Chekker Plus 0,45 l + 
Delaro 0,4 l + Wuxal Microplant 1 l + Jett Mangan 2 l + CCC 0,3 l + kiin-
nite 0,2 l 24.6. Ascra Xpro 0,6 l + Folicur Xpert 0,3 l + Jett Mangan 1 l +  
Moddus M 0,15 l 4.7. Variano Xpro 0,8 l +  Moddus 0,1 l + Cerone 0,15 l 
+ Decis Mega 0,1 l

Timo Lankila,
Kalajoki

5 536 Alli nurmi viime kesänä 
jankkurointi, 
kevätkyntö + äestys

2,1 14.5. 23.9. rm 
KHt

4,8 6,5 1100 4,6 31 140 31 62 50 8 13 42 7 sertiemen, 
Lamardor

250 12.5. Naudan lietelanta 15.5. YaraMila Hiven Y3 200 kg 
6.6. YaraBela Sulfan 100 kg 30.6. Yara Typpiliuos 10 l  
Yht. N 125 kg, P 18 kg, K 88 kg

3.6. Farm-viljahiven EDTA Strong 3,8 l 11.6. Farm-viljahiven EDTA Strong 
4 l 15.6. Broadway Star 0,14 kg + Dassoil 1 l 30.6. Medax Max 0,3 kg + 
Priaxor 0,5 l

Mikko Uotila,
Punkalaidun

5 046 Quarna kaura suorakylvö 5,8 30.4. 23.9. m  
HsS

3,0 6,6 3300 12 250 400 11 43 86 38 25 31 22 8 TOS, 
Vibrance Star

300 30.4. YaraMila Y 10 (24-4-4) 300 kg 4.6. Urea 180 kg 
Yht. N 155 kg, P 12 kg, K 12 kg

29.4. Bronco 1 l 9.6. Refine Super SX 25 g + Ascra Xpro 0,4 l + Wuxal 
Microplant 1 l 10.6. Outrun C 2 l 3.7. Ascra Xpro 0,6 l

Markus Yli-Lähde,
Loimaa

4 949 Sibelius kevät-
ohra

lautasmuokkaus + 
äestys

14,5 1.5. 3.9. turve-
maa

40,9 5,8 2800 2,4 130 590 20 36 8 sertisiemen, 
Celest Trio

350 1.5. Cemagro 28-3-5 360 kg + Belor NP 12-23 40 kg  
4.6. Belor NS 21-24 100 kg 

Yht. N 127 kg, P 20 kg, K 18 kg

6.6. Medax Max 0,25 kg + CCC 0,3 l 9.6. Starane 333 0,3 l + Prosaro 
0,25 l + YaraVita Mancozin 1 l + YaraVita Mantrac 0,5 l 14.6. Swipe 0,8 l 
17.6. Wuxal Microplant 4,5 l + YaraVita Biotrac 1,3 l 28.6. YaraVita Solat-
rel 5 l + YaraVita Bortrac 1 l + YraVita Thiotrac 5 l 14.7. Comet Pro 0,4 l + 
Librax 0,5 l

Hannu Eskola,
Loimaa

4 361 Sibelius kevät-
vehnä

syyskultivointi, 
keväällä jyräys

25,5 5.6. 2.10. rm 
HHs

5,6 7 13 180 44 88 38 26 33 36 8 TOS, Vibrance Trio 
+ Starphos MnP

420 6.5. Belor Premium 27-3-5-2 450 kg + Belor Premium 16-7-
13 40 kg  4.6. Belor Premium Typpi 75 kg 

Yht. N 148 kg, P 15 kg, K 28 kg

 12.6. Nufarm MCPA 0,5 l + Broadway 150 g + Dassoil 0,5 l + Wuxal 
Microplant 1 l + YaraVita Mantrac Pro 0,5 l + Hi-Phos 1 l + YaraVita 
Mancozin 0,5 l  17.6. Proline 250 EC 0,15 l + Priaxor 0,3 l + Hi-Phos 3 l + 
Wuxal Grano 2 l 

Janne Rouhiainen,
Kouvola

4 218 Sibelius syys-
rapsi

syksyllä lautas-
muokkaus, 
keväällä äestys

5,8 29.4. 30.9. m 
HeS

2,2 6,5 1900 12 130 300 40 80 40 20 28 10 18 sertisiemen, 
Celest Trio

320 28.4. Cemagro 26-4-4-2 320 kg 27.5. Cemagro CAN 100 
4.6. Cemagro NS 100 kg 
Yht. N 137 kg, P 13 kg, K 13 kg

7.6. Maatilan Booriliuos 0,5 l + Maatilan Mangaaniliuos 0,5 l + Maatilan 
Hivenliuos 1 l + Maatilan pyroksulaami duo 150 g + Dassoil 0,5 + Ascra 
Xpro 0,7 l  

Petri Tanskanen,
Polvijärvi

3 872 Helmi 
BOR

kevät-
ohra

syyskultivointi, 
keväällä äestys 2 x

8,9 15.5. 23.9. m He 1,9 6,2 1010 3,2 57 200 30 38 76 42 17 24 64 20 sertisiemen, 
Redigo Pro

305 15.5. YaraMila Y3 410 kg  

Yht. N 99 kg, P 12 kg, K 33 kg

7.6. Typpiliuos 10 l + Hi-pHos 1 l 21.6. Premium Classic SX 15 g + Starane 
333 0,3 l + Hi-Phos 1 l + Wuxal Microplant 1 l + Delaro 0,2 l 2.7. Swipe 
0,9 l + Hi-Phos 1 l + Ascra Xpro 0,3 l + Wuxal Microplant 1 l

Kalle Yli-Jaakkola,
Pöytyä

3 787 Diskett ruis syyskultivointi, 
keväällä äestys

4,5 4.5. 23.9. m  
HeS

2,0 6,2 2300 7 189 300 23 41 82 39 22 28 26 5 TOS, Fungazil 300 3.5. Broilerin lanta 8 m3  4.5. Befert Hiven 27-3-5 300 kg  
23.6. Befert CAN 100 kg. Yht. N 126 kg, P 34 kg, K 58 kg

3.6. Moddus Evo + Maatilan Hivenliuos 1 l 20.6. Ariane S 2 l + Maatilan 
Hivenliuos 1 l + Prosaro 0,5 l 1.7. Prosaro 0,5 l

HAMK Mustiala,
Tammela (luomu)

3 587 Helmi 
BOR

kevät-
ohra

syyskyntö, 
keväällä äestys 2 x

8,6 6.5. 20.8. m 
HeS

3,3 6,4 2400 13 330 390 24 45 90 36 28 34 37 35 sertisiemen 280 4.5. Naudan lietelanta 21 tn + Ecolan Agra 3-0-0 vinassi 1 tn. 
Yht. N 88 kg, P 11 kg, K 66 kg

3.6. Rikkaäestys + ruokonata-apilanurmiseoksen kylvö 20 kg  9.6. YaraVita 
Mantrac Pro 1 l 14.6. YaraVita Biotrac 1 l 2.7. YaraVita Biotrac 1 l

Ari Siivonen,
Huittinen

3 103 Jaarli 
BOR

rypsi syyskyntö, 
keväällä tasausäestys

9,7 5.5. 24.9. m 
HHs

2,8 6 1300 10 150 240 8,5 40 80 45 19 25 10 0 sertisiemen, 
Celest Trio

350 5.5. YaraMila Y2 410 kg 16.6. YaraBela Suomensalpieta-
ri 150 kg 
Yht. N 149 kg, P 10 kg, K 26 kg 

5.6. YaraVita Gramitrel 2 l + Moddus Evo 0,25 l 8.6. Broadway Star 150 g 
+ Dassoil 0,5 l + Nufarm MCPA 1 l 13.6. YaraVita Zinctrac 1 l 16.6. Yara-
Vita Biotrac 2 l 19.6. Orius 0,6 l  4.7. Decis Mega 0,2 l + Ascra Xpro 0,5 l 

Hannu Mikkola, Mänttä-
Vilppula (luomu)

2 993 Sibelius kaura kevätkyntö 3 15.5. 3.9. m 
HeS

1,9 6,5 1780 24 57 270 37 74 48 13 20 30 11 sertisiemen 400 15.5. Ecolan Agra 13-0-0 500 kg 30.5. Ecolan Agra 13-0-0 
200 kg. Yht. N 90 kg

Ilkka Lehtola,
Ilmajoki

ei mitattu Helmi 
BOR

herne syyskultivointi, 
keväällä äestys

2,6 7.5. 20.9. rm 
HtS

4,6 6 1643 10 235 236 43 86 40 23 30 10 2 sertisiemen, 
Celest Trio

350 7.5. Belor NPKS 22-3-10-2 450 kg 4.6. FinFerti 26-0-2  
80 kg 
Yht. N 120 kg, P 13 kg, K 46 kg

3.6. Medax Max 0,3 + CCC 0,2 + Hi-Phos 1 l + Jett Mangan 1,5 l + Prolis 2 
g 9.6. Quelex Combo (33 g + 20 g) + Delaro 0,25 l + Wuxal Microplant 1 l 
+ Prolis 2 g 23.6. Priaxor 0,5 l + Curbatur 0,25 l + Wuxal Grano 1 l

Juhani Viljakainen,
Mynämäki

ei mitattu Cornetto kevät-
vehnä

syyskultivointi, 
keväällä äestys 2 x

8,3 25.4. 28.9. m 
HeS

2,6 6,7 2350 17 446 174 42 84 38 23 30 10 8 TOS, 
ei peittausta

300 25.4. Belor 27-2-3 490 kg 6.6. Vehmaan voimakas + Veh-
maan moniravinne 
Yht. N 157 kg, P 10 kg, K 15 kg

1.6. Tooler 50 g + Medax Max 0,3 kg + YaraVita Mantrac 1 l 16.6. 
Amistar 0,3 l + Moddus M 0,35 l  + YaraVita Universal  2 l 24.6. Axial 0,7 
l + Starane 0,3 l
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Matias Rönnqvist,
Vaasa

8 719 KWS 
Mistral

herne 2 x rullaäes 
keväällä + s-piikkiäes

1,25 1.5. 14.9. rm 
LjS

4,3 6,5 2800 5,9 160 230 6 45 90 36 28 34 36 13 (+ 
90)

sertisiemen, 
Vibrance Trio + 
Wuxal Terios Mn+

423 1.5. FinFerti 26-0-2 360 kg + Yara Starttiravinne NP 12-23 
50 kg 
Yht. N 100 kg, P 11,5 kg, K 7 kg

6.6. aloitettiin kastelu 10.6. Ariane S 1,75 l + Stabilan 0,2 l + Sonis 0,15 l 
+ Wuxal Microplant 1 l + Aminosol 2 l 

Mty Ruusunen, 
Henri ja Jarmo,
Pori

7 481 Iceman tärkkelys-
peruna

syyskyntö, 
keväällä äestys 2 x

3 30.4. 23.9. m HtS 2,8 5,6 990 4,1 160 150 19 39 78 49 15 22 43 16 sertisiemen, 
Seedron + 
Wuxal Terios Mn+

390 30.4. YaraMila Y4 Hiven 650 kg 23.6. YaraBela Sulfan 80 kg 

Yht. N 150 kg, P 13 kg, K 71 kg

22.5. Wuxal Microplant 3,0 l + BF-Viljahiven 5,0 l 8.6. Quelex Combo (33 g 
+ 20 g) + BF-Viljahiven 5 l + Stabilan 0,7 l + Jett Mangan 1 l + Ascra Xpro 
0,4 l + Sito 0,2 l 22.6. Mirador 0,2 l + Zafira AZT 250 EC 0,2 l + Cerone 
0,1 l + Sonis 0,1 l + Bf-Viljahiven 10 l + Jett Mangan 1,0 l 5.7. Ascra Xpro 
0,4 l + Proline 0,3 l + Bf-Viljahiven 6 l + Decis 0,2 l + ZM-Grow 2 l 

Mika Lehtinen.
Kemiö

7 431 Leidi 
BOR

sokeri-
juurikas

syyskyntö, 
keväällä äestys 2 x

3,4 1.5. 18.9. m 
HHt

3,3 7,1 3100 41 190 230 36 38 76 40 18 24 60 19 TOS, 
Kultakasvu 
Premium

380 1.5. YaraMila NK2 550 kg 1.6. YaraMila NK2 100 kg 
7.6. N-xt Terra 14 80 l 30.7. N-xt Folium 5 25 l 

Yht. N 159 kg, P 0,1 kg, K 75 kg

3.6. YaraVita Starphos MnP 3 l + Medax Max 0,3 kg + YaraVita Biotrac 2 l 
10.6. Broadway Star 150 g + Dassoil 0,5 l + YaraVita Mancozin 1,5 l  
3.7.  Inatreq 1,5 l + N-xt Folium 5 25 l, toinen reuna Priaxor 0,6 l + Curba-
tur 0,3 l + N-xt Folium 5 25 l

Tuula ja Seppo Vätti,
Säkylä

7 345 Jaarli 
BOR

kevät-
vehnä

syyskyntö, 
keväällä äestys 2 x

8,7 27.4. 2.9. m 
HHt

3,2 6,8 4200 6,6 190 290 15 38 76 45 16 23 37 15 sertisiemen, 
Celest Trio

287 27.4. YaraMila Y4 Hiven 650 kg 
17.6. YaraBela Sulfan sensorilla noin 70 kg 

Yht. N 148 kg, P 13 kg, K 71 kg

30.5. Bf-Viljahiven 7 l + Stabilan 0,3 l 9.6. Quelex Combo (33 g + 20 g) + 
Ascra Xpro 0,4 l + Stabilan 0,3 l + Bf-Viljahiven 5 l + ZM-Grow 1,5 l + Si-
toplus 0,1 l 18.6. Bf-Viljahiven 5 l + Zafira AZT 250 EC 0,2 l + Sonis 0,1 l + 
Cerone 0,2 l 21.6. Quantis 1 l 2.7. Ascra Xpro 0,4 l + Delaro 0,3 l + 
Decis 0,2 l + Bf-Viljahiven 6 l + ZM-Grow 2 l + HA Thio-S 2 l

Tapio Lipponen,
Lieto

7 253 Leidi 
BOR

kevät-
ohra

syksyllä kyntö + äestys, 
keväällä äestys 

4,7 25.4. 3.9. m 
HeS

2,9 6,6 3250 13 163 230 19 45 90 36 27 33 50 15 sertisiemen, 
Celest Trio

320 25.4. YaraMila Y20 430 kg 16.6. YaraBela Suomensalpietari 
120 kg. Yht. N 146 kg, P 8 kg, K 13 kg

1.6. YaraVita Starphos MnP 3 l 9.6. Tooler 50 g + YaraVita Mancozin 1 l + 
Medax Max 0,3 kg + Elatus Era 0,3 l 3.7. Librax 1 l 

Kimmo Polo,
Loimaa

6 981 Iceman ruis syksyllä lapiorullaäes, 
keväällä 
lautasmuokkaus + 
äestys

10,6 22.4. 15.9. rm 
HtMr

6,3 6,5 1800 12 140 180 5,4 45 90 38 25 32 26 20 sertisiemen, 
Seedron + 
Wuxal Terios Mn+

365 11.4. Kananlanta 7 m3 22.4. YaraMila Hiven Y4 360 kg 
26.5. YaraBela Suomensalpietari 66 kg 4.6. YaraBela 
Sulfan 66 kg 

Yht. N 142 kg, P 46 kg, K 73 kg

26.5. Hi-Phos 1,9 l + Multiple Pro 0,47 l 31.5. Refine 28,5 g + Hi-Phos 
1 l + Multiple Pro 0,47 l + kiinnite 0,1 l 3.6. Moddus Evo 0,2 l + Wuxal 
Multifluid 1,9 l + YaraVita Starphos MnP 0,95 l 13.6. Broadway 150 g + 
Dassoil 0,5 l + MCPA 0,8 l + Mantrac Pro 0,8 l + Ascra Xpro 0,47 l 
19.6. YaraVita Biotrac 0,95 l + Thio-S 1,9 l + Yara typpiliuos 5 l 25.6. 
Karate Zeon 0,075 l + Wuxal Multifluid 0,95 l 1.7. Delaro 0,47 l + 
Typpilious 10 l + Thio-S 0,95 l

Jussi Kangas,
Lapua

6 849 Alli kevät-
ohra

syyskultivointi, 
keväällä äestys

6 5.5. 2.9. ht 
Mm

13,7 6,2 2500 9,3 118 320 48 96 38 30 36 31 42 sertisiemen, 
Lamardor

350 5.5. Broilerin lanta 3 tn + Yara Starttiravinne NP 12-23 20 kg 
+ YaraMila NK1 200 kg 29.5. YaraBela Sulfan 50 kg 
18.6. YaraBela Sulfan 100 kg 
Yht. N 105 kg, P 23 kg, K 63 kg

3.6. Moddus Evo 0,25 l + YaraVita Starphos MnP 3 l 13.6. Medax Max 0,3 
kg + Folicur Xpert 0,25 l + Pixxaro EC 0,25 l + Premium Classic SX 12 g + 
YaraVita Gramitrel 2 l + Mestarin kiinnite 0,1 l 2.7. Priaxor 0,6 l + 
Curbatur 0,3 l

Kari Alasaari,
Lapua

6 844 Trappe syys-
vehnä

tasauslanaus + 
kultivointi syksyllä, 
keväällä äestys

3,2 1.5. 23.9. erm 
HHt

9,2 6,9 3000 11 340 330 6,6 48 96 32 32 39 31 16 TOS, 
Kinto Plus (koetoi-
mintaluvalla)

225 1.5. YaraMila Y1 350 kg + YaraMila HeVi 3 70 kg 
27.5. YaraLiva Nitrabor 80 kg 28.6. YaraBela Sulfan 120 kg

Yht. N 144 kg, P 8 kg, K 27 kg

1.6.  Moddus Evo 0,25 l + YaraVita Starphos CMZ  3 l + Refine Super 
0,015 l + kiinnite 0,15 l 12.6. Attribut C 60 g + Chekker Plus 0,45 l + 
Delaro 0,4 l + Wuxal Microplant 1 l + Jett Mangan 2 l + CCC 0,3 l + kiin-
nite 0,2 l 24.6. Ascra Xpro 0,6 l + Folicur Xpert 0,3 l + Jett Mangan 1 l +  
Moddus M 0,15 l 4.7. Variano Xpro 0,8 l +  Moddus 0,1 l + Cerone 0,15 l 
+ Decis Mega 0,1 l

Timo Lankila,
Kalajoki

5 536 Alli nurmi viime kesänä 
jankkurointi, 
kevätkyntö + äestys

2,1 14.5. 23.9. rm 
KHt

4,8 6,5 1100 4,6 31 140 31 62 50 8 13 42 7 sertiemen, 
Lamardor

250 12.5. Naudan lietelanta 15.5. YaraMila Hiven Y3 200 kg 
6.6. YaraBela Sulfan 100 kg 30.6. Yara Typpiliuos 10 l  
Yht. N 125 kg, P 18 kg, K 88 kg

3.6. Farm-viljahiven EDTA Strong 3,8 l 11.6. Farm-viljahiven EDTA Strong 
4 l 15.6. Broadway Star 0,14 kg + Dassoil 1 l 30.6. Medax Max 0,3 kg + 
Priaxor 0,5 l

Mikko Uotila,
Punkalaidun

5 046 Quarna kaura suorakylvö 5,8 30.4. 23.9. m  
HsS

3,0 6,6 3300 12 250 400 11 43 86 38 25 31 22 8 TOS, 
Vibrance Star

300 30.4. YaraMila Y 10 (24-4-4) 300 kg 4.6. Urea 180 kg 
Yht. N 155 kg, P 12 kg, K 12 kg

29.4. Bronco 1 l 9.6. Refine Super SX 25 g + Ascra Xpro 0,4 l + Wuxal 
Microplant 1 l 10.6. Outrun C 2 l 3.7. Ascra Xpro 0,6 l

Markus Yli-Lähde,
Loimaa

4 949 Sibelius kevät-
ohra

lautasmuokkaus + 
äestys

14,5 1.5. 3.9. turve-
maa

40,9 5,8 2800 2,4 130 590 20 36 8 sertisiemen, 
Celest Trio

350 1.5. Cemagro 28-3-5 360 kg + Belor NP 12-23 40 kg  
4.6. Belor NS 21-24 100 kg 

Yht. N 127 kg, P 20 kg, K 18 kg

6.6. Medax Max 0,25 kg + CCC 0,3 l 9.6. Starane 333 0,3 l + Prosaro 
0,25 l + YaraVita Mancozin 1 l + YaraVita Mantrac 0,5 l 14.6. Swipe 0,8 l 
17.6. Wuxal Microplant 4,5 l + YaraVita Biotrac 1,3 l 28.6. YaraVita Solat-
rel 5 l + YaraVita Bortrac 1 l + YraVita Thiotrac 5 l 14.7. Comet Pro 0,4 l + 
Librax 0,5 l

Hannu Eskola,
Loimaa

4 361 Sibelius kevät-
vehnä

syyskultivointi, 
keväällä jyräys

25,5 5.6. 2.10. rm 
HHs

5,6 7 13 180 44 88 38 26 33 36 8 TOS, Vibrance Trio 
+ Starphos MnP

420 6.5. Belor Premium 27-3-5-2 450 kg + Belor Premium 16-7-
13 40 kg  4.6. Belor Premium Typpi 75 kg 

Yht. N 148 kg, P 15 kg, K 28 kg

 12.6. Nufarm MCPA 0,5 l + Broadway 150 g + Dassoil 0,5 l + Wuxal 
Microplant 1 l + YaraVita Mantrac Pro 0,5 l + Hi-Phos 1 l + YaraVita 
Mancozin 0,5 l  17.6. Proline 250 EC 0,15 l + Priaxor 0,3 l + Hi-Phos 3 l + 
Wuxal Grano 2 l 

Janne Rouhiainen,
Kouvola

4 218 Sibelius syys-
rapsi

syksyllä lautas-
muokkaus, 
keväällä äestys

5,8 29.4. 30.9. m 
HeS

2,2 6,5 1900 12 130 300 40 80 40 20 28 10 18 sertisiemen, 
Celest Trio

320 28.4. Cemagro 26-4-4-2 320 kg 27.5. Cemagro CAN 100 
4.6. Cemagro NS 100 kg 
Yht. N 137 kg, P 13 kg, K 13 kg

7.6. Maatilan Booriliuos 0,5 l + Maatilan Mangaaniliuos 0,5 l + Maatilan 
Hivenliuos 1 l + Maatilan pyroksulaami duo 150 g + Dassoil 0,5 + Ascra 
Xpro 0,7 l  

Petri Tanskanen,
Polvijärvi

3 872 Helmi 
BOR

kevät-
ohra

syyskultivointi, 
keväällä äestys 2 x

8,9 15.5. 23.9. m He 1,9 6,2 1010 3,2 57 200 30 38 76 42 17 24 64 20 sertisiemen, 
Redigo Pro

305 15.5. YaraMila Y3 410 kg  

Yht. N 99 kg, P 12 kg, K 33 kg

7.6. Typpiliuos 10 l + Hi-pHos 1 l 21.6. Premium Classic SX 15 g + Starane 
333 0,3 l + Hi-Phos 1 l + Wuxal Microplant 1 l + Delaro 0,2 l 2.7. Swipe 
0,9 l + Hi-Phos 1 l + Ascra Xpro 0,3 l + Wuxal Microplant 1 l

Kalle Yli-Jaakkola,
Pöytyä

3 787 Diskett ruis syyskultivointi, 
keväällä äestys

4,5 4.5. 23.9. m  
HeS

2,0 6,2 2300 7 189 300 23 41 82 39 22 28 26 5 TOS, Fungazil 300 3.5. Broilerin lanta 8 m3  4.5. Befert Hiven 27-3-5 300 kg  
23.6. Befert CAN 100 kg. Yht. N 126 kg, P 34 kg, K 58 kg

3.6. Moddus Evo + Maatilan Hivenliuos 1 l 20.6. Ariane S 2 l + Maatilan 
Hivenliuos 1 l + Prosaro 0,5 l 1.7. Prosaro 0,5 l

HAMK Mustiala,
Tammela (luomu)

3 587 Helmi 
BOR

kevät-
ohra

syyskyntö, 
keväällä äestys 2 x

8,6 6.5. 20.8. m 
HeS

3,3 6,4 2400 13 330 390 24 45 90 36 28 34 37 35 sertisiemen 280 4.5. Naudan lietelanta 21 tn + Ecolan Agra 3-0-0 vinassi 1 tn. 
Yht. N 88 kg, P 11 kg, K 66 kg

3.6. Rikkaäestys + ruokonata-apilanurmiseoksen kylvö 20 kg  9.6. YaraVita 
Mantrac Pro 1 l 14.6. YaraVita Biotrac 1 l 2.7. YaraVita Biotrac 1 l

Ari Siivonen,
Huittinen

3 103 Jaarli 
BOR

rypsi syyskyntö, 
keväällä tasausäestys

9,7 5.5. 24.9. m 
HHs

2,8 6 1300 10 150 240 8,5 40 80 45 19 25 10 0 sertisiemen, 
Celest Trio

350 5.5. YaraMila Y2 410 kg 16.6. YaraBela Suomensalpieta-
ri 150 kg 
Yht. N 149 kg, P 10 kg, K 26 kg 

5.6. YaraVita Gramitrel 2 l + Moddus Evo 0,25 l 8.6. Broadway Star 150 g 
+ Dassoil 0,5 l + Nufarm MCPA 1 l 13.6. YaraVita Zinctrac 1 l 16.6. Yara-
Vita Biotrac 2 l 19.6. Orius 0,6 l  4.7. Decis Mega 0,2 l + Ascra Xpro 0,5 l 

Hannu Mikkola, Mänttä-
Vilppula (luomu)

2 993 Sibelius kaura kevätkyntö 3 15.5. 3.9. m 
HeS

1,9 6,5 1780 24 57 270 37 74 48 13 20 30 11 sertisiemen 400 15.5. Ecolan Agra 13-0-0 500 kg 30.5. Ecolan Agra 13-0-0 
200 kg. Yht. N 90 kg

Ilkka Lehtola,
Ilmajoki

ei mitattu Helmi 
BOR

herne syyskultivointi, 
keväällä äestys

2,6 7.5. 20.9. rm 
HtS

4,6 6 1643 10 235 236 43 86 40 23 30 10 2 sertisiemen, 
Celest Trio

350 7.5. Belor NPKS 22-3-10-2 450 kg 4.6. FinFerti 26-0-2  
80 kg 
Yht. N 120 kg, P 13 kg, K 46 kg

3.6. Medax Max 0,3 + CCC 0,2 + Hi-Phos 1 l + Jett Mangan 1,5 l + Prolis 2 
g 9.6. Quelex Combo (33 g + 20 g) + Delaro 0,25 l + Wuxal Microplant 1 l 
+ Prolis 2 g 23.6. Priaxor 0,5 l + Curbatur 0,25 l + Wuxal Grano 1 l

Juhani Viljakainen,
Mynämäki

ei mitattu Cornetto kevät-
vehnä

syyskultivointi, 
keväällä äestys 2 x

8,3 25.4. 28.9. m 
HeS

2,6 6,7 2350 17 446 174 42 84 38 23 30 10 8 TOS, 
ei peittausta

300 25.4. Belor 27-2-3 490 kg 6.6. Vehmaan voimakas + Veh-
maan moniravinne 
Yht. N 157 kg, P 10 kg, K 15 kg

1.6. Tooler 50 g + Medax Max 0,3 kg + YaraVita Mantrac 1 l 16.6. 
Amistar 0,3 l + Moddus M 0,35 l  + YaraVita Universal  2 l 24.6. Axial 0,7 
l + Starane 0,3 l



12 KM 10/2020

Rönnqvistin kisalohkolle asennettiin Soil Scout -maaperäanturit touko-
kuun puolivälissä. Tukiasema saatiin käyntiin kuukausi myöhemmin, 
jonka jälkeen mittausdata saatiin talteen pilveen. Maaperäanturit mittaa-
vat kosteutta, lämpötilaa ja johtokykyä, ja lähettävät tiedon langattomasti 
vastaanottimeen. Soil Scoutien hienous on juuri siinä, että niitä voi kylvää 
peltoon runsaasti ja niiden akku kestää kaksikymmentä vuotta. Anturit 
haudattiin lähekkäin 10 cm ja 25 cm syvyyteen salaojaputkien väliin. Alta-
kastelussa maa kostuu eniten salaojaputkien kohdalla, joten juuri siihen 
ei anturia kannata laittaa. Salaojaputkia on pellossa 15 metrin välein noin 
puolentoista metrin syvyydessä. Soil Scoutin keksijä ja tieteellinen johtaja 
Johannes Tiusanen suosittelee hautaamaan maaperäantureita ainakin 
kolmeen kohtaan sekä kahteen syvyyteen. ”Hyvä nyrkkisääntö voisi olla, 
että laittaa anturin parhaaseen, keskimääräiseen ja huonoimpaan paik-
kaan. Silloin kosteusvaihtelun saa näkyväksi.” Rönnqvistillä oli suunnitel-
mana tehdä juuri näin, mutta ajanpuute tuli vastaan. Kesäkuun puoliväliin 
mennessä maa oli lämmennyt jo 15 °C asti. Päivisin 10 cm syvyydessä 
lämpötila nousi lähes 20 °C asti. 

Rönnqvistin kisalohkon kosteus laski kastelusta huolimatta kesäkuun lop-
puun saakka, jolloin sateet alkoivat. Eurofins Viljavuuspavelun maape-
rän NIR-analyysin mukaan Rönnqvistin pellon maanäytteen kenttäkapasi-
teetti on 45 prosenttia. Maan tilavuudesta 45 prosenttia voi siis olla vettä. 
Rönnqvistin pellon kasteluraja menee puolestaan 34 prosentissa. Jos 
maan kosteus laskee tämän alle, kasveilla on vaikeuksia ottaa vettä, ja 
se vähentää satoa. Lakastumisraja on 28 kosteusprosentissa. Jos Rönn-
qvistin pelto kuivuu siihen pisteeseen, kasvit nuutuvat eivätkä elvy enää, 
vaikka vettä sataisikin. Rönnqvistin pelto oli koko ajan kosteampi 10 cm 
kuin 25 cm syvyydessä, vaikka peltoa kasteltiin alhaalta päin. Tämä joh-
tuu siitä, että anturi mittaa kosteutta pienestä kohdasta peltoa. 10 cm 
syvyydessä ollut anturi on mitannut kohtaa, jonka kenttäkapasiteetti on 
korkeampi kuin syvemmällä. Sen voi huomata, kun katsoo Rönnqvistin 
pellon kosteuskäyrää heinäkuun alun runsaiden sateiden aikana. 7. heinä-
kuuta pellon muokkauskerros on kastunut kokonaan, ja kosteuskäyrä on 
noussut niin korkealle kuin se kyseisessä kohdassa on mahdollista. Rönn-
qvistin pellolla syvempi anturi mittasi kesäkuun lopussa alle 30 prosen-
tin kosteutta, ylempi anturi pysyi koko ajan yli 30 prosentin kosteudessa. 
Viljelykasvin kannalta hyvään kosteuteen päästiin vasta heinäkuun neljäs 
päivä.

Rönnqvistin kisalohkon johtokyvyssä näkyy hyvin kasvin vedenoton ja 
haihdunnan sekä sateiden vaikutus. Johtokyky on korkeampi 25 cm 
syvyydessä kuin 10 cm syvyydessä. Altakastelu nostaa happamasta sul-
faattimaasta ravinteita juuria kohti, kun taas pintamaassa ravinnesuolo-
jen määrä on pienempi. Kesäkuun lopun sateet liuottivat ravinnesuoloja 
itseensä ja nostivat niitä ylöspäin, jolloin johtokyky nousi voimakkaasti 
25 cm syvyydessä. 10 cm syvyydessä tämä näki vain pienenä piikkinä. 
Tilanne muutti, kun sateet runsastuivat heinäkuussa ja maa kastui läpi-
märäksi. Johtokyky laski 25 cm syvyydessä ja nousi 10 cm syvyydessä. 
Pintamaan johtokyvyn nousun syynä lienee se, että tässä vaiheessa kylvö-
lannoituksessa annetun kierrätyslannoitteen loputkin ravinteet (kalium ja 
magnesium) ovat liuenneet. 

lähelle siementä, ja kaikki fos-
fori on vesiliukoista. 

Kylvölannoitteen typpi riit-
tää yleensä turvaamaan kasvien 
typen saannin tähkälle tuloon 
asti, kunhan se on vesiliukoi-
sessa muodossa ja sitä annetaan 
sata kiloa hehtaarille. Typpi 
liikkuu diffuusion avulla veden 
mukana juuria kohti. 

Fosforin kohdalla on toisin. 
Fosforia on aina maavedessä 
vain aivan pieniä määriä (0,01–
0,1 mg/l), sillä fosfori pidättyy 
voimakkaasti maahiukkasten 
pinnalle.

Kasvin juurten on siis kasvet-
tava fosforin luo. Siksi se on mie-
lekästä sijoittaa mahdollisim-
man lähelle siementä. 

Kastelu vapauttaa ravinteita
Matias Rönnqvistin käyttämä 
ravinnemäärä oli varsin maltilli-
nen. Typpeä annettiin sata kiloa 
ja fosforia 11,5 kiloa hehtaarille. 
Määrä oli kuitenkin tarkkaan 
harkittu.

Pelto on vanhaa merenpoh-
jaa, ja pohjamaa on hapanta 
sulfaattimaata, josta irtoaa run-
saasti ravinteita. Esikasvina oli 
herne, josta Rönnqvist laski tule-
van typpeä 20 kg/ha. 

Rönnqvistin hehtaarisato on 

käyttänyt typpeä 218 ja fosforia 
35 kiloa, joten maasta typpeä on 
irronnut 118 ja fosforia 22 kiloa 
hehtaarilta.

Rannikkoseudulla on tut-
kittu happamien sulfaattimai-
den ravinnemääriä ja altakaste-
lun vaikutusta. 

Vimla-projektissa huomattiin, 
että altakastelun avulla typpilan-
noitusta voidaan vähentää. 

Happamista sulfaattimaista 
irtoaa runsaasti typpeä ja veden 
avulla se saadaan kasvin käyt-
töön. Se on huomattu sateisina 
vuosina, jolloin satoa tulee yllät-
tävän paljon pienelläkin typpi-
lannoituksella.

Tämä näkyy myös Rönnqvstin 
pellon satelliittikuvista. Suuren 
sateen jälkeen kasvusto tumme-
nee muutaman päivän viiveellä, 
kun maan liukoisen typen pitoi-
suus on noussut, ja kasvi on otta-
nut typpeä runsaasti.

Sateisina vuosina altakastelu 
ei ole lisännyt satoa, mutta sen 
avulla on voitu vähentää typ-
pilannoitusta. Kuivina vuosina 
altakastelu on tuonut myös 
sadonlisää.

Kastelun vaikutusta ravintei-
den ottoon on tutkittu muualla 
maailmassa hyvinkin runsaasti. 
Kastelun on havaittu tehostavan 
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Starttifosfori kannattaa 
 ◼ Fosforin saatavuus riippuu lämpötilasta. Fosfori sitoutuu 

maahiukkasten pinnalle voimakkaasti, eikä vapaudu niistä 
maaveteen kylmässä maassa. Kasville käyttökelpoista fos-
foria on kylmässä maassa alle kilo hehtaarilla, kertoo Anne 
Kerminen Yaralta. Maa ei lämpene Suomessa oikeastaan 
koskaan kasvin fosforin saatavuuden näkökulmasta tar-
peeksi. Siksi Suomessa on keksitty muita keinoja parantaa 
kasvin fosforin saantia. Starttifosfori ja siemenen kuorrutus 
fosforilla ovat lisänneet Suomessa kevätkylvöisten kasvien 
satoa. Yksi vaihtoehto on ruiskuttaa fosforia lehtilannoit-
teena. Yaran Starttiravinteessa fosfori on kaikki vesiliukoi-
sessa muodossa, kun taas YaraMila -lannoitteissa osa fos-
forista on sitraattiliukoisessa muodossa. Sitraattiliukoinen 
fosfori on myös kasveille käyttökelpoista fosforia, mutta se 
ei sitoudu yhtä herkästi vaikealiukoiseen muotoon alumiinin 
ja raudan kanssa, kuin vesiliukoinen fosfori, vaan säilyy kas-
veille käyttökelpoisessa muodossa. ◻

mailla. Pohjaläppä täytyy pitää 
kiinni mielellään aina, eikä hap-
pamia alumiinivesiä saa päästää 
mereen. Muuten tulee kalakuo-
lemia."

Salaojavesien nitraatti- ja alu-
miinipitoisuudet voivat olla 
kymmenkertaiset noihin lukui-
hin nähden.

Maataloudessa ei saada kos-
kaan ravinnepäästöjä nollaan, 
mutta luukkujen kiinnipitämi-
sellä niitä voi vähentää oleelli-
sesti, Rönnqvist sanoo. 

Matias Rönnqvistin kisalohkon ravinnetase

N P

kg/ha kg/ha

Ravinteita peltoon

Lannoitteet 100 11,5

Siemenet 7 1,5

Yhteensä 107 13

Ravinteita pellosta

Jyväsato 179 26,4

Olkiin jäävät ravinteet 39 8,7

Sadossa yhteensä 218 35,1

Peltotase (oljet jäävät) -72 -13,4

Matias Rönnqvistin hehtaarisato oli 8 719 kiloa ja val-
kuainen 13,6 prosenttia. Taselaskelman mukaan pel-
losta on irronnut 118 kiloa typpeä ja 22 kiloa fosforia 
hehtaarilta.

KWS Mistral toi tänä vuonna vehnän kilokisassa voiton. Se on Suomen viljellyin kevätvehnälajike.

Leidillä saatiin kisassa kolmas ja viides sija.

typen ottoa, jolloin typpilannoi-
tusta voidaan vähentää. 

Aiheesta on tehty myös gradu 
Helsingin yliopistossa. Kasvi-
huoneessa tehdyissä kokeissa 
huomattiin, että 32 mm kastelu 
orasvaiheessa lisäsi kevätvehnän 
typen ottoa 20 kg/ha, kun simu-

loitiin tavanomaista kevätkui-
vuutta (toukokuun sademäärä 4 
mm ja kesäkuun 28 mm). Sade-
tus toi 1 740 kg/ha lisää satoa. 

Erityisesti jyvälukumäärä oli 
sadetetussa suurempi.

Rönnqvist haluaa painottaa 
myös ympäristönäkökulmaa. 
Hän on mitannut salaojavesien 
laatua. 

Kisalohkon salaojavesissä oli 
sadonkorjuun jälkeen nitraat-
tityppeä 5,2 mg/l. Veden pH 
oli 5,5 ja alumiinia siinä oli 0,4 
mg/l. Salaojakaivot ovat olleet 
kiinni jo 2,5 vuotta.

"Säätösalaojitus on tärkeä toi-
menpide happamilla sulfaatti-
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Kisan parhaat pellot lähes täydellistä viljelymaata
 ◼ Kisalohkojen kasvukuntoa tutkittiin Euro-

fins Viljavuuspalvelun NIR-analyysillä. Testillä 
haluttiin selvittää muun muassa maan raken-
netta, ravinnesuhteita ja -varantoja, mikrobiak-
tiviisuutta, vedenpidätyskykyä ja hiilimäärää. 
Se poikkeaa tavallisesta perustutkimuksesta, 
sillä se tehdään eri menetelmällä, ja siinä tut-
kitaan eri asioita. 

Kenttäkapasiteetti selvitettiin
Kuivana kasvukautena erityistä kiinnostusta 
herätti kisalohkojen vedenpidätyskäyrä. NIR-
analyysin avulla on mahdollista selvittää maan 
lajitekoostumus. Siitä voi laskea kenttäkapa-
siteetin, joka kertoo kuinka monta prosent-
tia maan tilavuudesta voi olla maksimissaan 
vettä. Kenttäkapasiteetti kuvaa siis maan 
vedenvarastoimiskykyä. 

Savi- ja erityisesti turvemaat pystyvät varas-
toimaan suuria määriä vettä tilavuuteensa 
nähden, kun taas karkeissa hietamaissa tai 
hiekassa vettä on paljon vähemmän. Mitä pie-
nempiä maahiukkaset ovat, sen enemmän ne 
voivat varastoida vettä. 

Mutta pienet hiukkaset luovuttavat vettä 
kasville heikommin kuin suuret, sillä pienten 
hiukkasten välissä vesi on niin ohuena kal-
vona, etteivät juuret pysty sitä ottamaan. Vesi 
on siis tiukemmin kiinni hiesu- tai savimaassa 
kuin hietamaassa, joten kasvit saavat vettä 
helpommin hieta- ja hiekkamaista kuin savi-
maasta. Siksi savimailla 30 kosteusprosentti 
on jo lakastumisraja, kun taas hiekkamaalla 
kosteus saa tippua viiteen prosenttiin ennen 
kuin kasvi lakastuu. 

Maa-analyysin avulla voi laskea kuinka pal-
jon maassa on helposti kasville käytettävää 
vettä, ja kuinka paljon kannattaa kastella ker-
ralla. Kastelu kannattaa aloittaa siinä vai-
heessa, kun kasvin helposti käytettävät vesiva-
rat on kulutettu loppuun. Kasvi ei lakastu vielä 

tässä vaiheessa, mutta satoa menetetään, 
koska kasvi joutuu käyttämään ylimääräistä 
energiaa saadakseen vettä. Kuvassa tämä 
kohta näkyy kastelun aloituspisteenä. Nuu-
tumispiste tarkoittaa sitä maan kosteuspro-
senttia, jolloin kasvit eivät enää toivu, vaikka  
saisivatkin pian vettä. 

Muutamilla kisalohkoilla käytiin kasvukau-
den aikana nuutumispisteessä, sillä myös osa 
pääversoista oli lakastunut. Jokaisella kisaloh-
kolla osa sivuversoista kuivui, eli yhdelläkään 
pellolla vettä ei ole ollut optimaalista määrää.

Hiilimäärät mitattiin
Vedenpidätyskyvyn lisäksi huomiota kiinnitet-
tiin multavuuteen eli viljelymaan hiilimäärään. 
Se mitattiin hehkutuskevennyksen avulla. Poh-
janmaan pelloissa näkyy runsas orgaanisen 
aineen määrä, ne olivat kaikki vähintään run-
sasmultaisia. Kisalohkoista Kari Alasaarella 
oli erm ja Jussi Kankaalla multamaata. 

Yllättäen Hannu Mikkolan luomupellolla 
hiilen määrä oli kisan matalin, vaikka siinä 
on ollut kaksi vuotta sitten nurmi. Toisaalta 
tätä peltoa on myös kynnetty enemmän kuin 
muita kisalohkoja. Petri Tanskasen kisaloh-
kolla oli yhtä matalat arvot, sillä pellolta on 
kerätty oljet kuivikkeiksi. Oljista kannattaisi 
pitää kiinni. Samoin Kalle Yli-Jaakkolalla oljet 
on yleensä kerätty pois. Se näkyy heti mata-
lampana muokkauskerroksen multavuutena.

Maanäytteen NIR-analyysi
Tutkimus perustuu NIR-analyysiin eli lähi-infra-
punaspektroskopiaan. Maanäyte jauhetaan 
hienoksi ja tutkitaan infrapunavalolla. Tausta-
aineistona käytetään laajaa pohjoiseurooppa-
laista maanäytereserviä, jotka on analysoitu 
kalsiumkloridiuuttoon perustuvalla viljavuus-
tutkimuksella. Kalibraatiota täydennetään jat-
kuvasti Pohjoismaista tulevilla näytteillä. 

Mikkelissä NIRillä mitatut arvot lähetetään 
Hollantiin, jossa algoritmi muuntaa ne kiloiksi 
hehtaarilla ravinnevarantojen osalta tai pro-
senttiosuuksiksi maalajikoostumuksessa tai 
milligrammoiksi kilossa mikrobien osalta. Mik-
robien määrää ja bakteeri-sieni-suhdetta tut-
kitaan selvittämällä fosfolipidirasvahappoja 
NIRin avulla. 

Suomalaisessa viljavuusanalyysissä käy-
tettävä menetelmä on hapan ammoniumase-
taattiuutto. Se on voimakkaampi kuin pelkkä 
vesiuutto, eli se mittaa myös maahiukkasten 
pinnalla olevia ravinteita, ei pelkästään maa-
vedessä olevia. Mutta tämäkin menetelmä 
mittaa vain helppoliukoisia ravinteita. Koko 
ravinnereservin mittaamiseen tarvitaan järeitä 
uuttomenetelmiä, suolahappoa tai typpihap-
poa. Kaikkien ravinnereservien tutkiminen 
ei toisaalta ole tarkoituksenmukaista, koska 
ravinteet vapautuvat kasvien käyttöön vasta 
tuhansien vuosien aikana. Suomessa päädyt-
tiin happamaan asetaattiuuttoon 1950-luvulla. 
Se on tarkoituksenmukainen menetelmä sil-
loin, kun halutaan seurata kasveille käyttökel-
poisten ravinteiden määrää muutamien vuo-
sien välein.

Keski-Euroopassa yleisin menetelmä on kal-
siumkloridiuutto. Se on heikompi uuttomene-
telmä kuin hapan asetaattiuutto, eli se mit-
taa liukoisempia ravinteita kuin suomalainen 
menetelmä. Ruotsissa sen sijaan käytössä on 
ammoniumlaktaattiuutto, joka on puolestaan 
asetaattiuuttoa voimakkaampi, eli se mittaa 
niukkaliukoisempia ravinteita. Eri menetelmillä 
saatuja arvoja ei toisin sanoen voi vertailla 
keskenään, koska menetelmät mittaavat eri 
asioita. 

NIR-analyysin mukaan vehnäkisan parhaat 
pellot olivat lähes täydellistä viljelymaata. 
Vedenpidätyskyky- ja luovutuskyky oli esimer-
kiksi Mty Ruususen kisalohkolla ihanteelli-

HiekkaHietaTurveSavi

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Maan kosteus tilavuus %

pF
 (

M
at

rii
si

-im
u 

ba
r)

7

6

5

4

3

2

1

0

Kenttäkapasiteetti

Kastelun aloituspiste

Nuutumispiste

Ka
sv

in
 

kä
yt

et
tä

vi
ss

ä 
ol

ev
a 

ve
si

Ei
 k

äy
te

tt
äv

is
sä

 
ol

ev
a 

ve
si

Matias Rönnqvistin kisalohko

Maalajeilla on erilainen vedenpidätys- ja luovutuskyky partikkelikokonsa 
mukaisesti. Kasveille käyttökelpoisen veden raja-arvot vaihtelevat maa-
lajin mukaan. Turvemaat varastoivat eniten vettä, kun taas hiekkamaat 
varastoivat vähiten. Satokisaajien maanäytteen vedenpidätyskyky selvitet-
tiin Eurofins Viljavuspalvelun NIR-analyysin avulla. Kisalohkojen pintaker-
roksen (20 cm) vedenpidätyskyky on laskettu sivun 10 taulukkoon. Matias 
Rönnqvistin kisalohkon vedenpidätyskäyrä on piirretty viereiseen kuvaan. 
Rönnqvistin kenttäkapasiteetti on 45 % ja nuutumispiste 28 % ja kastelu 
kannattaa aloittaa kun maan kosteus on 34 %. Kuvan lähde: Andersson ja 
Wiklert 1972, Grundförbättring, 

nen. Tuula ja Seppo Vätin hienohieta lienee 
jokaisen unelma. Ravinnereservit ja mikrobi-
aktiivisuudet olivat nekin useimmilla hyvällä 
tolalla. AY

Lisätietoa: www.eurofins.fi/agro/tietosivut/
oppaat
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Vehnälajikkeet virallisissa lajikekokeissa

Lajike Jalostaja
Kasvu-

aika, vrk
Lämpö-
summa Lako % Tjp, g Hlp, kg

Valkuais- 
%

Sato, kg/ha, eri vyöhykkeillä 2020

Sakoluku I II III
Viljely-
ala, %

Helmi Bor 101 1008 5,6 36,8 76,5 13,8 227 4 752 6 106 5 802 7,1

Quarna* DSP 103 1038 0 37,6 79,8 15,4 278 5 831 5 878 13,9

Alli SW 105 1042 0 39,9 76,8 12,7 239 6 242 6 459 5 977 0,7

Jaarli Bor 105 1043 3,7 42,5 80,7 13,4 244 5 891 6 374 5 717 0,8

KWS Mistral KWS 106 1055 5,4 42,2 80,4 12,7 214 6 597 6 833 6 204 14,8

Diskett Lantm 108 1066 0 38,0 78,5 12,7 239 5 857 6 310 5 679 1,1

Iceman Secs 108 1073 0 42,6 79,9 13,1 275 6 237 6 573 5 435 0,8

Sibelius Stru 108 1071 7,7 42,4 78,9 13,1 257 6 627 6 749 6 236 3,8

Leidi** Bor 108 11,0 44,9 79,4 12,3 248 6 213 6 594 6 698 0,2

Trappe*** KWS 110 12,0 37,2 78,0 11,3 215 6 111 6 337 0,3

Cornetto Secs 111 1088 19,5 44,1 76,6 12,3 216 6 257 7 140 6 176 0,4

LÄHDE: VIRALLISET LAJIKEKOKEET 2012-2019, MITTARINA DEMONSTRANT, *) QUARNALLA 2011-2018, **) LEIDILLÄ JA ***) TRAPPELLA  2008-2015, MITTARINA AMARETTO.

lannoitusruudun, johon levitet-
tiin käsin 27 kg/ha typpeä sal-
pietarin muodossa. Lannoitus 
tehtiin kesäkuun kuudes päivä, 
juuri ennen sadetta ja altakaste-
lun aloitusta. 

Se ei erottunut kasvustosta 
eikä siihen tullut enempää täh-
kiä kuin muuallekaan.

Rönnqvistin kasvusto välttyi 
myös pahalta jälkiversonnalta. 
Kuivimpiin kohtiin jälkiver-
soja tuli. Salaojaputkien kohdat 
tuleentuivat tasaisimmin. 

Hankala kesä kevätvehnälle
Kasvukausi oli vehnän kannalta 
monella tavoin hankala.

Kylmä toukokuu aiheutti sen, 
että oraat tulivat pinnalle hyvin 
myöhään. Versoutumisen aika 
jäi lyhyeksi. Siinä vaiheessa olisi 
kaivattu edes yhtä 20–30 mm 
sadetta, jolloin jyväluvulle olisi 
ollut paukkuja määräytyä suu-
remmaksi.

Tästä mentiinkin pikaisesti jo 
tähkän muodostukseen. Lopul-
linen jyväluku lyötiin lukkoon 
kuumassa ja kuivassa säässä. 
Vehnät tulivat tähkälle aikai-
sin ja nopealla tahdilla. Silloin 
sadot jäävät väistämättä pieniksi.

ölle, kisan suurin määrä. Sie-
men orastui tasaisesti, ja Rönn-
qvistin orasmäärä oli myös 800 
kappaletta neliöllä. 

Tähkiä oli ainakin paikoitel-
len yli tuhat kappaletta neliöllä. 
Sivuversotähkien osuus kaikista 
tähkistä oli vain 3–5 prosenttia 
näytteenottopaikoissa.

Rönnqvist olettaa tähkätihe-
yden vaihtelun johtuvan siitä, 
että siemensyöttö oli epätasai-
nen. 

”Kun käyttää suurta siemen-
määrää ja kun ajonopeus tahtoo 
nousta, on kylvökoneen siemen-
syöttö koetuksella.”

Kylvötiheyden lisääminen 600 
kappaleesta 800 kappaleeseen 
ei kovin monta kymppiä maksa 
lisää, Rönnqvist laskee.

Ruiskun kanssa kiertäminen 
maksaisi noin 15–20 euroa heh-
taarilta ja siihen aineet päälle. 

"Halusin osoittaa, että tavan-
omaista suuremmalla kylvösie-
menmäärällä saa paremman 
taloudellisen tuloksen, ja että 
vehnän pääsee puimaan ajoissa", 
Rönnqvist perustelee.

Vehnän versotuksesta keskus-
teltiin innokkaasti satokilpailun 
Whatsapp-ryhmässä touko-kesä-
kuun vaihteessa.

Useat päätyivät antamaan 
tujauksen lisätyppeä orasvai-
heessa, saadakseen vehnän ver-
somaan. Osa ruiskutti myös sää-
teitä.

Rönnqvist teki kisalohkolleen 
2,5 x 2,5 metrin kokoisen lisä-

Rönnqvistin sadon valkuai-
nen oli 13,6 prosenttia, joten 
typpi ei ole loppunut kesken. 
Kasvuston typpimäärää mitat-
tiin kesäkuun lopussa SPAD-
mittarilla, eikä silloin havaittu 
lannoitustarvetta.

Älä säästä kylvösiemenessä
Kolmas agraarilegenda, jonka 
Rönnqvist halusi kumota, on 
kevätvehnän versominen. 

"Monet säästävät kylvösieme-
nen määrässä, kun toivovat veh-
nän tekevän sivuversoja. Yleensä 
se ei kannata."

Kevätvehnä tuottaa tähkällisiä 
sivuversoja heikosti pitkässä päi-
vässä. Tulee halvemmaksi tuot-
taa sato pääversoilla, kuin lähteä 
versottamaan vehnää kasvunsää-
teiden ja lisätyppilannoitusten 
avulla, Rönnqvist sanoo.

Rönnqvist pitää myös hanka-
lana löytää vehnälle oikeita kas-
vunsääteen ruiskutushetkiä, jos 
siihen ralliin lähtee. 

"Kasvihuoneessa kasvatetta-
van joulutähden viikkokasvua 
seurataan mittatikun avulla ja 
kasvunsääteet annostellaan sen 
mukaan." 

Vehnälajikkeille vastaava 
annostelu on löydettävä itse.

"Lisäksi sääteiden liiallisella 
käytöllä puinti myöhästyy ja kui-
vauskustannukset kasvavat. Sen 
sijaan käytän tiheämpää kylvöä 
kuin normaalisti." 

Rönnqvistin tavoiteltu sie-
menmäärä oli 800 itävää neli-

Icemanilla saatiin 
kisassa toinen ja 
kuudes sija.
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Pelto vaikuttaa lajiketta  
enemmän 

Juha Mäkelä (oik) hoiti sadonmit-
tauksen Kari Alasaaren pelloilla.

 ◼ Satokilpailussa voittajalajikkeet saavat 
usein turhan suurta gloriaa. Omalle pellolle 
sopivan lajikkeen valinta on tärkeää, mutta  
pellon kasvukunto ja puhdas sattuma esi-
merkiksi sateiden suhteen vaikuttavat satoon 
enemmän kuin lajike.  

Yksittäisen lohkon sisällä on satovaihtelua, 
samoin on kahden, hyvin samanlaisen lohkon 
välillä. Pääsimme vertailemaan tätä asiaa 
tämän vuoden satokilpailussa, sillä  Kari Ala-
saarella oli Lapualla Trappe-kisalohkon lähellä 
toinenkin Trappe-lohko. Siinä hän viljeli rinnak-
kain Trappea ja Licameroa TuplaRuutu-konsep-
tilla, josta hän ja kaksi muuta viljelijää saivat 
Tuottajalle Kiitos -stipendin viime vuonna.

Alasaari on havainnut molemmat lajikkeet 
omille pelloilleen sopiviksi ja oppinut niiden vil-
jelyniksit. TuplaRuutu-lohkon Trapen ja Licame-
ron sadot päätettiin mitata samaan syssyyn 
kisalohkon kanssa. Kisalohkon Trapella satoa 
tuli 6 844 kg/ha ja vertailulohkon Trapella  
9 330 kg/ha. Sillä olisi voitettu tämä kilpailu 
ja hätyytelty KM:n kisahistorian kevätvehnäen-
nätystä, joka on 9 602 kg/ha. 

Pellot oli kylvetty samana päivänä samoilla 
säädöillä ja lannoituksilla. Kisalohkon ja vertai-
lulohkon kylvön välillä ei ollut tuntiakaan. Ne sai-
vat suunnilleen samat sateet ja paisteet, eikä 
viljelytekniikassakaan ollut eroja. Molemmille 
lohkoille on myös tehty tuoreet maa-analyysit ja 
Eurofinsin NIR-tutkimus. Viljavuudet olivat hyvin 
samanlaiset, samoin vedenpidätyskyvyt.

Olennaiset erot olivat viljelyhistoriassa. 
Kisalohkolla esikasvina oli syysvehnä, jonka 
jälkeen pelto oli tasauslanattu ja kalkittu. Se 
kultivoitiin syksyllä. Vertailulohkolla esikasvina 
oli härkäpapu ja se oli sängellä talven, ja kulti-
voitiin vasta keväällä. Lohko on mitä todennä-
köisemmin pitänyt kosteuden paremmin. Voi 
myös olla, että tasauslanaus tiivisti kisaloh-

koa, eikä tiivistymä poistunut koska talvella ei 
ollut routaa. Vertailulohko orastui paremmin ja 
tasaisemmin, ja eron näki jo kesäkuun alussa. 
Myös tähkätiheys oli suurempi. Alasaari hoiti 
starttilannoituksen YaraMila Hevi3:lla, siinä on 
paljon hiveniä, rikkiä ja fosforia. Orasvaiheen 
lisälannoitukseen hän käytti YaraLiva Nitrabo-
ria, jossa kaikki typpi on nitraattityppenä, se 

Heinäkuun 19. päivä 
otetuissa satelliittiku-
vissa näkyy selvästi, 
että Kari Alasaaren 
kisalohkolta (alempi 
kuva) on tulossa 
heikompi sato kuin 
TuplaRuutu-lohkolta 
(ylempi kuva). Kisa-
lohkon Trapesta tuli 
6 844 kg/ha (ja 800 
kg/ha varisi maahan), 
TuplaRuutu-lohkon 
Trappe antoi 9 330 
kg/ha ja Licamero 
8 663 kg/ha. 

on nopeinta typpeä mitä on. 
Alasaaren viljelystrategiana on 

pitää satopotentiaalista kiinni kyl-
vöstä korjuuseen. Kasvustoa ver-
sotetaan tieten tahtoen ja jyvälu-
kua kasvatetaan lannoituksella. 
Kylvösiemenmäärä oli pienempi 
kuin vehnäkisan voittaneella 
Matias Rönnqvistillä, mutta ver-
tailu-Trappelohkolla tähkätiheys 
oli molemmilla samaa suuruus-
luokkaa. 

Suuren sadon voi rakentaa 
monella eri tavalla, kunhan kas-
vutekijöitä on vain tarjolla. Ala-
saaren lohkolla vesitalous on 
ollut hyvällä tolalla, ja maasta 
on irronnut runsaasti ravinteita, 
aivan kuten Rönnqvistilläkin. ◻
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Kylmässä toukokuussa kär-
sittiin mangaanin ja fosforin 
puutteesta, ja monet turvautui-
vat ruiskuttamaan niitä oraille. 
Stressiä vastaan taisteltiin bio- 
stimulanttien avulla, mutteivät 
nekään kuivuuteen auttaneet.

Monet kokeilivat biostimu-
lantteja ensimmäistä kertaa, 
mutta niiden teho jäi vielä arvoi-
tukseksi, sillä nollaruudut jäivät 
tekemättä. 

Ja vaikka kesäkuu oli kuuma 
ja sateeton, iski pistelaikku 
monelle pellolle. Pistelaikku läh-
tee itämään lämpimässä, mutta 
kunnolla se ryöpsähti päälle hei-
näkuussa, kun saatiin vettä, ker-
too Minni Tapola Bayerilta.

Tautioireita ei välttämättä 
näkynyt vielä kesäkuussa, ja 
koska sato-odotuskin oli pieni, 
jättivät monet tautitorjunnan 
tekemättä. Heinäkuun sateiden 
myötä taudit jylläsivätkin sitten 
kaikella voimallaan. 

Vehnäkilpailussa lähes kaikki 
ruiskuttivat tautiaineen, mutta 
valtakunnallisesti tilanne oli toi-
nen. ”Esimerkiksi Satakunnassa 
vain 25 prosenttia vehnistä sai 
tautitorjunnan”, Tapola kertoo.

Se tietää ongelmia ensi kesän 
tautitorjuntaan, ja ainakaan veh-
nää ei kannata kylvää vehnän 
perään.

Pitkäkestoisten SDHI-ainei-
den suosio tautitorjunnassa 
näkyi vehnäkisassa: yhdeksän 
kisaajaa ruiskutti Bayerin Ascra 
Xpron, neljä BASFin Priaxorin, 
kaksi BASFin Libraxin ja yksi 
Syngentan Elatus Eran.

Ascra oli suosituin SDHI-aine 
vehnäkisassa, ja niin se on val-
takunnallisestikin. Tapolan 
mukaan viljelijät ovat kokeneet  
Ascran auttavan stressinsiedossa 
vaikeina kasvukausina.

SDHI-tehoainetta sisältävät 
peittausaineet ovat nekin löytä-
neet käyttäjäkuntansa. 

”Haastavat kasvukaudet ovat 
näkyneet juuristoa vahvista-
vien Vibrance-peittausainei-
den kovana kysyntänä. Tarjonta 
tulee kasvamaan ensi vuonna, 
sekä sertifioidun siemenen, 
että tilapeittauksen osalta”, 

Antti Jaakkola Syngentalta ker-
too.

Rikkakasvipainetta myös
 Lämpö sai myös tuhohyönteiset 
liikkeelle. Tähkäsääskiä näkyi 
muutamilla kisalohkoilla. Etelä-
Suomessa tuhoa aiheuttivat var-
sikirpat ja Elimäellä havaittiin 
kalvassekoyökkösen tuhoja. 

Varsikirppa iski orasvaiheessa. 
Sen toukka elää viljan korressa, 
jolloin korsi kuihtuu ja taittuu. 
Näitä näkyi vehnäpelloilla kulu-
neena kesänä, kertoo Hannes 
Höykälä BASFilta.

Rikkakasvien torjunta oli han-
kalaa, koska ne taimettuivat epä-
tasaisesti ja muodostivat kuu-
muudessa vahvan vahapinnan.

Viljat tulivat tähkälle niin 
nopeasti, että ruiskutusikkuna 
jäi lyhyeksi, kertoo Aki Niemelä 
Corteva Agrisciencestä. 

Rikkakasvit myös taimettuivat 
moneen otteeseen. Seuraavalle 
kasvukaudelle on odotettavissa 
ongelmia. Rikkakasvien epäta-
sainen taimettuminen vaikeutti 
myös hukkakauran torjuntaa.

Tänä vuonna hukkakauran 
ruiskutusta kannatti odottaa 

Jokaisesta kisalohkosta löytyy esittelyvideo KM:n YouTube-tililtä. Kasvustojen kuvia on myös Satokilpailun 
Facebook-sivuilla ja KM:n Instagram-tilillä. Tässä korjataan Kari Alasaaren Trappe-vehnää 25.9.20.
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• Viljavuustutkimustulokset 3 viikossa Mikkelistä
• Rehut NIR-analyysinä 3 - 5 päivässä
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Hyödynnä veloitukseton maanäytteiden keräilypalvelumme 
n.130 eri maatalouskaupasta: www.eurofi ns.fi /agro/yhteystiedot/



18 KM 10/2020

K errotaan se heti alkuun 
– Matias Rönnqvist on 
tutkijasielu. Hänellä ei 
ole yhtään hehtaaria 

niinsanottua talousviljelmää, 

vaan jokaisella lohkolla tutki-
taan tai kehitetään jotain.

Satokisa oli Rönnqvistille tutki-
musmatka kastelun maailmaan. 
”Tämä oli ensimmäinen kerta, 

Kevätvehnän kilokisan 
palkinnot 2020
1.  Matias Rönnqvist, BASF, Revysol-tuoteperheen tukkupakkaus, 
 Medax Max -tukkupakkaus sekä 2 kpl Tooler Heavy 
 -pakkauksia.
2.  Jarmo ja Henri Ruusunen, Syngenta, vehnäpaketti – 
 kasvinsuojeluaineita 20 hehtaarille: 3 x Avoxa 10 litraa + 
 3 x Elatus Era 5 litraa + Moddus Evo 5 litraa.
3.  Mika Lehtinen, Corteva Agriscience, vehnän kasvinsuojelu-
 aineita 10 hehtaarille: rikkakasviaine Rexade ja tautiaine 
 Inatreq.

1. sija | KWS Mistral 8 719 kg/ha, Vaasa

90 mm sademäärä kastelun avulla
kun pumppasin vettä säätösala-
ojakaivoon näin aktiivisesti.”

Altakastelu jalostui kasvukau-
den mittaan. Kesäkuun ajan 
vettä pumpattiin bensapum-
pulla, mutta heinäkuussa vaih-
dettiin aurinkovoimalla toimi-
vaan pumppuun.

”Olen jo tilannut Agrolinkiltä 
kaksi aurinkopumppua lisää. Se 
on vaivatonta, kun ei tarvitse 
pelata bensan kanssa. Ja inves-
tointi maksaa itsensä takaisin 
nopeasti.” 

Yleensä Rönnqvistin pelloilla 
kasvaa jotain erikoisempaa kas-
via kuin viljaa. ”Viljoja on ollut 
vain kasvinvuorotuksen takia.”

Kisalohkon esikasvina oli 
herne, sitä ennen syysvehnä, 
kumina ja korianteri. 

Rönnqvist kertoo syntyneensä 
kerrostalossa, ja haaveilleensa 
maanviljelijän ammatista jo 
pikkupoikana. ”Haave toteutui 
vuonna 2000, kun muutimme 
kylään, mistä vaimon isoäiti oli 
kotoisin.” Viljelypinta-alaa ei ole 
paljon, ja osa töistä hoidetaan 
urakoitsijalla. Kylvökone Rönn-
qvistillä on, ja se vaatisi laittoa.

”Nyt koen olevani elementis-
säni, kun saan viljellä. Mutta se 
ei olisi mahdollista ilman muita 
viljelijöitä, urakoitsijoita, ystäviä 
ja vaimoani. He mahdollistavat 
tämän minulle.”

KWS Mistral – suosituin 
vehnä
Rönnqvist osallistui kisaan KWS 
Mistral -lajikkeella, koska kaveri 
suositteli sitä hänelle. Aiempaa 
kokemusta lajikkeesta hänellä ei 
ollut, mutta KWS:n verkkosivut 
kevätvehnän osalta tulivat tutki-
tuksi läpi.

Emilio-syysvehnällä oli tullut 
kotilohkolla valtava sato edel-
lisvuonna, joten vehnän pitäisi 
kyllä menestyä näillä pelloilla, 
Rönnqvist järkeili.

KWS Mistral oli tänä vuonna 
viljellyin kevätvehnälajike. Se 
on kasvuaikaluokkansa satoisin 
lajike.

”Tilasiemen aloitti KWS Mist-
ralin siemenlisäyksen vuonna 
2015”, kertoo Tilasiemen-ket-
jun toimitusjohtaja Antti Ollilla.

Lajikkeen jalostajan, saksa-
laisen KWS:n mukaan Mistra-
lin perimässä satoisuus tulee 
englantilaisesta materiaalista ja 
laatu puolestaan itäeurooppa-
laisesta perimästä.

”Ja vaikka KWS tekee vuosit-
tain 120 risteytystä, ja tutkii nii-
den satoisuuden sekä Suomessa 
että viidessä muussa maassa, ei 
tuossa kasvuaikaluokassa tahdo 
löytyä yhtä satoisaa haastajaa 
Mistralille”, Ollila kertoo.

Mistralilla on lyhyt korsi ja 
pitkä tähkä. Sen vahvuus on 
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niin myöhään kuin mahdollista 
ja valita aine joka vaikuttaa var-
masti ja tehokkaasti myös myö-
häisessä käytössä, Antti Jaakkola 
sanoo. 

Kaikki kisaajat vähensivät kas-
vunsääteiden käyttöä edellisvuo-
teen verrattuna. 

Esimerkiksi Kimmo Pololla oli 
Medax Max varattuna kasvunsää-
töön, mutta kuivuuden takia se 
jätettiin ruiskuttamatta. Lakoa ei 
tullut vaikka lohkon keskisato oli 
yli kuusi tonnia. Polon mukaan 
lakoa ei ollut tällä kasvukaudella 
millään viljoilla.

Seppo Vätti ja Kari Alasaari 
ruiskuttivat kasvunsääteitä kol-
meen kertaan. Ensimmäinen 
kerta oli juuristotehoon ja 
pensotukseen, kaksi seuraavaa 
kortta lyhentämään. 

Antti Jaakkola kertoo, että 
Syngenta on tuomassa ensi kas-
vukaudelle täsmäviljelyn työ-
kaluja ja apuvälineitä Moddus-
tuotteiden käyttöön, ettei pää-
töstä kasvunsääteiden käytöstä 
tarvitse tehdä pelkästään aistin-
varaisesti. ◻
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M aalousyhtymä Ruususen omista-
vat isä ja poika. Jarmo ja Henri 
Ruusunen. Heidät kisaan rekry-
toi Seppo Vätti, mutta se ei käy-

nyt ihan helposti. 
”Sepon piti houkutella pitkään ennen 

kuin lähdimme kisaan”, Jarmo Ruusunen 
kertoo.

Ruususet viljelevät kevätvehnän omien 
broilereiden rehuksi. Vehnän lisäksi vilje-
lykierrossa on kauraa ja tärkkelysperunaa. 
Vaikka kevät oli kylmä, oraat näyttivät hyviltä 

ja tasaisilta. Kisalohkolla ne olivat erityisen 
hyvännäköiset.

Kuivuus ja kuumuus tekivät kuitenkin teh-
tävänsä, ja kasvustot hyytyivät Satakunnassa. 
Keskisadot jäivät tavanomaista pienemmiksi.
Ruususilla kevätvehnän keskisato jäi neljään 

viihtyminen varsin erilaisissa 
olosuhteissa. Se ei ole lajikkeena 
vaativimmasta päästä kasvuolo-
jensa suhteen.

Sen sakoluvun kestävyys ei 
ole yhtä hyvä kuin muutamilla 
muilla lajikkeilla, mutta laatu-
ominaisuudet ovat hyvät. 

Kevät oli kylmä
Mistral kylvettiin 1.5. hyvin 
matalaan. Siemensyöttö oli 
maksimisäädöllä. Siementä oli 
paljon ja se oli peitattu juurien 
muodostumista edistävällä Vib-
rance Triolla ja kuorrutettu 
mangaania sisältävällä hivenra-
vinnetuotteella. 

Mangaaninpuutos alkukas-
vukaudella on hyvin yleistä, ja 
Rönnqvistin oli tarkoitus mitata 
mangaanitilannetta lehdistä. 
”Mutta mittari oli lainassa työ-
kaverilla, joten se jäi.” 

Kasvukausi alkoi Vaasassa 
virallisesti seuraavana päivänä. 
Kehitys oli hidasta. 12.5. men-
nessä lämpösummaa oli kerty-
nyt 8 astetta, ja vettä oli tullut 

lumena, räntänä ja vetenä kyl-
vöjen päälle 33 mm, joka on 
Vaasan keskimääräinen touko-
kuun sademäärä. Siemenet oli-
vat tässä vaiheessa itäneet, mutta 
oraalle ne tulivat vasta 20. tou-
kokuuta.

Soil Scout -anturit haudat-
tiin peltoon 15.5., ja havaittiin, 
että pellolla vesi on 5–7 cm kor-
keammalla kuin viereisessä val-
taojassa. 

Kesäkuun ensimmäisenä päi-
vänä vesi oli salaojakaivossa 60 
cm alle maanpinnan ja veh-
nällä oli 2–3 kasvulehteä. Kuu-
dentena päivänä aloitettiin alta-
kastelu ja silloin vesi oli 70 cm 
tasolla. Juhannuksen jälkeen 
pohjaveden pinta oli jo 115 cm 
syvyydessä, vaikka altakastelu oli 
ollut käytössä jo yli kaksi viikkoa.

Kastelu lopetettiin kesäkuun 
lopussa. Mutta heinäkuun puo-
livälissä Rönnqvist asensi aurin-
kokennolla toimivan pumpun. 
Sen nimellisteho on 2,2 kuu-
tiota vettä tunnissa 25 mm put-
killa ja letkuilla. Rönnqvist tes-

tasi todellista tehoa, ja se oli 
noin 1,5 kuutiota tunnissa eli 25 
litraa minuutissa 21 mm putkilla 
ja letkuilla. 

Sen teho oli toisin sanoen 
huomattavasti heikompi kuin 
bensapumpulla, mutta aurin-
kosähköllä toimiva pumppu 
hoitaa työt myös silloin kun 
olen poissa, Rönnqvist sanoo. 
Jos kesäkuun kastelu olisi pitä-
nyt tehdä aurinkovoimalla, olisi 
paneeleita pitänyt olla useampi 
tai aloittaa se paljon aiemmin. 

Aurinkosähköpumppu oli 
käytössä syyskuun alkuun asti. 
Pohjaveden korkeus pysyi sala-
ojakaivossa kastelun aikana 
noin 25 sentin korkeudella.

Ei lainkaan tauteja 
Rönnqvist seurasi kasvuston 
tilannetta aina kun ehti. Täh-
käsääskiä kävi pellolla, mutta 
vain vähän. Tauteja sieltä ei löy-
tynyt vielä heinäkuun puolivä-
lissäkään.

”Viljelykierto on hyvä, eikä 
tautipainetta ollut”, Rönnqvist 

sanoi, ja jätti tautiaineen aja-
matta.

Kasvustoon ruiskutettiin 
pelkkä rikkakasviaine, kasvun-
sääde ja hiveniä. Lisäksi sinne 
meni aminohappopohjaista 
biostimulanttia, Aminosolia.

”Oletin että se lievittää stres-
siä. Omenaviljelijät ovat käyttä-
neet sitä jo vuosia, kun he jou-
tuvat ruiskuttamaan lehtipintaa 
kuluttavia seoksia.”

Heinäkuun puolivälissä leh-
dissä näkyi fysiologista laikkua, 
eli sään aiheuttamaa stressiä on 
kyllä ollut. Pieni laikku musta-
ruostetta löytyi pellon reunasta 
elokuussa ja se näkyi myös Yaran 
Atfarm-satelliittikuvissa.

”Esikasvinhan täytyy olla 
herne tai papu, jos vehnäki-
saan lähtee”, totesi Rönnqvistin 
työtoveri Seppo Vätti Viljelijän 
Avena Bernerillä, jolla oli kevät-
vehnä kisavehnän esikasvina.

Jotain osviittaa ehkä antaa se, 
että kolmen parhaan esikasvit 
olivat herne, tärkkelysperuna ja 
sokerijuurikas. ◻

2. Sija | Iceman 7 481 kg/ha, Pori

Viljelyvarma pelto
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tonniin, kauralla tuli enemmän.”Onneksi 
ei viljellä ohraa”, Jarmo Ruusunen toteaa. 
Monet puivat jälkiversonutta, aikaista ohraa 
kaikkein viimeisimpänä.

Kisalohko on kuitenkin viljelyvarma. Sen 
satoja ei ole aiemmin punnittu, mutta se on 
ollut tilan parhaita peltoja jo pitkään. Siitä 
tulee hyviä satoja vuodesta riippumatta.

Pellon viljelyvarmuus näkyy myös Euro-
finsin NIR-analyysissä, jonka mukaan 20 cm 
pintakerroksessa on kasveille helposti käyt-
tökelpoista vettä 49 mm. Maalaji varastoi ja 
luovuttaa hyvin vettä, ja lakastumisraja tulee 
vastaan vasta 15 prosentin kosteudessa. 

Kasvukausi oli Jarmo Ruususen mukaan 
kauhea, jälkiversontaa oli enemmän kuin 
koskaan. Parhaiten pärjäsi tärkkelysperuna.

Kasvukausi ei kuitenkaan tuonut muutok-
sen tuulia viljelykasvivalikoimaan. ”Mutta 
mangaanikuorrutus ja juurtumista edistävä 
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M ika Lehtinen viljeli 
Leidiä nyt neljättä 
vuotta peräkkäin, 
ja on havainnut sen 

satovarmaksi lajikkeeksi omalla 
tilallaan. 

3. Sija | Leidi 7431 kg/ha, Kemiö 

Leidin satoisuus ei yllättänyt
dit tuottivat yli seitsemän tonnin 
sadon kuivasta kesäkuusta huoli-
matta. Suuri sato ei ollut Lehti-
selle yllätys. Kuten ei myöskään 
Leidin jalostaneelle Boreal Kas-
vinjalostuksen Mika Hyövelälle.

”Olen nähnyt Lehtisellä Leidi-
kasvustoja ennenkin, ja niistä on 
tullut seitsemän tonnin satoja. 
Tänä vuonna kasvusto näytti 
samanlaiselta”, Hyövelä kertoo.

Kesäkuun alkupuolella Leh-
tisen Leidi näytti Hyövelän 
mukaan jopa paremmalta kuin 
aikaisempina vuosina, mutta sit-
ten juhannuksen tienoilla kui-
vuus ja kuumuus tekivät tehtä-
vänsä tälläkin pellolla. Leidillä 
voi olettaa olevan satopotenti-
aalia kymppitonnin satoon, jos 
asiat sattuvat kohdalleen.

Leidi onkin korkean satopo-
tentiaalin lajike, mutta myös 
myöhäinen. Siksi sitä suositel-
laan vain eteläisimpään Suo-
meen, Hyövelä kertoo. Leidi 
vaatii myös varsin korkeaa typ-
pilannoitusta, joten Hyövelä 
suosittelee esikasviksi hernettä,  
härkäpapua tai sokerijuurikasta, 
kuten Lehtisellä.

Leidin jalostuksessa on käy-
tetty brittiläistä ja saksalaista 
aineistoa. Hyövelän mukaan 
Leidi kannattaa kylvää varhain, 
ja se yleensä jopa hyötyy siitä, 
että kylvön jälkeen tulee kyl-
mempi jakso. Tšekeissä Leidi 

kylvetään jo tammikuussa. Leidi 
versoo paremmin pitkän ja vii-
leän alkukasvukauden aikana,

Mutta vaikka tähkätiheys ei 
ollut kisan suurin, jyväkoko 
saattoi hyvinkin olla. Lehtisen 
Leidin tuhannenjyvän paino 
mitattiin, sillä sato on menossa 
omaan siemenkäyttöön. Tjp oli 
48,5 grammaa. Virallisissa lajike-
kokeissa Leidin jyvän paino on 
ollut suurimmasta päästä.

Lehtisen Leidi kasvoi loh-
kolla, jonka vieressä on aikoi-
naan ollut sikala. Niitä peruja 
pellon fosforiluku on yhä kor-
kea. Yleensä Lehtinen antaa 
aina starttifosforia, mutta tälle 
lohkolle ei voinut fosforia käyt-
tää. Lisälannoitukseen Lehti-
nen käytti Yaran lannoitteita 
sekä nestemäistä N-xt Terraa. 
Tähkälle ajettiin vielä N-xt 
Folium. Kokemukset nestelan-
noitteista olivat hyvät.

Koska esikasvina oli sokeri-
juurikas, ei tautipainetta ollut, 
eikä tauteja kyllä lohkolla näky-
nytkään. Kuivimmat kohdat pel-
losta puskivat jälkiversoa, mutta 
ne ehtivät valmistua hyvin elo-
kuun lämmön myötä.

Leidi puitiin vasta Aila-myrs-
kyn jälkeisenä päivänä, koska 
haluttiin odottaa jälkiversojen 
valmistumista. Keskisato oli kisa-
lohkolla kuuden tonnin tuntu-
massa. ◻

”Viljelin Leidiä ensimmäisen 
kerran 2017, jolloin puin sen 
syyskuun lopussa Demonstran-
tin jälkeen. Keskisato oli silloin 
7,5 tonnia hehtaarilta.” 

Vehnäkisan molemmat Lei-
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peittaus jäävät varmasti käyttöön. Icemanin 
juuristo oli sen verran vahva heti keväällä”, 
Jarmo Ruusunen kertoo.

Satelliittikuvien mukaan kasvusto ei kärsi-
nyt pahasti missään vaiheessa, vaan selvisi kui-
van kesäkuun ihmeen hyvin. Sama havainto 
oli Ruususilla, vaikkeivät he kovin usein kisa-
lohkolla käyneetkään. Lohko sijaitsee kuiten-
kin 10 kilometrin päässä tilakeskuksesta.

”Kuivuuden takia kasvunsäädemäärää 
vähän pienennettiin, mutta se kuitenkin 
ajettiin, sillä lakovehnän puinti on niin 
kamalaa”. Kisalohko päästiin puimaan vasta 
Aila-myrskyn jälkeen. Myrsky varisti satoa 
maahan noin 500 kg/ha. 

Ruususet ovat viljelleet Seppo Vätin rää-
tälöimillä ohjelmilla hyvällä menestyksellä. 

Esimerkiksi YaraMila Y4 Hiven on käytössä 
siksi, että siinä on tuplamäärä hiveniä taval-
liseen Y4:seen verrattuna. Se on edullisin 
tapa saada hiveniä peltoon. 

Iceman oli ensimmäistä kertaa viljelyssä. 
Ruususten havaintojen mukaan siinä on 
varsin suuret jyvät, myös korkea valkuainen 
miellytti. Vehnä on menossa omien broile-
reiden rehuksi, joten nämä olivat tärkeitä 
kriteereitä. 

Vaikka puinti viivästyi, sakoluku pysyi. Se 
onkin Icemanin yksi vahvuus, kertoo laji-
ketta edustavan Plantanovan Juha Uusi-
talo. Iceman on risteytetty Saksassa käyttä-
mällä satoisaa saksalaista aineistoa ja laatu 
on haettu sveitsiläisestä aineistosta. Mutta 
linjan valinta lajikkeeksi on tehty Suomessa 

Plantanovan koeruuduilla. Sitä on testattu 
laajasti Suomessa. Iceman tuli linjana Sak-
sasta vuonna 2014 ja Sibelius vuotta aiem-
min.

Molemmilla valintaperusteena oli run-
saan sadon lisäksi laatu, Uusitalo kertoo. 
”Korrenlujuutta ja sakoluvun kestävyyttä 
on hankala valintajalostaa Saksassa, kun 
siellä puidaan yleensä pystykuivaa viljaa hel-
teessä.”

Iceman menestyi satokisassa Sibeliusta 
paremmin, mutta sen selittää lohkon omi-
naisuudet ja sateen ajoittuminen oikealle 
hetkelle. Virallisissa lajikekokeissa niiden 
välillä ei ole ollut eroja kasvupaikan, vuo-
den tai maalajin suhteen. ◻


