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ten kuivurin ja perävaunujen puhdis-
tamista tai omaa viljelysten tarkastus-
ta. Saadusta katteesta osa täytyy laskea 
korvaukseksi tälle työlle ja sen jälkeen 
kiinteille kustannuksille kuten muilla-
kin kasveilla.

Rukiin viljelijät tarttuivat jo en-
nen kylvöä tarjottuihin kiinteähintai-
siin sopimuksiin, mikä oli onnistunut 
ratkaisu. Mikään joukkue ei flopannut 
täydellisesti, vaan kaikki saivat sados-
taan yli 500 euroa hehtaarilta. Edel-

HYVÄT HINNAT ja 
huippu - 
 sadot

Hyvä Sato -kilpailu käytiin viime 

kesänä aiempaa haastavammissa 

sääoloissa. Kaikilla joukkueilla sadon 

arvo kattoi muuttuvat kustannukset ja 

työkustannukset. Edellisenä vuonna 

näin ei ollut; silloin viljelytukia joutuivat 

juokseviin kuluihin käyttämään 

kärkikaksikkoa lukuun ottamatta 

kaikki joukkueet. Syitä tähän olivat 

kevätvehnän päätyminen rehuksi, 

lintujen aiheuttamat satotappiot 

ja lupiinin kaltaiset riskipitoiset 

kasvivalinnat.

SILJA VUORI, teksti

Ennen 
heinäkuun 
puoliväliä 
Mandarynan 
tähkissä 
tapahtui 
kukinta, jonka 
jälkeen jyvä 
oli valmis 
kehittymään. 

Hyvä Sato
-kilpailu

V 
uonna 2015 Hyvä Sato 
-kilpailun joukkueet sai-
vat edellistä vuotta ar-
vokkaampia satoja. Vilje-

lykasvit oli valittu huolellisesti pitä-
en eurot mielessä. Sadot olivat suu-
ria, koska kaikki viljaa tavanomai-
sesti viljelleet saivat lähes kuusi tai 
jopa yli seitsemän tonnia hehtaaril-
ta. Luomuviljelijöilläkin sadot oli-
vat varsin mukavat. Siementuotan-
to toi hyvät tulot vehnää ja ohraa vil-
jelleille muihin käyttötarkoi-
tuksiin nähden. Siementuo-
tannon taloudellista tulosta 
parantaa hiukan se, että las-
kennassa ei huomioida sii-
tä aiheutuvaa lisätyötä, ku-
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lisenä vuonna jäätiin jopa nollille ja 
vain kahdella joukkueella myyntitulo-
ja tuli yli tuhat euroa hehtaarilta.

Luomun asema talouskilpailussa 
on edelleen vahva. Joukkueet ovat saa-
neet kelpo satoja ja hinnat ovat olleet 
hyviä. Yksi syy ovat onnistuneet hin-
takiinnitykset. Erityisesti viime vuon-
na luomujoukkueilla oli myös selvästi 
muita pienemmät kustannukset. 

ViljelijänBernerin
voitto hiuskarvan 
varassa

Rikkaruiskutus viivästyi runsaiden sateiden ja juhannuspyhien johdosta. 
Torjuntahetkellä esimerkiksi matara oli jo hyvinkin kookasta.

Hyvä Sato -viljelykilpailun voitti ViljelijänBerne-
rin joukkue. Paras kate irtosi huikealla 7,6 tonnin 
siemenvehnäsadolla. Kapteeni Lasse Matikaista on-
nittelivat kilpakumppanit, joista vasemmalla Patrik 
Erlund NSL:n joukkueesta, Elosadon Jukka Kivelä, 
Juha Helenius Yliopiston professoreiden joukkuees-
ta, Jukka Rajala Luomuinstituutista sekä professo-
reiden joukkueen Markku Yli-Halla.

NÄIN TULOS LASKETTIIN
Hyvä Sato -viljelysten tuotot, kustannukset ja 
katteet ovat laskeneet yliopistonlehtori Stefan 
Bäckman ja professori Timo Sipiläinen Hel-
singin yliopiston Taloustieteen laitokselta. Las-
kelmat perustuvat viljelytietoihin, sadon määriin 
ja laatuihin.

V
iljelijänBernerin joukkue 
sai jännittää viimeiseen as-
ti, miten kevätvehnän itä-
vyydelle kävi puintia edel-

täneen pitkän sadejakson jälkeen. Il-
man tarkkaa laskelmaakin oli selvää, 
ettei kilpakumppaneiden hyviä ruis-
satoja muuten peitottaisi. Sen verran 
syksyn aiemmista puinneista oli tih-
kunut tietoa.

Itävyys riitti juuri ja juuri, jotta 
joukkue pääsi kiinni siementuotan-
non sopimushintaan. 218,50 euroa 
tonnilta ratkaisi voiton, sillä rehuveh-
nän tai edes leipävehnän hinnalla ei 

olisi kärkikahinoihin ollut mitään asi-
aa isosta sadosta huolimatta.

Hinta muodostuu syys-marras-
kuun 2015 leipävehnän keskihinnan 
perusteella ja sen päälle maksettavis-
ta siemen- ja laatulisistä. Sopimus oli 
tehty Peltosiemenen kanssa.

Joukkueen kapteeni Lasse  Mati-
kainen on mielissään voitosta haas-
tavan kasvukauden jälkeen. Kiitosta 
saavat erityisesti oikeaan osunut kyl-
vöajankohta ja hyvä lajike. Ripaus on-
neakin tarvittiin, voittaja myöntää.

”Meillä oli onnea matkassa, että 
olimme valinneet siementuotannon. 

Hyvä Sato -kilpailun voiton vei ViljelijänBerner. 

Kylvösiemeneksi tuotettu Mandaryna-kevätvehnä 

tuotti komean 7,6 tonnin hehtaarisadon.

SILJA VUORI, teksti 
LASSE MATIKAINEN, kuvat

HYVÄ SATO -KILPAILUN  
TULOKSET 2015
Joukkue Kate €/ha
Berner 1298
Elosato 1219
NSL 1077
Luomuinstituutti 826
HY Proffat 825
Berner2 541

Kate B= Sadon arvo ja tuet yhteensä - muuttuvat 
ja työkustannukset yhteensä. Kate B:n avulla ka-
tetaan kiinteitä kustannuksia, kuten koneita ja ra-
kennuksia sekä oman pääoman tuottoa. 
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Toissavuonna oli epäonnea, kun pik-
kulinnut tuhosivat varmasti tonnin 
meidän rapsisadostamme. Tällaista 
tämä on, että välillä menettää ja välillä 
on vähän onneakin.”

Talouslaskelmaa pyöritellessä huo-
maa, että tulos ei olisi häävi ilman sie-
menlisiä vaikka sato ylittää huikeat 
seitsemän tonnia. Nyt kiinteitä kus-
tannuksia varten viivan alle jäi mel-
kein 1  300 euroa, mutta jos sadosta 
olisi saatu esimerkiksi 140 euroa ton-
nilta, olisi sama tulos noin 600 euroa 
vähemmän. Muuttuvien ja työkustan-
nusten jälkeen 7,6 tonnin sadosta oli-
si jäänyt reilut 200 euroa sekä tuet. Si-
nänsä hyvällä 5,5 tonnin sadolla tukia 
olisi tarvittu muuttuvien kustannus-
ten kattamiseen. 

Kylvön ajoitus onnistui 
loistavasti
Viime kasvukaudella erityisesti kevät 
oli haastava ja kylvöjä tehtiin pitkään. 

”Mandarynan kylvö sattui täällä 
hyvään aikaan. Sateiden jälkeen oli ol-
lut sen verran poutaa, että maa oli hy-
vässä kylvökunnossa. Jos kylvöä olisi 
siirretty, se olisi siirtynyt sateiden ta-
kia reilusti myöhemmäksi. Nyt se kyl-
vettiin Äitienpäivänä eli 10. touko-
kuuta. Tämä oli Viikissä paras mah-
dollinen kylvöhetki kevätvehnälle vii-
me vuonna.”

Vehnä lähti tasaisesti kasvamaan ja 
kaikki näytti hyvältä. Haasteeksi tuli 
se, että lohkolle taimettui varsin pal-
jon rikkakasveja. Joukossa oli muun 
muassa mataraa ja ohdaketta. 

”Juuri ohdakkeen takia päätin vii-
västyttää ruiskutusta niin, että se eh-
tisi riittävän suureksi, jotta siihen-
kin saataisiin tehoa. Sateiden takia tä-
mä myöhästetty ruiskutus siirtyi vielä 
viikolla eteenpäin. Silloin rikkakasvit 
olivat jo tosi suuria. Olin huolestunut 
erityisesti siitä, miten isoihin mataroi-
hin saataisiin tehoa.”

Matikaisen huoli oli turha. Aineva-
linta, 100 millilitraa Sekatoria ja yksi 
litra MCPA:ta, tehosi mataraan ja oh-
dakkeisiin todella hyvin. Seokseen li-
sättiin vielä puolikas annos Tiltiä, 
vaikka taudeista ei ollut ruiskutushet-

VILJELIJÄNBERNER
Kate 1 298 €
Sadon arvo 1 662 €
Muuttuvat ja 
työkustannukset 845 €

Tankkiseos  
Sekator 100 ml/ha + 
MCPA 1 l/ha oli hyvä 

valinta. Suuretkin 
rikkakasvit tuhoutuivat 

täydellisesti. 

16. heinäkuuta;  
tautiruiskutus Proline 0,4 l/ha 
+ Mirador 0,2 l/ha sekä Thio-S 
-lehtilannoitus 3 l/ha. Kuvasta 
näkyy, että kasvustossa ei ole 
ruiskutushetkellä ollut yhtään 
tauteja. Lajike vaikuttaa hyvin 

taudinkestävältä. 
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vin, että jyväkoko oli Mandarynassa 
jopa vähän suurempi kuin käytetyissä 
kylvösiemenissä.”

Jyväkoko kertoo siitä, että kasvi sai 
ravinteita hyvin käyttöön. Lajikkeen 
tautien kestävyys hyvin haasteellisena 
kasvukautena oli positiivinen yllätys. 
Missään vaiheessa ei tullut kasvitaute-
ja. Syysrapsi esikasvina oli tukemassa 
satopotentiaalia.

Mandaryna tulee 
siementuotantoon
Lajikkeena Mandaryna on aivan uu-
si eikä siitä juuri ole koetuloksia edes 
muualta Euroopasta. Puolalainen ja-
lostaja Danko on jalostanut sen itäistä 

kellä 23.kesäkuuta merkkejä näkyvis-
sä. Tiltillä haluttiin kuitenkin varmis-
taa tilanne, koska sateisia säitä oli en-
nusteiden mukaan luvassa jatkossa-
kin. Toinen käsittely eli varsinainen 
tautikäsittely tehtiin 16.7. Ainevalinta 
oli harkittu niin, että tehoa saataisiin 
nimenomaan ruosteita vastaan.

”Tiesimme, että Ruotsissa ruoste-
ongelmat olivat jo siinä vaiheessa tosi 
suuria. Siksi halusimme täällä rannik-
koalueella varmistaa ruosteen torjun-
tatehon ja teimme seoksen Proline 0,4 
litraa + Mirador 0,2 litraa hehtaarille.”

Samaan tankkiin laitettiin vie-
lä kolme litraa Thio S -lehtilannoitet-
ta. Sama määrä Thio S:ää oli laitettu 
jo edellisessä ruiskutuksessa yhdes-
sä Multiplen kanssa. Molemmat leh-
tilannoitteet ovat tällä hetkellä Viljeli-
jänBernerin yksinmyynnissä.

”Thio S:ssä on rikkiä runsaasti ja 
hiukan typpeä. Se on kuitenkin selväs-
ti rikkivoittoinen. Kun typpeä käyte-
tään paljon, pitää lisätä myös rikkiä, 
jotta typpi saadaan kasvin käyttöön ja 
valkuaista muodostuu.”

Mikä merkitys lehtilannoitteilla lo-
pulta oli voittajasadon muodostuksel-
le? Aineet maksoivat reilut 23 euroa 
eli se tuli katettua 108 kilolla siemen-
vehnää. Matikainen uskoo, että se li-
säsato niillä vähintään saatiin.

”Lehtilannoituksella on kyllä mer-
kitystä sille, että saadaan jyvistä kook-
kaita. Siinä onnistuttiin nyt niin hy-

Joukkue Berner Elosato NSL Luomu-
instituutti

HY Berner 2

Myytävä sato ja sen määrä Kevätvehnä Ruis Ruis Speltti Ohra Maissi
 7 610,00    3 245,00    5 970,00    1 760,00    6 912,00    7 630,00   

TUOTOT
Sadon arvo  1 662,18    1 093,57    1 301,46    528,00    1 263,44    961,38   
Tuet yhteensä  481,00    681,00    521,00    641,00    481,00    481,00   

Perustuki viheryttäminen ja 
eu-tuotantotuki

 192,00    192,00    192,00    192,00    192,00    192,00   

Luonnonhaittakorvaus  217,00    217,00    217,00    217,00    217,00    217,00   
Ympäristökorvaus  72,00    72,00    72,00    72,00    72,00    72,00   
    Muut tuet 1)  -      200,00    40,00    160,00    -      -     

Tuotot yhteensä €/ha  2 143,18    1 774,57    1 822,46    1 169,00    1 744,44    1 442,38   

MUUTTUVAT KUSTANNUKSET 2)

Siemenet  105,63    60,00    42,00    150,00    103,97    120,00   
Lannoitus  275,94    243,20    246,41    -      194,92    240,00   
Kasvinsuojelu  61,77    -      97,75    -      89,48    40,47   
Muut muuttuvat 
kustannukset

 277,23    150,92    243,35    174,52    472,48    446,34   

Muuttuvat kustannukset 
yhteensä

 720,57    454,12    629,50    324,52    860,85    846,81   

Työkustannukset yhteensä  124,20    101,50    116,10    117,99    138,24    54,27   

Kustannukset  
yhteensä €/ha

 844,77    555,61    745,60    442,51    999,09    901,08   

KATE A 3)  941,61    639,45    671,96    303,48    402,60    114,57   
KATE B 4)  817,41    537,95    555,86    185,49    264,36    60,30   
KATE A tuet mukaan lukien  1 422,61    1 320,45    1 192,96    944,48    963,60    595,57   
KATE B tuet mukaan lukien  1 298,41    1 218,95    1 076,86    826,49    825,36    541,30   

1) Muut tuet sisältävät luomutuen   2) Muuttuvat kustannukset on hinnoiteltu kevättalven 2013 hintojen mukaan. Työ on määritelty TS-ko-
ne-laskentaohjelmaa apuna käyttäen. Muut muuttuvat sisältävät traktorin ja puimurin poltto- ja voiteluaineen, kuivatuksen energian ja lii-
kepääoman koron ja myös mahdollisen luomutarkastusmaksun ja kalkituksen.  3) Kate A= Tuotot yhteensä – Muuttuvat kustannukset 
yhteensä  4) Kate B= Tuotot yhteensä – (Muuttuvat kustannukset+työkustannukset) yhteensä

 Hyvä Sato -kilpailun tuloslaskelmat

Mandaryna  
olisi ollut puitavissa  

syyskuun puolivälin jäl-
keen, mutta sateet siirsivät 
korjuun syyskuun viimei-

selle päivälle. Lajike ei 
ränsistynyt sateista.
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muksen Fazerin kanssa. Heidän sopi-
mushinnakseen tuli 340 euroa tonnil-
ta. Sadon hehtolitrapaino jäi pieneksi, 
joten siitä tuli suurin mahdollinen vä-
hennys kolme euroa tonnilta.

”Oli hyvä ratkaisu kiinnittää hinta 
jo kylvöaikana, vaikkei se silloin niin 
selvältä tuntunut. Vuotta aiemmin, 
syksyllä 2013 luomurukiin hinta oli 
vielä 370 euroa. Tällä hetkellä siitä ei 
saa enää kuin alle 300 euroa”, hopea-
mitalin voittaneen Elosadon joukku-
een kapteeni Jukka Kivelä kertoo.

Luomuviljojen hinnat ovat pudon-
neet samaan tapaan kuin muidenkin. 
Esimerkiksi mallasohran hinta on pu-
donnut 100 eurolla. Silti Kivelän tieto-

L
uomurukiin viljelyn voitta-
miseen ei siis riittänyt, että 
NSL sai 2 700 kiloa parem-
man ja siksi reilut 200 euroa 

arvokkaamman sadon kuin Elosato. 
Luomuviljelyn pienemmät muuttuvat 
ja työkustannukset sekä parempi tuki 
nostivat katteen tavanomaista viljelyä 
korkeammaksi. 

Luomurukiin hinta on myös pa-
rempi, mutta tavallisestakin rukiista 
sai syksyllä 2014 ennen kylvöjä kiin-
nittäessään 218 euroa tonnilta. NSL 
teki sopimuksen Fazerin kanssa, mi-
kä oli fiksu veto, koska syksyllä ru-
kiin hinta putosi useita kymmeniä eu-
roja tonnilta. Myös Elosato teki sopi-

Keski-Eurooppaa varten, eli alueel-
le missä kevätvehnää sillä korkeudel-
la ylipäätään viljellään. Dankon nä-
kemys on, että Mandaryna on vahva-
kortinen ja taudinkestävä. Myöhäi-
syyttä ei päästy kilpailussa tällä ker-
taa tarkasti näkemään, koska sade 
siirsi korjuun myöhäiseksi. Joukku-
een tuntuma on, että Suomen kevät-
vehnien joukossa se olisi keskimyö-
häinen, lähellä Amareton kasvuaikaa 
tai vähän aikaisempi.

”Lujasta korresta kertoo se, että 
puintihetkellä se oli vielä täysin pys-
tyssä, vaikka se oli saanut niin pal-
jon vettä. Helpolla se ei näytä ränsis-
tyvän.”

Sakoluvun herkkyydestä ei myös-
kään saatu näyttöä. Sakoa jyvissä ei 
ollut, mutta pitkän sadejakson jäl-
keen se ei ollut mikään yllätys.

Mandaryna oli Bernerin joukku-
eelle niin myönteinen kokemus, et-
tä se lähtee lisäysviljelemään siemen-
tä Suomen markkinoille yhteistyössä 
Peltosiemenen kanssa. Myllyvehnän 
viljelyssä Matikainen pitää sen vah-
vuutena taudinkestävyyttä ja sato-
potentiaaliin nähden korkeaa valku-
aista. 7,6 tonnin sadossa oli 11,8 pro-
senttia valkuaista, vaikka kaikki typ-
pi, 150 kiloa, oli annettu kerralla kyl-
vön yhteydessä. 

Voittaja ei tässä vaiheessa osaa 
sanoa, mitä olisi tehnyt toisin. Kyl-
vöaika meni näissä oloissa nappiin. 
Syksyllä tuli paha sadekausi ja voi 
miettiä, olisiko Mandaryna pitänyt 
puida ennen sitä. Teknisesti se oli-
si ehkä ollut mahdollista, mutta kos-
teus olisi varmasti ollut 30 prosentin 
luokkaa. Siementuotannossa on val-
tava riski lähteä puimaan niin mär-
kää kasvustoa. Itäviä siemeniä ei eh-
kä olisi saatu, mutta leipäviljaa ehkä 
sentään.

”Rikkakasviruiskutuksen olisi eh-
kä voinut tehdä aiemmin ennen sa-
detta. Hyvä teho kuitenkin saatiin, 
joten olisiko sillä silti ollut kovin pal-
jon merkitystä lopputulokseen? Siitä 
olen iloinen, että olemme alusta as-
ti valinneet viljelyyn useita eri kasve-
ja ja vieneet viljelykiertoasiaa eteen-
päin”, voittaja summaa. 

Elosato ja NSL rukiilla 
hopealle ja pronssille
Kilpailun toinen ja kolmas palkinto meni ruista viljelleille Elosadolle 

ja Uudenmaan ruotsinkieliselle neuvontajärjestölle Nylands 

Svenska Lantbrukssällskapille (NSL). Luomuviljely toi noin 110 

euroa paremman katteen kuin perinteinen. Hinnankiinnitys 

kylvöaikaan kannatti molemmille.

Molempien  
joukkueiden rukiit 

lakoutuivat ja houkut-
telivat lintuja. Ne puitiin 
heti kuin mahdollista. 

Kuvassa Elosadon viro-
laista alkuperää oleva 

Sangaste-ruis. 
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syksyn ruissadon tilityshinta on ollut 
viljelijöille suurin piirtein perushin-
nan tasolla laatukorjausten jälkeen. 
Yksittäisissä erissä on ennakkonäyt-
teissä ollut liikaa torajyviä eikä niitä 
ole pystytty vastaanottamaan. 

”Rukiiseen ei yleensä tule isom-
pia hintakorjauksia. Roskapitoisuus 
ja rikkajyvät vaikuttavat vähän. Heh-
tolitrapainossa minimi on 71 kiloa. 
Vähennystä tulee enimmillään kolme 
euroa, kun mennään tämän alle ja mi-
käli erä päätetään ottaa vastaan. Pää-
osa meille tulleesta rukiista on tämän 
täyttänyt, ennemmin painot ovat ol-
leet lähellä 80 kiloa. Jos sakoluku on 
alle 120, vähennys on kolmiportainen 
ja suurimmillaan 10 euroa tonnilta.”

Lannoitteet maksoivat 
saman verran
NSLn kustannukset tavanomaisessa 
rukiin viljelyssä olivat 190 euroa suu-
remmat kuin Elosadolla. Lannoituk-
seen molemmat joukkueet käyttivät 
rahaa saman verran. Elosato käytti li-
haluujauhosta valmistettua Perus-Vil-
joa sekä syksyllä että keväällä NSL:n 
luottaessa perinteisiin lannoitteisiin.

Koska molemmat lannoitteet mak-
soivat yhtä paljon, selittyy suurin osa 
kustannusten eroista kasvinsuojelu-
aineilla (noin 100 euroa) ja kolmen 
ajokerran ruiskutustyöllä (57 euroa). 
Molemmat joukkueet olivat kyntäneet 
lohkonsa ennen kylvöä. Esikasvina 
Elosadolla oli viherkesanto ja NSLllä 
syysrapsi.

NSL:n joukkue oli toisaalta tyyty-
väinen ruissatoonsa. Pieni pettymys 
lähes kuuden tonnin sato silti oli sii-
hen nähden, miltä Reetta-kasvusto ke-
sällä näytti. Se lakoontuikin ja ilmei-
sesti pellolla vierailleet hanhet edisti-
vät lakoontumista jonkin verran. Sa-
to puitiin heti, kun se oli mahdollista.

NSL:n joukkueen Patrik Erlundin 
silmä oli tulkinnut sato-odotuksia sa-
maan tapaan kuin kasvustonäytteet. 
Myös ne ennustivat rukiista kesällä lä-
hes kymmenen tonnin satoa.

NSL:n sadon valkuaispitoisuus 
viittaa myös siihen, että ruis olisi tar-
vinnut enemmän typpeä kuin kevääl-

jen mukaan ulkomailta on tuotu luo-
muruista vielä viime vuonna ja sen 
maahantuontihinta on ollut yli 300 
euroa. Ison erän osto ulkomailta on 
tietysti helpompaa kuin pienten erien 
ostaminen kotimaasta. Herne, härkä-
papu ja rypsi ovat pitäneet luomussa 
hintansa paremmin.

Rukiissa laaturiski 
siemenvehnää pienempi
Rukiin viljely oli siinä mielessä var-
malla pohjalla, että sadon hinta ei ol-
lut niin hiuskarvan varassa kuin voit-
tajajoukon kylvösiementuotannon. 
Laadusta tulee vähennyksiä, mutta ei 
niin suuria kuin jos kylvösiemeneksi 
aiottu sato olisi pitänyt myydä leipä- 
tai rehuvehnänä.

Viljanhankintapäällikkö Tero Hir-
vi Fazer Myllyltä kertoo, että viime 

Elosadon 
Sangaste-
luomurukiista 
tuli satoa 
3 245 kiloa 
hehtaarilta.

ELOSATO
Kate: 1 219 €
Sadon arvo: 1 094 €
Muuttuvat ja työkustannukset: 
556 €

NYLANDS SVENSKA 
LANTBRUKSSÄLLSKAP
Kate: 1 077 €
Sadon arvo: 1 301 €
Muuttuvat ja  
työkustannukset: 746 €

NSL:n Reetta 
-rukiin sato 
oli lähes 
kuusi tonnia 
hehtaarilta.
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S
e oli meidän joukkueelle 
iso menetys. Kultamitalis-
ta olisimme taistelleet, jos 
sato olisi mennyt leipävil-

jaksi. Liian raskaasti tätä ei tietysti pi-
dä ottaa, mutta pikkuisen pettynyt olo 
tässä kuitenkin on”, kapteeni Jukka 
Rajala sanoo.

Speltistä oli tehty sopimus suomus-
järveläisen Birkkalan tilan kanssa, jo-
ka on erikoistunut spelttituotteiden 
tekemiseen. Kysyntä on ollut hyvää ja 
raaka-aineesta pientä niukkuutta, jo-
ten leipälaatuisen speltin hinnaksi oli 
sovittu 600 euroa tonnilta. Kun laatu 
ei riittänyt, päädyttiin rehulaatuisella 
sadolla 300 euron hintaan.

Joukkueessa vaikuttavilla luomu-
viljelijöillä ja -asiantuntijoilla on vilje-
lykokemusta myös speltistä. Mikä me-
ni vikaan?

”Puinti meni vähän myöhäisek-
si epätasaisen kasvuston takia. Kaik-
ki lähti jo kylvöstä; siinä toteutuivat 
ne riskit, joita pelättiin. Lohkolla kas-
voi viime vuonna vahva sinimailaspi-
toinen nurmi, joka kynnettiin kevääl-
lä. Kylvöt tehtiin laahavannaskoneella 
ja kävi niin, että vantaat nousivat pin-
taan vahvojen juurien takia. Siemenet 
jäivät matalaan ja sen seurauksena lin-
nut söivät niitä ja ne myös orastuivat 
useammassa vaiheessa.”

Kirjava ja epätasainen kasvustohan 
siitä syntyi. Syksyn tullen osa spelteis-
tä oli valmista puitavaksi, mutta osa 
edelleen vihreää. 

Normaalisti Hyvä Sato -kilpailun 

ei ole hirveän suuret olleet. 3–3,5 ton-
nia on ollut ihan yleinen sato luomu-
tuotannossa. Tavanomaiset viljelijät-
kin ovat kokeilleet lajiketta. Kasvun-
sääteen käyttö lyhentää rukiin kortta, 
mutta samalla se leikkaa vanhan lajik-
keen satoa. 

”Kohtuullisen sadon tämä tuottaa 
ihan luotettavasti. Vanhasta lajikkees-
ta kuitenkin on kyse ja jalostustavoit-
teet on olleet siihen aikaan vähän toi-
senlaiset.”

Hauska yksityiskohta Elosadon 
luomurukiin viljelyssä oli, että kylvö-
siemen oli edullisempaa kuin myy-
ty sato. Siemenen hinta oli 300 euroa 
tonnilta. Kyseessä oli Kymen luomu-
osuuskunnan maahantuoma tarkas-
tettu eestiläinen jalostajan tuottama 
luomusiemen. Sitä sai tuoda maahan 
juuri korkealuokkaisuutensa perus-
teella. Suomessa tarkastetun luomu-
siemenen tarjonta on vaatimatonta.

Viljo-lannoitteesta  
fosforia varastoon
Elosadon joukkue käyttää luomuvil-
jelyssään lihaluujauhopohjaisia Vil-
jo-lannoitteita. Ruiskin sai Viljoa se-
kä syksyllä että keväällä. Edelliseltä 
kesältä pohjalla oli myös virnaa, kau-
raa, persianapilaa ja raiheinää sisältä-
nyt nurmiseos, joka sekin jätti typpeä 
maahan. 

”Ruis olisi kasvanut varmasti ilman 
Viljoakin syksyllä. Ajatuksena oli, et-
tä pieni fosforimäärä parantaa talveh-
timista.”

Syksyn 300 kilossa Viljoa peltoon 
menee 15 kiloa kokonaisfosforia. Fos-
forin liukoisuus on tutkimusten mu-
kaan käyttövuotena vain 20 prosenttia 
eli siinä mielessä vain kolme kiloa oli-
si tullut lisää. 

”Maanäytteistä nähdään, miten 
fosforia on kertynyt maahan näinä 
viitenä kilpailuvuonna. Kun melkein 
joka vuosi on tätä käytetty, niin varas-
tofosforia pitäisi olla kertynyt maahan 
alkutilanteeseen nähden.” – SV

lä annetut 120 kiloa. 9,6 prosentin val-
kuaispitoisuus on rukiille alhainen. 
Elosadolla valkuainen jäi vielä alem-
mas, 8,4 prosenttiin. 

Elosadon lohkolla ruiskasvuston 
massa kasvoi erittäin runsaaksi, johon 
kului paljon typpeä. Edellisenä kesänä 
1-vuotisilla kasveilla viljelty viherke-
santo niitettiin kerran ja sato korjat-
tiin talteen heinäkuun lopussa. Odel-
ma ei ehtinyt kasvaa kovin paljoa en-
nen rukiin kylvöä elokuun loppuun 
mennessä. Toisaalta ruis sai 300 ki-
loa Viljoa hehtaarille syksyllä ja kas-
vusto orastui hyvin. Keväällä annettu 
700 kiloa Viljoa hehtaarille (42 kg typ-
peä) olisi pitänyt Kivelän mukaan riit-
tää kohtalaisen sadon tuottamiseen. 

Sangaste kasvoi jopa  
10 senttiä päivässä
Elosadon ruislajike, 1880-luvulla ja-
lostettu Sangaste, oli erikoinen ilmes-
tys. Pituutta sillä oli yli kaksi metriä.

”Sangaste on kasvutavaltaan hyvin 
erilainen kuin nykyiset ruislajikkeet. 
Se kasvaa hyvin pitkäksi eikä kasvus-
tosta tule kovin taaja. Siihen aikaan 
kun tämä on jalostettu, on oljen mää-
rä ollut myös hyvin tärkeä ja arvokas 
asia. Sitä Sangaste tuottaa runsaasti. 
Kilpailussa ja luomutuotannossa sen 
etu on, että se talvehti oikein hyvin ja 
kilpaili rikkaruohojen kanssa. Mitta-
simme sen kasvuvauhtia. Parhaan 10 
päivän aikana kasvoi melkein metrin 
verran pituutta. Olisi melkein voinut 
jäädä istumaan ja katsomaan miten 
ruis kasvaa 10 sentin päivävauhtia!”

Lakoontuminenhan siitä seura-
si. Sangaste ehti mennä lakoon jo en-
nen pölytystä, kun sateita tuli runsaas-
ti. Kesän edetessä myös linnut löysivät 
molempien joukkueiden lakoutuneet 
rukiit. Kivelä arvioi, että Elosadon sa-
to putosi niiden takia ehkä 10–15 pro-
senttia. Ennen sadonkorjuuta käy-
tiin päivittäin katsomassa milloin olisi 
sen verran tuleentunutta, että voidaan 
puida. Molemmat rukiit puitiin heti 
kun se vain oli mahdollista.

Kivelän mukaan Sangaste on vä-
hän isompijyväinen kuin suomalai-
set perinteiset lajikkeet. Satomäärät 

Spelttisadon 
arvo puolittui
Suurimmat laatutappiot kisassa kärsi 

Luomuinstituutin joukkue. Kevätspeltti 

ei täyttänyt myllyviljan kriteereitä ja 

sato myytiin rehuksi puolella hinnalla.

Hyvä Sato
-kilpailu
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murilla tämä ei oikein onnistunut ja 
jouduttiin ajamaan vehnän säädöillä. 
Siksi jyviä kuoriutui. Ostajat toivovat, 
että kolmen siemenen muodostamat 
pähkylät jäävät ehjiksi.”

Kulupuolella Luomuinstituutti oli 
vahvoilla. Sen muuttuvat ja työkustan-
nukset olivat kaikkein pienimmät, va-
jaat 450 euroa. Ainoastaan siemenkus-
tannus oli muita joukkueita suurempi, 
150 euroa hehtaarilta vaikka kyseessä 
oli oma siemen. Speltin hinta oli viime 
vuonna 500 euroa tonnilta ja siihen li-
sättiin 50 euroa kunnostuskuluja.

Mitään lannoitusta ei käytetty – ei-
kä olisi tarvittukaan, koska lohkolla 
oli erittäin vahvan sinimailaskasvus-
ton juuri ja sänki. 

”Typpeä oli varmasti tarpeeksi. 
Vahva palkokasvikasvuston juuri vas-
taa koostumukseltaan ja lannoitusvai-
kutukseltaan lehmänlantaa. Typpeä 
on paljon, mutta niin on myös fosfo-
ria, kaliumia ja muita ravinteita.”

Luomussa sallitulle Viljo-lannoit-
teelle ei olisi ollut tarvetta tällä lohkolla.

”Siitä olisi tullut tässä tapaukses-
sa kaksinkertainen vahinko. Ensin 
olisi pitänyt maksaa lannoite ja sit-
ten kasvusto olisi mennyt täysin la-
koon. Vanhan lajikkeen korrenlu-
juus ei ole samaa luokkaa kuin uusi-
en vehnälajikkeiden. Ne sietävät vah-
vempaa typpilannoitusta. Tuollaises-
ta nurmesta vapautui nyt ja vapautuu 
vielä toisenakin vuonna ihan merkit-
täviä määriä typpeä ja muitakin ravin-
teita. Ne pitää viljelijän ottaa huomi-
oon ja käyttää hyödyksi. Koeasemalla 
on havaittu, että karjanlannan vaiku-
tus nähdään pellolla vielä 25 vuoden 
jälkeenkin.” – SV

Ei varmaankaan ole yleistä, ettei tava-
ra kelpaisi.

Puinti tehtävä varovasti

Kaikesta huolimatta Rajala suositte-
lee luomuviljelijöille kevätspeltin ko-
keilua. Perinteisempään syysspelttiin 
verrattuna talvehtimisriski jää pois. 
Se on merkittävä, koska syysspeltin la-
jikkeet tulevat Keski-Euroopasta. Vil-
jelyvarmuutta ja -mahdollisuuksia li-
sää myös se, että jos syysspeltti ei tal-
vehdi, pellon voi kylvää uudestaan ke-
vätspeltillä. 

Puinnissa ongelmana oli vielä se, 
että puimuri tuppasi kuorimaan spelt-
tiä. Puinti pitäisi Rajalan mukaan teh-
dä paljon hellävaraisemmin kuin ta-
vallisella vehnällä.

”Varstasilta alemmas ja kelan kier-
roslukua pitäisi pudottaa. Tilan pui-

lohkot kylvetään Viikin koetilan neli-
metrisellä Väderstad Rapidilla. Kiek-
kovannaskoneena mailasen juuret ei-
vät olisi olleet sille ongelma. Vanhaan 
laahavannaskoneeseen päädyttiin, 
koska speltin siemenen pelättiin tuk-
kivan Rapidin siemenputket. Speltin 
siemen on huonosti juoksevaa ja iso-
kokoista, koska kolme siementä muo-
dostaa yhden pähkylän. Speltin vilje-
lyä suunnittelevan kannattaa ottaa tä-
mä huomioon.

”Kylvön epäonnistuminen vaikut-
ti varmasti myös sadon määrään. Pi-
din ihan mahdollisena 2,5–3 tonnin 
satoa, koska sellaista satoa luomuvilje-
lijät ovat saaneet hyväkuntoisilla mail-
la. Myös sakoluvut ovat olleet yli 250.”

Sellainen sato ja kaupat 600 euron 
tonnihinnalla olisivat tarkoittaneet 
Luomuinstituutille 1  500–1  800 eu-
ron arvoista satoa. Nyt jäätiin reiluun 
500 euroon, kun sekä määrä että hin-
ta jäivät odotetusta. Kiloja kertyi 1 760 
hehtaarilta.

Sato myytiin Birkalan speltille, se 
tarjosi speltistä 300 euroa rehuvilja-
na. Speltistä on ollut pientä puutetta 
ja sopimusten tekoon on halukkuutta. 

Luomuinstituutille oli iso menetys, kun spelttisato ei 
kelvannutkaan leipäviljaksi. Spelttituotteet ovat vakiin-
nuttaneet paikkansa kauppojen hyllyillä ja siksi leipä-
laatuisen luomuspeltin hinnaksi oli sovittu 600 euroa 
tonnilta. Hinta romahti puoleen, kun laatuvaatimukset 
eivät täyttyneet.

LUOMUINSTITUUTTI
Kate: 826 €
Sadon arvo: 528 €
Muuttuvat ja 
työkustannukset: 443 €
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B
erneriltä säilörehumaissin 
tuominen mukaan kisaan 
oli rohkea veto, joka an-
saitsee kunniamaininnan. 

Maissin viljely tuli näin esiteltyä muo-
vin alle kylvämisestä alkaen. Myös 
kustannukset tuotiin rohkeasti esiin. 

Maissi kompastui kisassa kuiten-
kin odotettua pienempään satoon ja 
siihen nähden korkeisiin kustannuk-
siin. Vuosi 2015 ei jäänyt historiaan 
varsinaisena maissivuotena viileyten-

sä vuoksi. Kasvustosta tuli myös epä-
tasainen, eikä maissi päässyt näyttä-
mään Viikin pellolla todellista sadon-
tuottokykyään. Kolmas tekijä on säi-
lörehun hinnoittelu kilpailussa, mikä 
on joka vuosi herättänyt keskustelua. 
Sadon arvo riitti näinkin laskien kat-
tamaan muuttuvat ja työkustannuk-
set. Maissisadon tuottanut joukkue 
pitää satoaan suuressa arvossa karjati-
lan kannalta.

”Ohrasta johdettu hinta ei kerro 

kaikkea. Karjatilalla tällä on erilainen 
arvo ja omat etunsa ruokinnassa. Ruo-
kinnallinen laatu oli hyvä: kuiva-aine-
pitoisuus keskimäärin 370 g/kg, D-ar-
vo lähes 700 g/kg ka. Maissista saa-
daan hitaasti hajoavaa tärkkelystä ja 
maissiruokinnassa tärkkelyksen koko-
naismäärää voidaan nostaa. Maissis-
sa on matalampi raakavalkuaispitoi-
suus kuin nurmisäilörehulla, joka on 
etu koska typen hyväksikäyttö para-
nee. Korkean sokeripitoisuuden vuok-
si maissin säilöntä on helppoa. Maissi-
säilörehulla voi korvata osan nurmesta, 
mutta työmenekki vähenee, kun par-
haimmillaan kolmen nurmisadon ver-
ran korjataan yhdellä kertaa. Nyrkki-
sääntö on, että tilalla olisi esimerkiksi 
kaksi kolmasosaa nurmea ja yksi kol-
masosa maissia”, joukkueen kapteeni 
Jaakko Laurinen sanoo.

Maissikasvuston aikaansaami-
nen ei sujunut ongelmitta. Rikkakas-
vit pyrkivät ottamaan vallan alkuvai-
heessa torjunta-aineelle Suomessa re-
kisteröidyn liian pienen käyttömäärän 
takia. Kasvusto oli myös epätasainen. 
Maissi ehti kuitenkin kasvaa riittävän 
pitkään, vaikka kesä oli viileä. Sen nä-

Maissisato kattoi 
kustannukset

Hyvä Sato –kilpailun peränpitäjäksi jäi tänä vuonna 

ViljelijänBernerin kakkosjoukkue. Jumbosijasta 

huolimatta myös maissisadon arvo riitti muuttuvien 

ja työkustannusten kattamiseen.

Kesäkuun 
 puolivälissä oli mais-
sipelto näin lohduton 

ja vasta silloin päästiin 
tekemään paikkaus-
ruiskutus Harmony-

valmisteella.

Hyvä Sato
-kilpailu
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kee kuiva-ainepitoisuudesta.
”Maissi on aika herkkä kasvi mo-

nelle asialle. Laadultaan sato oli hy-
vä, mutta kilomäärään heijastui ruu-
tujen ongelmat. Ei voi sanoa, että oli-
si täysin onnistuttu mutta ei tämä to-
taalinen epäonnistuminenkaan ollut. 
Plus-merkkistä toimintaa kuitenkin.”

Muovi varmistaa, että kesä 
riittää
Maissin viljelyn muuttuvat ja työkus-
tannukset olivat kilpailun korkeim-
mat, jos professoreiden epäonnistu-
neesta syysvehnästä aiheutuneita ku-
luja ei huomioida. Kapteenia ei sil-
ti kaduta mikään – eli liian kalliiksi 
maissinviljely ei tullut.

”Muovikylvöllä on oma kustan-
nuksensa. Muovi maksaa jotain ja kyl-
vetään erikoiskalustolla. Maatiloja 
ajatellen maissin kylvö täytyy nähdä 
urakointityönä. Tiedossa oli, että ku-
luja tulee, mutta muovin alle kylvö on 
keino saada maissi menestymään Suo-
men lyhyessä kesässä. Nytkin se ehti 
valmistua, vaikka lämpösummaa ker-
tyi huonosti.” 

Kasvinsuojelusta joukkueelle tuli 
vähän ylimääräistä kulua. Ajatuksena 
oli, että rikkakasvit saataisiin torjut-
tua kylvön yhteydessä ruiskutettavalla 
maavaikutteisella Stompilla. Se ei riit-
tänyt. Ongelma oli etukäteen pelättä-
vissä, koska tiedossa on, että Suomes-
sa maissille on rekisteröity käyttömää-
rä, joka ei riitä pitämään rikkoja ku-
rissa. Muualla Euroopassa maissille 
on rekisteröity isompi käyttömäärä, ja 
sitä toivotaan myös Suomeen. 

Lohkon historiasta johtuen rikka-
kasvien lisäksi tarjolla oli myös Clear-
field-jääntirypsiä kilpailua edeltäväl-
tä ajalta useamman vuoden takaa se-
kä jääntikevätrapsia.

Maissin viljely on Laurisen mu-
kaan simppeliä hommaa, kun perus-
tustyöt on tehty. Äestäminen pitää 
tehdä huolellisesti ja siemenmäärä 
laskea tarkasti. Työ tehdään tarkkuus-
kylvönä, joten se onnistuu hyvin. 

”Aika iso osa työstä on tehty, kun 
kylvöt on tehty. Maissi ei hyödy mi-
tään jaetusta lannoituksesta tai muus-
ta. Jos Stompin käyttömäärä saadaan 
riittäväksi, erillistä kasvinsuojeluakaan 
ei tarvita. Yleistä on käyttää karjanlan-

taa paljon ja täydentää sitä typpilan-
noitteella. Nämä kaikki tehdään jo en-
nen kylvöä. Työnsäästöä on paljon ver-
rattuna nurmisäilörehun tekoon.”

Kustannuksista iso osa syntyy jo 
kylvövaiheessa. Kylvöoperaatio tu-
li maksamaan muoveineen ja lannoit-
teineen yli 600 euroa. Muovin osuus 
tästä oli 285 euroa, lannoitteen 240 
ja kylvötyön 100 euroa. Käytössä oli 

Kun maissi kylvetään muovipenkkiin, rikkakasvit tor-
jutaan samalla kertaa maavaikutteisella Stomp-val-
misteella. Ulkomailta tiedetään, että valmisteen käyttö-
määrällä 3–4 l/ha saadaan onnistunut lopputulos. Suo-
meen Stomp sai maissille MinorUse-hyväksynnän, mut-
ta valitettavasti riittämättömällä 1,2 litran käyttömää-
rällä. Käytännössä 1,2 litrasta Stompia ei saatu mitään 
hyötyä rikkakasvien torjunnassa. Suurin ongelma syn-
tyi maassa siemenpankkina olleista kevätrapsin ja -ryp-
sin siemenistä. Kun maissi on alkuun hidaskasvuinen 
ja öljykasvit nopeita taimettumaan, joutui maissi alus-
ta lähtien vaikeuksiin. Paikkausruiskutusta ei päästy te-
kemään riittävän aikaisessa vaiheessa, koska muovika-
te esti käsittelyn.

Heinäkuun  
10. päivänä rikkakasveja 
oli edelleen ongelmana, 
koska Harmony-valmis-
te ei myöhään käytet-

tynä enää tehonnut 
kaikkiin rikkoihin.

Syyskuun  
puolivälissä maissi oli 

paikoin kohtuullisen hyvin 
kasvanut rikkakasvien 
haitoista huolimatta, 

mutta osassa lohkoa oli 
kuvan kasvustoa heikom-

piakin kohtia.

BERNER 2
Kate: 541 €
Sadon arvo: 961 €
Muuttuvat ja 
työkustannukset: 901 €
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Hyvä Sato
-kilpailu

Se olisi nostanut joukkueen mitalikol-
mikon taakse samoille lukemille Luo-
muinstituutin kanssa. 

”Maissivuotena tämä ei varmasti ol-
lut helpoin. Silti nähtiin, että huonona-
kin vuonna muovin ansiosta saatiin sa-
to korjattua ja hyvälaatuisena.” – SV

nestykseen johti heikoksi jäänyt sato. 
”Ruutujen epätasaisuus leikkasi satoa 
mielestäni aika paljon. Epätasaisuus 
saattoi johtua runsaista sateista mais-
sin kannalta väärään aikaan. Maissi ei 
toipunut niistä.”

Kaikesta huolimatta kapteeni va-
litsisi edelleen maissin. Olosuhteille 
ei mitään voi ja kilpailussa oli mielen-
kiintoista kokeilla ja näyttää, miten ja 
millä tekniikalla maissia viljellään. 

Laurinen ja moni muu pellon näh-
nyt on vakuuttunut, että tasaisella kas-
vustolla olisi ollut mahdollista saada 
30 prosenttia parempi sato. Syytä epä-
tasaisuuteen ei tiedetä, mutta kolman-
nes lisää satoa samoilla kustannuksil-
la olisi nostanut Bernerin kakkosjouk-
kueen tuloslistalla neljännelle sijal-
le. Katetta olisi saatu noin 830 euroa. 

muovin samalla kertaa levittävä eri-
koiskone. 

Rikkatorjunnasta 
ylimääräistä työtä
”Lisäruiskutus Harmonylla toi ekstra-
kustannuksia noin 30 euroa. Tätä il-
man pitäisi pärjätä, jos Stompin mää-
rä vain on riittävän suuri. Jos ei si-
tä saa laittaa tarpeeksi, sitä ei kanna-
ta laittaa ollenkaan, vaan suunnitella 
ruiskutus suoraan muilla aineilla.”

Maissipelto on kesällä pitkään 
avoin, koska riviväli on iso, ja maissi 
lähtee kovempaan kasvuun vasta, kun 
meillä päivä lyhenee. Siksi rikkakas-
veilla on hyvin kasvutilaa.

Kaiken kaikkiaan Laurinen on sitä 
mieltä, että vaatimattomaan kisame-

Jaetun 
lannoituksen 
edelläkävijä

Kun tuottavuus 
ratkaisee

Kilpailukykyinen 
hinta

Isännän asialla Toimitukset 
jopa 80km/h

Typpi-rikki 
-lannoitusohjelmat

Belor Agro Oy, Salorankatu 5-7, 24240 Salo
www.beloragro.fi, info@beloragro.fi

Kyllä maa antaa, 
 kun käyttää  

Belorin lantaa!

Kattava jälleen-
myyjäverkosto 
isännän asialla! 
www.beloragro.fi

Professoreilla 
epäonnea

Helsingin yliopiston professoreiden joukkue jäi 
kilpailussa 5. sijalle Toria-siemenohrallaan. Sen tulos 
olisi riittänyt parempaan sijoitukseen, mutta proffien 
syysseikkailusta eli epäonnistuneesta syysvehnästä 
tuli kuluja 225 euroa. Jos Toria ei olisi täyttänyt 
kylvösiemenen vaatimuksia, hinta olisi pudonnut 
182,79 eurosta useita kymmeniä euroja. Lähes 7 
tonnin sadolla se olisi tarkoittanut helposti 300 euroa 
pienempää tulosta.

YLIOPISTON 
PROFESSORIT
Kate: 825 €
Sadon arvo: 1 263 €
Muuttuvat ja 
työkustannukset: 999 €
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Maissi korjattiin kisa-alueelta vii-
meisenä kasvina lokakuun puolessa 
välissä. Korjuuta ei voitu viivästyttää, 
koska lokakuun ensimmäisen viikon 
jälkeen esiintyneet hallat olisivat voi-
neet pilata sadon laadun.

Maissi tuotti kohtuullisesti

Maissin alkukesä oli hankala. Kylvön 
yhteydessä tehty ruiskutus ei tehon-
nut ja katteen alle kylvetty maissi oli 
tukehtua rikkakasvien alle.

Katteen hajottua normaalia aiem-
min tehtiin uusintaruiskutus. Se teho-
si paremmin ja maissikasvustolle saa-
tiin lisää tilaa. Rikkakasviongelman 
ratkettua kasvu oli edelleen hidasta 
viileän kesän vuoksi. Lopulta elokuun 
alussa alkoivat kesän parhaat säät. 
Maissin yleensäkin vahva syyskasvu 
tuotti lopulta kohtuullisen sadon.

Sato -vuosien joukkoon.
Lämpösummakertymä jäi koko 

seitsemänvuotisen Hyvä Sato -his-
torian alhaisimpien joukkoon. Vain 
vuonna 2012 oltiin yhtä alhaisissa lu-
kemissa. Lämpöä tuntui kuitenkin 
riittävän kohtuullisesti ainakin poh-
joisiin oloihin sopeutuneille kasveille.

Kasvuajat ennätyspitkiä

Viileästä säästä johtuen kasvuajat ve-
nyivät ennätyspitkiksi. Esimerkiksi 
yliopiston viljelemää Toria-ohraa oli-
si pitänyt normaalina vuotena pääs-
tä puimaan elokuun puolessa välissä, 
mutta viime kesänä sato korjattiin 11. 
päivä syyskuuta. Kylvöstä puintiin ku-
lui siis hurjat 123 päivää. 

Speltin kasvuaika oli lähes nel-
jä kuukautta. Sato saatiin pois pellol-
ta vasta lokakuun ensimmäisen viikon 
lopulla.

Hyvä Sato
-kilpailu

S
uurin viljasato korjattiin 
Bernerin Mandaryna-veh-
nästä. Se ylsi 7,5 tonniin 
hehtaarilta. Yliopiston To-

ria-ohra tuotti seitsemän tonnia ja 
Nylands Svenska Lantbrukssällkapin 
Reetta-ruis kuusi tonnia hehtaarilta.

Vielä kesäkuun lopulla näytti, että 
jopa kymmenen tonnin raja rikotaan. 
Ennätykset jäivät kuitenkin haaveeksi.

Kesä 2015 jää monen mieleen hy-
vin vaikeana vuotena sääolojen kan-
nalta. Helsingin Viikissä asiat olivat 
monilta osin paremmin. Kasvukau-
si lähti normaalisti käyntiin ja kylvä-
mään päästiin hyvissä ajoin touko-
kuun alussa.

Sadetta saatiin kylvöjen jälkeen vä-
hän enemmän kuin yleensä. Lohkot 
eivät kuitenkaan tulvineet missään 
vaiheessa. Loppukesästä taas satoi vä-
hemmän kuin normaalisti, joten kesä 
2015 päätyi lopulta kuivimpien Hyvä 

Ennätyssadot 
jäivät haaveeksi
Hyvä Sato -viljelysten kesän 2015 sadot olivat hyviä, mutta 

ennätyksistä jäätiin lopulta muutaman tonnin verran. 

JOUKO KLEEMOLA, teksti ja kuvat

Bernerin 
voittoon vienyt 
vehnäkasvusto 
tulossa tähkälle 
heinäkuun 
alkupuolella. 
Satopotentiaali 
oli jo silloin 
nähtävissä 
tiheästä 
kasvustosta 
ja tähkien 
suuresta 
lukumäärästä.
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Ohrasta hyvää siementä

Yliopiston joukkueen Toria-ohrasta 
oli tehty siemensopimus Peltosieme-
nen kanssa. Kohtuullisen ajoissa tehty 
puinti tuotti hyvälaatuista satoa seit-
semän tonnia hehtaarilta. 

Satoennuste antoi odottaa vähän 
tätä suurempaakin satoa. Ennusteesta 
jääminen saattoi johtua ainakin osit-
tain typen puutteesta. Tähkimisvai-
heessa kasvustosta mitatut lehtivihre-
älukemat olivat jonkin verran alakant-
tiin maksimisatoon vaadittavista luke-
mista.

Sadon laatu täytti hyvin siemenelle 
asetetut laatuvaatimukset. Erä oli puh-
dasta, itävyys 93 prosenttia ja tuhannen 
siemenen paino (47,8 g) oli lajikkeen 
keskimääräistä tasoa suurempi. 

Sadosta maksettava siemenlisä 
nosti mukavasti sadon arvoa talous-
kilpailussa.

Vehnä tuotti ennustetusti

Kesäkuun puolessa välissä tehty sa-
toennuste näytti reilun kahdeksan ton-
nin hehtaarisatoa siemeneksi tarkoite-
tulle Bernerin Mandaryna-kevätveh-
nälle. Tästä ennusteesta ei jääty kuin 
kymmenisen prosenttia, mikä suhteel-
lisen normaali virhe näin paljon ennen 
korjuuta tehdyissä ennusteissa.

Myöhään venyneen puinnin vai-
kutus siemenen itävyyteen mietityt-
ti Bernerin joukkuetta laatuanalyysi-
en valmistumiseen asti. Itävyys olikin 
hieman alentunut, mutta oli kuitenkin 
yli vaaditun 85 prosentin rajan.

Luomuinstituutin speltti sinnitte-
li esikasvina olleesta mailasnurmesta 
jääneiden kasvien seassa. Heinäkuun 
lopulla tehdyssä mittauksessa kasvus-
ton todettiin koostuvan puoliksi spel-
tistä ja puoliksi mailasesta.

Speltin hehtaarisato jäi lopulta al-
le kahden tonnin. Sadosta maksetta-
va hinta jäi tavoitteita alhaisemmak-
si, koska sakoluku oli pudonnut myö-
häisen korjuun vuoksi alle leipäviljalta 
vaaditun tason.

Ruissato jäi ennusteista

Nylands Svenska Lantbrukssällskapin 
Reetta-rukiin odoteltiin yltävän ennä-
tyssatoon, mutta eväät loppuivat en-
nen puintia.

Kesäkuussa tehtyjen lehtivihreä-
mittausten perusteella arveltiin, et-

tä typpi saattaa loppua kesken kasvu-
kauden. Puinnin jälkeen tehty jyvien 
valkuaismittaus vahvisti tämän arvion 
osuneen oikeaan.

Yhdeksän ja puolen prosentin val-
kuaispitoisuus on Reetalle todella al-
hainen. Jos typpeä olisi ollut riittäväs-
ti tarjolla, valkuaispitoisuus olisi pitä-
nyt olla yli yksitoista prosenttia. Ty-
pen puute oli siis todennäköisesti yk-
si tekijä, joka esti ennätyssadon synty-
misen. Tilanne oli sama kuin kesällä 
2015 monin paikoin muuallakin Suo-
messa. Satotasot olivat erinomaisia 
etenkin syysviljoilla, jos kasvustot ei-
vät olleet hukkuneet liikaan veteen.

Sangaste voitti maissin

Elosadon Sangasten pituutta ihmetel-
tiin kesän mittaan; kasvusto oli pai-
koin kaksi ja puoli metriä korkea.

Pitkä kasvusto lakoontui osin jo 
kesäkuussa. Puinti oli työlästä laon ja 
pitkien korsien vuoksi.

Sato oli ennusteiden mukainen vä-
hän reilu kolme tonnia hehtaarilta, mi-
tä voi pitää hyvänä määränä. Linnutkin 
kun olivat ehtineet käydä ruokailemas-
sa lakoontuneessa kasvustossa. 

Bernerin maissi oli vähällä jäädä 
rikkakasvien jalkoihin alkukesästä. 
Torjuntatoimenpiteiden ja 
lämpimän syksyn turvin maissi 
selvisi tästä taistelusta voittajana 
ja ehti kasvattaa komeita tähkiä.


