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Luomulajikekokeet, NSL:n ja EkoNu! -
hankkeen yhteistyönä 

Alkoi v. 2012 (jatkunut 7 viljelykautta)

Luomulajikekokeiden tarkoitus:

✓ Suomessa tehdään liian vähän luomulajikekokeita! 

✓ Verrataan, miten vanhemmat lajikkeet suoriutuvat 
suhteessa luomuviljelyn nykyisiin kauppalajikkeisiin. 

✓ Saadaan parempi käsitys siitä, miten eri lajikkeet 
sopivat luomuviljelyyn. 

✓ Toimitaan neuvojien ja luomuviljelijöiden tukena.

✓ Seuranta kasvukauden aikana otettujen kuvien avulla.

✓ Havaintoihin ja vilja-analyyseihin perustuvat tulokset 
kootaan ja julkaistaan talven aikana. 



Kasvukausi 2018
Tehoisan lämpötilan summa v. 2017 ja 2018 mitattuna Inkoon Västankvarnissa ja 
Loviisan Suur-Sarvilahdessa, sekä Helsingin keskiarvovuosina1961-1990:



Kasvukausi2018
Sadesumma Inkoon Västankvarnissa ja Loviisan Suur-Sarvilahdessa v. 2018 verrattuna 
Helsinki-Vantaan lentoaseman keskiarvoon.
(KokonaissademääräLoviisassa1.5.-31.8. n. 150 mm)



(Vertailun vuoksi) Kasvukausi 2017
Sadesumma Inkoon Västankvarnissa ja Loviisan Suur-Sarvilahdessa v. 2017 verrattuna 
Helsinki-Vantaan lentoasemankeskiarvoon.
Myös 2017 toukokuussa satoi vähän, mutta silloin lämpötila oli huomattavasti alhaisempi ja kesäkuussa satoi tavanomaista 
enemmän...



Kokeen laajuus

✓ Tämän vuoden luomulajike koessa ovat samat lajikkeet kuin 2017, 
kaikkiaan 14 ohralajiketta, 13 kauralajiketta ja 14 
kevätvehnälajiketta sisältyi tämän vuoden kokeeseen (+ demo- ja 
lannoituskoe).

✓ Käytimme omaa siementä v. 2017 sadosta => itävyys heikko
kaurassa ja ohrassa, tämän takia siemen peitattiin ennen kylvöjä.

✓ Kylvö 17 toukokuuta – Esikasvina monivuotinen nurmi, syksyllä 2017 
kun nurmi lopetettiin lohkolle levitettiin Soilfoodin ravinnekuitua.

✓ Koealoja ei lisälannoitettu eikä rikkaäestetty (olisi pitänyt jyrätä!).

✓ Kokeet puitiin 31.8.

✓ Koelohkolla oli myös demo-koe missä oli mm. vanhoja
maatiaislajikkeita, spelttiä ja kuoreton ohra sekä demo lannituskoe.



LAJIKELISTA 2018 (2017 uudet lajikkeet):
KEVÄTVEHNÄ OHRA KAURA

Amaretto Alvari Akseli

Anniina Arild Avanti

Demonstrant Barke (M) Avetron

Diskett Fairytale (M) Belinda

Helmi Halikon ohra (lantsort) Bettina

Herttua Harbinger (M) Donna

Krabat Justus Meeri

Kreivi Kaarle Niklas

Leidi KWS Irina (M) Obelix

Lennox NFC Tipple (M) Osmo (svart, lantsort)

Pika (lantsort) Propino (M) Ringsaker

Quarna Salome (M) Rocky

Tritop Trekker (M) Steinar

Wappu Wolmari (M) = mallasohra





Koelohko

• Sijaitsee Loviisan Paavalinkylässä
• Tila on ollut luomuviljelyksessä vuodesta 

2010 alkaen
• Maalaji: Multava hietasavi
• pH: 6,8
• Esikasvi: 

– Esikasvina 2 vuotinen nurmi siemenseos 10 kg 
timoteita, 5 kg ruokonataa ja 5 kg apilaseos.

– Kun nurmi lopetettiin 2017 syksyllä levitettiin 
Soilfoodin ravinnekuitua (35 t/ha)

– Koealoja ei lannoitettu eikä rikkaäestetty



• Viljavuus tutkimuksen
suoritti Hortilab Oy

• Olemme käyttäneet heidän
luomuanalyysipakettia.

Näytepäivä 22.5. 1.8.

Ca 2920 2880

P 6,8 6,4

K 270 280

Mg 620 680

S 8,3 6,6

Cu 7,5 7,8

Mn 15 17

Zn 2,5 2,7

Ravinnereservit
(mg/l) 

Viljavuustutkimus 2018

Näytepäivä 22.5. 1.8. 

Ca 4000 3900

K 2600 2500

Mg 5600 5500

P 260 240

*Manganinpuutetta ?!



Viljavuustutkimus 2018

Näytepäivä 22.5. 1.7. 1.8. 31.8.

Ammoniumtyppi (NH4-N) 2,45 6,00 3,00 3,63

Liukoisa nitraatti (NO3-N) 8,75 13,8 6,00 6,25

Seurasimme kesän ajan koekentän maaperän 
typpipitoisuutta (liukoista typpeä). Mittayksikkönä on 
mg/litra maata:

LIUKOISAN TYPEN MITTAUSARVOJEN TULKINTA
Liukoisan typen pitoisuus on ilmoitettu mg/litra. Mittausarvot muutetaan kiloiksi 
ottamalla huomioon näytteenottosyvyys. Jos mittausarvo on esim. 30 mg/l ja 
näytteenottosyvyys 20 cm, typpimäärä on 60 kg/hehtaari.

Näytteenottosyvyys Typpimäärä kg/ha



Kylvön valmisteluja
Käytimme omaa siementä v. 2017 sadosta => kauran ja vehnän itävyydet 
huonoja, tästä syystä siemen peitattiin Cedemonilla(kaura) ja 
Cerealilla(vehnä) ennen kylvöjä.



Kylvö 17.5.2018



17 toukokuuta kylvettiin tämän vuoden luomulajikekokeet Stefan 
Widlundin luomutilalla Loviisassa.



Kuvia 1 kesäkuuta
(epätasainen orastuminen kuivuudesta johtuen...)



Kuvia 14 ja 28 kesäkuuta



N-sensor 2018

Tänä kesänä seurattiin ensimmäistä kertaa kasvien
typenottoa käyttäen käsikäyttöistä N-sensor laitetta. 

(14.6. mennessä lohkolle oli satanut vain n. 10 mm. 28.6. 
mennessä lohkolle oli satanut n. 30 mm ja seuraavaan 
mittaukseen 5.7. n. 25 mm lisää)



Kuvat 9 heinäkuuta

←Kaura ↑Ohra

Kevätvehnä↓



Rajaaminen
13.7.

Ennen ja jälkeen...



Kuvia, 
kenttätapaaminen
1.8.(ohra ja vehnä)



Kuvia, 
kenttätapaaminen 1.8.
(kaura ja ”kaikki ruudut”)



Kuvia 15.8.
(epätasainen tuleentuminen
johtuen epätasaisesta
orastumisesta..)



Kuvia 22.8.

↑Kevätvehnä

←Ohra

Kaura ↓



Sadonkorjuu
31.8.



• Kevätvehnän keskisato jäi tänä vuonna1,3 tonniin(1 301 

kg/ha) (verrattuna viime vuonna 5,4 tonnia).

• Korkein keskisato oli Tritopilla 1776 kg/ha, jota seurasi 

Leidi 1607 kg/ha. Heikoin keskisato oli maatiaislajike Pika 

(923kg/ha), ainoana alle 1 tonnin keskisadolla.

• Keskivalkuainen14 % (2% korkeampi kuin viime vuonna), 

korkein valkuainen oli Pikalla(16,6%) ja matalin 

Leidillä(12,0%).

• Korkein hehtolitrapaino Kreivillä(79,6) ja matalin 

Pikalla(74,4), HLP:n keskiarvo oli 77,7 kg/hl.

Tuotos, valkuainen ja 
HLP 2018, kevätvehnä







Tuotos, valkuainen 
ja HLP 2018, kaura

Yleisesti voidaan todeta että satotaso oli alhainen, ja verrattuna 
viime vuoteen erittäin alhainen! Kaura oli kuivan kesän suurin 
häviäjä, ainoastaan18% viime vuoden sadosta, ei siis ylletty 
edes1/5 viime vuoden kaura sadosta!
• Parhaan sadon tuotti Donna 1 452 kg/ha, jota seurasi

Avetron 1 403 kg/ha. Heikoin sato oli Meerillä (831 kg/ha).
• Kauran keskisato 1,2 ton (1 213 kg/ha) (Verrattuna viime

vuonna 6,6 tonnia).
• Keskivalkuainen13,3 % ja vaihteluväli 12,5% (Donna) -14,2% 

(Meeri). 
• Keski HLP 48,0 kg/hl ja vaihteluväli 44,8(Steinar) - 50,6 

(Avetron).



Kauralajikkeiden DON-pitoisuuksien
analysointi

• Kaksi viimeistä vuotta ollaan myös tehty DON-analyyseja
kauralla, ja kaikki lajikkeet ovat täyttäneet
elintarvikelaadun(</= 1,75 ppm) vaatimukset. 

• 2017 => ainoastaan Osmo (1,13 ppm), Belinda (0,81 ppm) ja 
Avanti (1,1 ppm) ylittivät hieman ”nolla-arvon”, joka on <0,5 
ppm. 

• 2018 => ainoastaan Belinda antoi pienen arvon (0,54 ppm).

Fusarium-suvun kasvipatogeeniset homesienet aiheuttavat ongelmia muun 
muassa viljalle kaikkialla maailmassa. Ne voivat pienentää satoa. Jotkin lajit 
tuottavat myös mykotoksiineja, jotka voivat olla myrkyllisiä ihmisille ja 
eläimille. Yksi näistä toksiineista on deoksinivalenoli (DON). Tästä syystä EU 
on asettanut raja-arvon viljan DON-pitoisuudelle. EU-lainsäädäntö sallii 
elintarvikeviljassa enintään 1,75 ppm (ppm = mg/kg) DON-pitoisuuden 
kauralle ja 1,25 ppm pitoisuuden muulle elintarvikeviljalle. Suositeltu raja-arvo 
rehuviljalle on 8 ppm.



Kuvat: Kauralajikkeiden DON-
pitoisuuksien analysointi Västankvarnin

koetilalla







• Keskisato ohralle jäi 1,3 tonniin(1 321kg) 

hehtaarille (viime vuonna 5,6 ton).

• Korkein keskisato Salome 1 750 kg/ha, jota seurasi

Harbinger 1 713 kg/ha. Heikoin keskisato rehuohra

Wolmarilla (766 kg/ha). 

• Keskivalkuainen 12,4 % vaihteluväli 11,2 % (Trekker) -

13,9 % (Wolmari ja Alvari). 

• Keski HLP 63,8 kg/hl (vaihtuluväli 60,4 Alvari – 68,1 Arild)

Tuotos, valkuainen ja 
HLP 2018, ohra







DEMO-kokeet 2018





Lisää kuvia ja tietoa osoitteessa: 
www.ekonu.fi

Kiitos!

http://www.ekonu.fi/

