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Luomukokeet, Uudenmaan NSL:n ja 

EkoNu 3.0 -hankkeen yhteistyönä 

Alkoivat v. 2012 (ja jatkuneet kolmessa eri EkoNu-hankkeessa 

kahdeksan viljelykauden ajan)

Luomukokeiden 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 neuvonantajien ja luomuviljelijöiden tukena.

✓ Seuranta kasvukaudella otettujen kuvien avulla.

✓ Havaintoihin ja vilja-analyyseihin perustuvat tulokset kootaan 

ja julkaistaan talven aikana.



Kasvukausi 2019
Tehoisan lämpötilan summa v. 2018 ja 2019 mitattuna Inkoon Västankvarnissa ja 
Loviisan Suur-Sarvilahdessa, sekä Helsingin keskiarvo vuosina 1961-1990:



Kasvukausi 2019
Sadesumma Inkoon Västankvarnissa ja Loviisan Suur-Sarvilahdessa v. 2019 verrattuna 
Helsinki-Vantaan lentoaseman keskiarvoon.



Luomukokeiden laajuus

• Kokeiden lajikeluetteloa on jälleen päivitetty yhteistyössä 

kasvinjalostajien kanssa.

• Tämän vuoden lajikekokeet sisälsivät kaikkiaan 13 

ohralajiketta, 12 kauralajiketta ja 13 kevätvehnälajiketta.

• Kylvö 20. toukokuuta (alkukuun runsaiden sateiden jälkeen!)

• Esikasvina kaksivuotinen nurmi, lohko kalkittiin magnesium-

kalkilla 5 tonnia/ha ennen kevätkyntöä. Koealoja ei 

lisälannoitettu eikä rikkaäestetty.

• Koealat puitiin 10. syyskuuta.

• Koelohkolla tehtiin myös demokokeita mm. vanhoilla 

maatiaislajikkeilla, speltillä ja kuorettomalla ohralla, sekä 

viljelytekninen koe (uutuus v.2019) ja sienilannoitedemo.



LAJIKELISTA 2019 (2019 uudet lajikkeet):

KEVÄTVEHNÄ OHRA KAURA

Anniina Alvari Akseli

Demonstrant Arild Avanti

Diskett Crescendo (M) Avetron

Helmi Fairytale (M) Belinda

Iceman Harbinger (M) Benny

Jaarli Justus Canary

Krabat Kaarle Donna

Kreivi NFC Tipple (M) Matty

KWS Mistral Propino (M) Meeri

Leidi RGT Planet (M) Niklas

Quarna Trekker (M) Ringsaker

Tritop Vanille Steinar

Wappu Wolmari

(M) = mallasohra





Koelohkon taustatiedot

• Sijaitsee Loviisan Paavalinkylässä
• Tila on ollut luomuviljelyssä vuodesta 2010 alkaen. 
• Maalaji: Multava hietasavi
• pH: 6,2
• Esikasvi: 

– 2-vuotinen nurmi, joka sisälsi 
10 kg timoteitä, 5 kg ruokonataa 
ja 5 kg apilasekoitusta.

– Pelto kalkittiin magnesiumkalkilla 
5 tonnia/ha ennen kevään 2019 
nurmirikkoa.  

– Koealoja ei lisälannoitettu eikä 
rikkaäestetty.



• Eurofins analysoi maanäytteet.

• Käytimme heidän laajaa ravinnetila-
analyysipakettiaan ”Soilfood”.

• Orgaanista ainesta 10,3%

• pH:6,2

Näytepäivä 17.4.2019

Ca 2600

P 4,2

K 160

Mg 440

S 10

B 0,6

Cu 7,2

Mn 10

Zn 1,3

Viljavuustutkimus 2019

Fertilization
Manager

Stock total
kgX/ha 

Plant
available

Ca 5769 (5975-8965) 380 (145-340)

K 270 (300-410) 660 (140-225)

Mg 935 (225-425) 390 (100-170)

P 3485 ( - ) 4,7 (3,6-6,1)

*(target value)



KYLVÖ 20.5.2019



Kuvia 4. kesäkuuta
(nousu oraalle vähän epätasaista
märkyyden vuoksi, näkyy lähinnä
ohrassa...)

Ohra

Kaura Kevätvehnä



Kuvia 14. kesäkuuta
(epätasaisuudet näkyvät nyt 
entistä selvemmin...)

Ohra

Kaura Kevätvehnä



Kuvia 24. kesäkuuta
Ohra

Kaura Kevätvehnä



Ruutujen rajaaminen 
12.7.
(8 metristä 6,5 metrin 
pituisiksi)



Droonikuvia 12.7.



Droonikuvia 12.7.



Kuvia 5. elokuuta



Kenttätapaaminen 6. elokuuta



Kuvia 21. elokuuta



Sadonkorjuu 10. syyskuuta





• Kevätvehnän keskisato oli 3 146 kg/ha, suurimman keskisadon tuotti Leidi 

(3 752 kg/ha) ja pienimmän Anniina (2 617 kg/ha). 

• Valkuainen vaihteli 9,15 %:sta (Leidi)12,75 %:iin (Quarna). 

• Hehtolitrapaino oli keskimäärin 76,8. 

Kevätvehnä 2019





Kaura 2019
• Kauran keskisato oli 4 054 kg/ha, suurimman keskisadon tuotti Avanti 

(4 629 kg/ha), seuraavana Matty (4 537 kg/ha) ja pienimmän keskisadon

tuotti Meeri (3 222 kg/ha).

• Valkuainen vaihteli 11,0 %:sta (Avanti) 13,3 %:iin (Meeri).

• Hehtolitrapaino oli keskimäärin 53,76 kg/hl.

• Tutkimme myös lajikkeiden DON-pitoisuuden, yksikään näyte ei ylittänyt 

raja-arvoa (kaikki lajikkeet <0,5 ppm).



Kauralajikkeiden DON-pitoisuuden 
analysointi

• Olemme kolmena viime vuotena tehneet kauralle myös DON-
analyysin, ja kaikki lajikkeet ovat täyttäneet elintarvikelaadun 
vaatimuksen (</= 1,75 ppm). 

• 2017 => lajikkeet 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 ylitti nolla-arvon(0,54 ppm)
• 2019 => ei nolla-arvon ylityksiä

Fusarium-suvun kasvipatogeeniset homesienet aiheuttavat kaikkialla 
maailmassa ongelmia muun muassa viljalle. Ne voivat pienentää satoa. Jotkin 
lajikkeet 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.



Kuvia viljan DON-pitoisuuden 
analysoinnista Västankvarnin koetilalla





• Ohran keskisato oli vajaa 2 tonnia (1 946 kg/ha), suurimman keskisadon 

tuotti Arild (3 231 kg/ha), seuraavana Trekker (2 361 kg/ha) ja pienimmän 

sadon tuotti Alvari (1 142 kg/ha). 

• Valkuainen vaihteli 10,6 %:sta (Crescendo ja Trekker) 13,1 %:iin (Wolmari). 

• Hehtolitrapaino oli keskimäärin 61,29 kg/hl ja tärkkelys 60,5. 

Ohra 2019





• EkoNu 3.0 -hankkeeseen otettiin uudeksi tutkimuskohteeksi ns. viljelytekniset 
luomuruudut, joissa kokeilemme muun muassa erilaisia maanparannusaineita ja 
regeneratiivisia menetelmiä.

• Loviisan luomulajikekokeiden kanssa samaan aikaan kylvimme kaksoiskappaleet 
kahta kevätvehnä-, kahta kaura- ja kahta ohralajiketta. Näissä 6 ruudussa x 4 
kopiossa toteutettiin viljelytekninen toimenpide (tänä vuonna lehtilannoitus), jotta 
voidaan tarkastella, voiko tällä toimenpiteellä saavuttaa suurempi sato/parempi 
laatu/parempi tuotto.

• Keväällä ennen kylvöä tehtiin laaja maa-analyysi (Albrecht-analyysi), ja sen 
perusteella ruutuihin tehtiin lehtilannoitus niillä mikroravinteilla, joita maaperässä 
oli analyysitulosten mukaan liian vähän.
– Vaikka lohkon pH oli täysin hyvällä tasolla, analyysin mukaan maaperässä oli liian vähän kasvien 

käytettävissä olevaa kalsiumia.  Myös boori- ja mangaaniarvot olivat alhaisia, samoin kuparin ja 
sinkin. Sen vuoksi tehtiin lehtilannoitus luomuviljelyyn hyväksytyllä Mancozinillä (sisältää 
mangaanin lisäksi kuparia ja sinkkiä), Bortracilla ja Kalsiumnesteellä seuraavasti:

• Lehtilannoitus 1) 14.6.: Bortrac 2 litraa/ha ja Mancozin 1 litra/ha

• Lehtilannoitus 2) 24.6.: Mancozin 1 litraa/ha ja Kalsiumneste 2 litraa/ha.
– Oikeastaan kalsium olisi pitänyt levittää ensin yhdessä boorin kanssa (Ca ja B tärkeimpiä varhaisissa 

kehitysvaiheissa), ja se olisi voitu levittää jo aikaisessa vaiheessa, mutta meillä ei valitettavasti ollut 
käytössä kalsiumnestettä ennen kuin toisessa ruiskutuksessa…

Viljelytekninen luomukoe



Viljelytekninen demo, Albrecht-analyysi 



Viljelytekninen demo, Albrecht-analyysi 



Viljelytekninen demo, kartta
(ja maatiaislajikkeet)



Droonikuvia 12.7.



Viljelytekninen demo, kuvia



Samanaikainen kylvö ja korjuu. Kaikki samalla pellolla mutta vähän eri osissa peltoa.



Maatiaislajikkeet, kartta 2019







Demokoe ”sienilannoitus” 2019
Havaintoruudut 2019
• Tänä vuonna meillä ei ole ollut havaintokokeita luomulannoitteilla. Mutta sitä vastoin olemme 

tehneet pienen kokeen pelletoidulla ”sienilannoitteella”, valmisteella, jonka saimme vinkin 
regeneratiivisten viljelymenetelmien kurssilla.

• Pelletit sisältävät erilaisia sieni-itiöitä/mikro-organismeja ja melassia, joiden tarkoituksena on edistää 
maaperän mikroelämää ja auttaa kasveja imemään maaperän ravinteita/muuttamaan ravinteet 
kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Pelleteistä sienet alkavat levitä ja muodostaa rihmastoa, ja sen 
vuoksi maa on pidettävä pelletin levittämisen jälkeen mahdollisimman pitkään koskemattomana, 
jotta rihmat eivät tuhoudu.

• Valmisteen pitäisi saatujen tietojen mukaan lisätä sadon määrää. Tavanomaista viljelyäkin harjoittavat 
käyttävät valmistetta Saksassa ja Tanskassa muun lannoituksen sijaan tai vähentääkseen 
lannoiteannoksia. Valmisteen nimi on Quaterna® Terra UAB ja siitä voi lukea lisää verkosta 
https://sobac.de/quaterna-terra-uab/?lang=en. Valmistetta on saatavilla pelletteinä, jotka levitetään 
suoraan kasvustoon, sekä jauheena, jota voidaan levittää vähän kerrallaan eläinsuojaan 
kuivikealustalle esimerkiksi kuiviketta lisättäessä tai sekoittaa lantalaan/kompostiin, ja sitten lannan 
mukana levittää pellolle.

• Kurssilla puhuttiin käyttömääränä 100 kg/ha, ohjeissa sanotaan 100–300 kg/ha. Me käytimme 
kolmea ruutua: nollaruutua, 150 kg/ha ruutu ja 300 kg/ha ruutu. On hyvin mielenkiintoista tutkia 
syksyllä, vaikuttaako sienilannoite satoon tai sen laatuun.

https://sobac.de/quaterna-terra-uab/?lang=en


Demokoe ”sienilannoitus” 2019



Demokoe ”sienilannoitus” 2019





Demokoe ”sienilannoitus” 2019

- Eurofins analysoi maanäytteet.
- Käytimme heidän laajaa ravinnetila-
analyysipakettiaan ”Soilfood”.



Demokoe ”sienilannoitus” 2019



https://youtu.be/8ugaL6wsXME

https://youtu.be/8ugaL6wsXME


Lisää kuvia ja tietoa osoitteessa: 
www.ekonu.fi

Kiitos!

http://www.ekonu.fi/

