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 Viljelyä

 Kokeilua

 Tietotöitä

 Yhteistyötä



Viljelyhistoria tilallamme

 Aina syysvehnää, 60-luvulta lähtien

• Yksi kylvämätön vuosi välissä

• Totaalisia talvituhoja ei ole dokumentoitu, mutta niitä todella vähän

• Todistaa paljon syyskasvien mahdollisuuksista

 Aina öljykasveja (hyvin lyhyitä taukoja)

 Siemenviljaa 90-luvulta lähtien

 Kevätvehnää vähän tai ei ollenkaan

 Juurikasta ei 90-luvun jälkeen



Viljelyhistoria tilallamme

Viljelykiertoon mukaan syyskasveista:

 Syysrapsi 2010

 Kumina 2015/2016

 Syysohra 2015

 Ruis 2017

 Olen viljellyt 14 puimurilla korjattaavaa kasvia

• Kevätkasveja 9 kpl

• Syyskasveja 5 kpl



Miksi syyskasveja?

Syyskasvien hyötyjä

 “Satoi tai paistoi” kasvukaudella milloin
tahansa, aina joku kasveista hyötyy, vaikka
toinen hiukan kärsisikin.

 Alus-/kerääjäkasvien viljely helpompaa

 Pellolla operointi onnistuu myös kosteana
syksynä. Tämä vierasta kevätkasvien viljelijöille

 Kevään/alkukesän kuivan kauden tuomat riskit
vähenevät

 Juurimassa isompi kuin kevätkylvöisillä kasveilla, 
orgaaninen ainesWootan, Hyvido-syysohra, 

2018 syksy 

Thure syysrapsi, 2018 syksy



Miksi syyskasveja?

Syyskasvien hyötyjä

 Jatkuvan kasvipeitteisyyden tuomat
hyödyt, eroosion hallinta ja maan kyky
sitoa vettä

 Pystyy hyödyntämään Eteläisen-Suomen
pitkän kasvukauden

 Viljelytyön luonne muuttuu, keväällä ei
niin kiireistä, sesongit pitenee ja samalla
väljenee

 Sosiaaliset edut. Keväästä nauttiminen…

 Syyskasvit MAHDOLLISTAVAT asioita. 
Ennen kaikkea syyskasvien jatkuvan
viljelyn!

Binntto ruis, 2018 syksy



Satovuoden kumina on mielestäni paras 
eroosion(kin) kannalta

➢ Kasvipeitteisenä ympäri vuoden

➢ Vahva juuristo

➢ Maa saa ”levätä”

➢ Kuminan juuristo voimakas mykorritsasienten tuottaja

Tammikuu 2018



Miten toimin?  Asenne ratkaisee kaiken

 Varmmimmat mahdolliset lajikkeet

 Esikasvit oikein, viljelykierto kunnossa

 Toimin olosuhteiden ja tarpeen mukaan, 

muokkaus- ja kylvötapa, lannoitus, 

kasvinsuojelu

 Hyödynnän pitkän, kahden kuukauden 

kylvöikkunan!

 Laitan takarajat kylvöpäiviin lajeittain

 Valmistaudun erityisen hyvin

 Suunnittelen vielä paremmin

 Ajoitan kaikki toimet niin oikein kun 

osaan

 Syyskasveja oltava > 60 % pa:sta

Onnistumisen avaimia 1

Jankkurikylvetty syysrapsi, 

joulukuu 2018



Miten toimin?

 Toimin ripeästi

 ”Turha tarkkuus pois” vrt. kevätkylvö

 Hankin apua, kuski kiireaikaan, 

lyhytkestoinenkin apu auttaa paljon

 Ostan konepalveluita ja vuokraan 

koneita, naapurit/urakoitsija/mms

 Hankin tietoa jatkuvasti lisää

maailmalta

 Kysyn neuvoa! (laajat verkostot)

 Hoidan/tarkkailen aktiivisesti koko  

syksyn ja kesän, viljelen

 Kokeilen uutta ja vanhaa/unohdettua

Onnistumisen avaimia 2



Mitä teen? ➢ Jos tuntuu että jotain kasvuston

eteen pitäisi tehdä, niin teen. 

Tekemättömyys on yleensä väärä

valinta. (Pätee myös

kevätkasveihin.)

➢ Ei kaavamaisia tapoja toimia, 

tilanne ratkaisee toimintatavan

➢ Kasvatan juuria (syysvehnä ei niin

“vaativa” tämän suhteen kuin

muut talvehtivat)

➢ Ajoitan niin oikein kuin

mahdollista

➢ Maltan mieleni, syyskasvit

korjaavat useinmiten tilanteen

kasvun edetessä

Käytännöt ajatuksen 

tasolla



Viljelykasvit 2015 ja 2016
(% puimurikasvien alasta)

2015 36 % syyskasveilla

 Syysvehnä 16 %

 Syysrapsi 20 %

 Herne 17 %

 Kaura 30 %

 Kevätvehnä 16 %

 (Kumina, kylvö 
suojakasveihin)

2016 60 % syyskasveilla

 Syysvehnä 33 %

 Kumina 18 %

 Herne 11 %

 Syysohra 9 %

 Kaura 17 %

 Ohra 12 %



Viljelykasvit 2017 ja 2018
(% puimurikasvien alasta)

2017 82 % syyskasveilla, sato

➢ Syysvehnä (+aluskasvi) 26 %  5,5

➢ Syysrapsi 23 %  3

➢ Kumina 21 %  1

➢ ´Syysohra 12 %  5,5

➢ Herne 13 %  3 

➢ Ohra 2 % 

➢ Sinilupiini 3 %

2018 73 % syyskasveilla (satotavoite) 

toteutunut

 Syysvehnä 32 % (6) 4

 Kumina 20 % (1,5) 0

 Syysruis 11 % (8) 7

 Syysrapsi 10 % (3,5) 0

 Herne 11 % (4) 4 (KM-lehden
satokisassa mukana)

 Aikainen ohra + aluskasvi, 
(Täsmäkylvödemo / Luke)  16 % 
(5) 3



Viljelykasvit 2019 
(kylvetty % puimurikasvien alasta)

2019 100 % syyskasveilla (satotavoite)

➢ Syysvehnä (+aluskasviseos keväällä)  32 % (5,5)

➢ Ruis 23 % (7) (Ruismestarikisassa mukana)

➢ Syysrapsi (+aluskasvikokeilu suunnitteilla osalle alaa) 22 % (3,5)

➢ Kumina 15 % (1)

➢ Syysohra 8 % (8)

➢ Keväällä???



Muotoilun tarvetta; pintavesien hallitulla 

ohjaamisella saadaan useita hyötyjä

Tehostetaan salaojien
toimintaa, “vinokuorma” 
vähenee

Mahdollistetaan
syyskasvien viljelyä
useimmilla lohkoilla

 Talvituhojen välttäminen

 Maa-aineksen pysyminen
pellossa

Ravinteiden hallinta

(Suunnitelma: Markku Parikka)



Esimerkki entiseltä

ongelmalohkolta (kuva 2017)
 Kuva otettu 5.1. jolloin vesitilanne oli

aivan äärimmillään

 Huolimmatta POIKKEUKSELLISEN 

runsaista sateista ei ruispellolle

kertynyt kasvustoa haittaavaa vettä

tämän enempää, (vaikka lohkon

pinnan muotoilu on vielä tekemättä). 

Miksi ei kerry?

 Syysvehnä+jankkurointi kuivissa

olosuhteissa 2013, -14 kevätrapsi, -15 

syysvehnä, -15/16 kumina, -17 

kumina, -18 ruis, -19 syysrapsi

(jankkurikylvö)

 Näin olen päässyt yhtäjaksoiseen

(runsasta juurimassaa tuottavaan) 

kasvustoon jo 2014 keväästä lähtien

 Mekaanis-biologinen kuohkeutus

toimii!!



Kasvipeite ja juuret myös talvella! Pienikin
juuristo pystyy ihmeisiin, jopa tänään!



Kiitos mielenkiinnosta, olkaa 

aktiivisia!
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