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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





Maatiaislajikkeet, kartta 2019





Lisää kuvia ja tietoa osoitteessa: 
www.ekonu.fi

Kiitos!

http://www.ekonu.fi/

