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Perinteisesti olemme toteuttaneet 
aikataulutuksen ja kylvötiheyden 
suhteen melko vakiintunutta re-
septiä: syysrukiit kylvetään elo-
kuun viimeisellä viikolla ja vehnät 
syyskuun puoliväliin mennessä. 
Suositeltu peruskylvötiheys mo-
lemmille lajeille on ollut jopa 500 
itävää siementä neliölle. 

Uudet ohjeistukset ovat jo alen-
taneet suosituksia siten, että rukiin 
kohdalla aikaisissa kylvöissä kyl-
vötiheys voi olla 350 kpl neliölle 
ja nousee viimeisiin kylvöihin taas 

jopa 500 kappaleeseen.  Hybridi- 
rukiille kylvötiheyssuositus on ol-
lut noin puolet populaatiolajik-
keiden suosituksista eli luokkaa  
200–300 kpl neliölle.

Yllä olevat suositukset tähtäävät 
600–700 tähkään per neliö. Koska 
hybridilajikkeiden voimakkaam-
pi kasvutapa ja versominen tuot-
tavat runsaammin tähkiä, on nii-
den kylvötiheyssuositusta voitu 
laskea.

Syysvehnällä versoutuminen on 
ollut heikompaa, joten niiden kyl-

vötiheyssuositus on edelleen 500 
kpl neliölle normaaliaikaisilla kyl-
vöillä. Myöhäisemmissä tiheyttä 
lisätään 10 prosenttia.

Ultraharvan kylvön kokeilua
Aloitimme vuonna 2009 omat hol-
lantilaisen Mol Agrocom -firman 
ohjeistuksen mukaiset syysviljojen 
kylvötapakokeet. Kantavana idea-
na oli aikaistaa ja tarkentaa kylvö-
jä, parantaa siemenen lajitteluas-
tetta, tehostaa starttilannoitusta 
ja kaikkien tekijöiden summana 
myös harventaa kylvötiheyttä jo-
pa 120 kappaleeseen neliölle.

Kuvatulla tekniikalla on hollan-
tilaisissa olosuhteissa voitu nostaa 
ennestäänkin korkeahkoa sato-
tasoa vielä noin tonnilla, eli noin 
10 tonnista reiluun 11 tonniin. 
Tuotantokustannuksia ei oikeas-
taan muodostu lisää, koska kylvö-
määrät laskevat, eikä lannoituk-

senkaan kustannus merkittävästi 
muutu standardimenettelyyn ver-
rattuna. 

Suurin ero tulee aikaistetusta 
kylvöajankohdasta ja tarkkuus-
kylvön mekaniikan lisäkululuista. 
Samanlaisia havaintoja on voitu 
tehdä meilläkin: ruis ja syysvehnä 
versovat harvaan kylvettynä voi-
makkaasti. Olen itse laskenut lä-
hemmäs 20 tähkän yksilöitä, kun 
kilpailu muista syistä on ollut ku-
rissa.

Omassa koneessamme käytim-
me Great Plains -kylvölannoitti-
men nastasyöttölaitteen säädettä-
vyyden mahdollistamaan alennet-
tua kylvömäärää. Syöttölaittees-
sa on normaali, leveydeltään sää-
dettävä syöttörihla, jonka nopeus 
on ratasvälityksellä säädettävissä 
halutuksi. Näin ollen ultra-alhai-
set, 40 kilon siemenmäärät olivat 
mahdollisia. Kunkin rihlan uraan 
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Koneviestin syyskylvöjen kehittämisprojekti jat-
kuu, mutta jotain on jo opittukin. Lyhyt yhteen-
veto seuraavassa.

   Jussi Knaapi

Kylvötapakokeessa emme 
mitanneet kilomääräisiä sa-
toja, vaan laskimme eri me-
netelmien tuottamia verso- ja 
tähkälukuja.

ã Kokeet tehtiin pääasiassa suorakylvönä ohran sänkeen elo-syyskuun vaihteessa. Pikkukuvassa 
näkyy, miten harvaan 40 kilon siemenmäärä jakaantuu kylvörivissä. 15 sentin rivivälillä siemenetäisyys 
oli noin 6 senttiä. Tasaisella jaolla pelto täyttyy oraista näinkin.

Kasvutilaa ja starttifosforia

Taktiikkaa syyskylvöille:

Orasvaiheen ta-
voitekasvusto näyt-
tää tältä: oraat saa-
vat mahdollisuuden 
pensoa voimakkaasti. 
Jokaisella taimella on 
optimaalinen kasvuti-
la. Kuva Hollannista.

Kylvövaiheen starttilannoitus (punaisen viivan oikealla) on antanut pelkkää karjanlantaa (vasemmal-
la) saaneeseen osaan nähden voimakkaamman kasvuston. Startterina voisi olla monikin seos, tässä 
käytettiin Agromolin Powerstartia 25 litraa hehtaarille.

ã

ã
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Komatsun WA100M-  pyöräkuormaaja aset-
taa vertauskohteen mukavuudelle. Tilavan ja 
hiljaisen ohjaamon suurista ikkunoista, joissa 
lämmitettävä takalasi vakiovarusteena, avautuu 
eriomainen näkyvyys joka suuntaan. Kaikki kyt-
kimet ja hallintalaitteet ovat helppokäyttöisiä ja 
hyvin kuljettajan ulottuvilla, ja monitoiminen 
hallintavipu on liikkeissään kevyt ja tarkka. Oh-
jaamossa on myös mukin pidike ja säilytystilat 
kengille, ulkovaatteille ja työkaluille. Heti kun 
astut sisään leveästä ovesta, tunnet olosi kodik-
kaaksi säädettävän ohjauspyörän takana. Hyviä 
uutisia kuormauskoneen käyttäjille.

Kysy asiantuntijoilta© ohjaamosta, 
joka tuntuu kodilta.

Kaikki oikeudet pidätetään. Vain myynninedistämistarkoitukseen.
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koetettiin saada asettumaan vain 
yksi jyvä, jolloin kylvö periaattees-
sa toteutuisi tasavälein. 

Kokeet peruslannoitettiin kar-
janlannalla ja lannoituksen ai-
noa ero syntyi starttilannoituk-
sesta. Käytimme tähän tarkoituk-
seen Mol Agrocomin Powerstart-
nestettä, jota annosteltiin vain 25 
litraa hehtaarille. Powerstartissa 
on fosfaattia (29,5 % - P2O5), jo-
ka on seoksessa yhdessä Kalin (5 
% - K2O), magnesiumin (4,5 % - 
MgO) ja sinkin (3,1 % - Zn) kans-
sa. 

Kyseiset ravinteet on valittu tar-
koituksella. Fosforin tehtävänä on 
edistää juuren kasvua ja alkukehi-
tystä, Kali toimii ns. kuljettajana 
joka vie mukanaan fosforia juuren 
sisään, magnesium toimii tärkeä-
nä osasena lehtivihreän muodos-
tumisessa ja sinkin tehtävänä on 
toimia mm. entsyymien muodos-
tumisen voimistajana.

Tuloksia ja kokemuksia
Aikaistettu ja tarkennettu kylvö 
toimi, kuten oli ajateltukin. Kasvi-
kohtainen tähkäluku nousi ja kas-
viyksilöt olivat vahvemman oloi-
sia.

Samanlainen havainto saatiin 
myös starttilannoituksen käytös-
tä. Startteri vankisti kasvia, täh-
kälukua saatiin nostettua ja tun-
tuma sadon lievästä noususta oli 
koealoilla todettavissa. Siemenen 
kokolajittelusta emme saaneet 
merkittäviä havaintoja, koska pai-
nolajittelulla saadut siemenen ko-
koerot olivat niin pieniä.

Koeaineistomme oli kovin sup-
pea, syysrukiin kokeet epäonnis-
tuivat kylvölannoittimen syöt-
tölaitteiston säätöjen opettelun 
seurauksena. Syysvehnällä onnis-

Maatalouden sesonkiliikenne al-
kaa jälleen kellon ympäri teillä. 
Viljelijöiden ja urakoitsijoiden on 
omalta osaltaan huolehdittava, et-
tä liikenneturvallisuus säilyy kii-
reestä huolimatta. Kulkuvalojen 
tarkastus ja hitaan ajoneuvon kil-
pien asennus on syytä olla hoidet-
tuna.

Liikenneturvallisuutta kan-
nattaa myös parantaa omaehtoi-
sin toimin, kuten urakoitsija Esa 
Nuotio Jalasjärveltä on kuvan ta-
kalanan kohdalla menetellyt. La-
nan yli näkyvät normaalit parkki-
valot saattavat peittyä työkoneen 
ollessa yläasennossa. Myös kään-
nöksissä työkoneet vaativat tilaa, 
minkä arvioiminen on siviiliau-
toilijoille usein ylivoimaista. Ajan-
mukainen valosetti auttaa tässäkin 
tilanteessa. (JK)

Huomio liikenneturvallisuuteen
Sesonkiliikenne alkaa taas:

Tieliikennelaki ei edellytä täl-
laiseen työkoneeseen omia valo-
ja, mutta liikenneturvallisuutta on 
lupa parantaa muulloinkin kuin 
pakon edessä.

ã

Kuvapari osoittaa, et-
tä 200 kilon siemenmää-
rä (vas.) ja vain 40 kilon 
siemenmäärä yhdistet-
tynä starttilannoitukseen  
(oik.) voi tuottaa lähes 
saman määrän tähkiä. 
200 kilon siemenmää-
rä antoi 400 tähkää/m2 
ja 40 kilon siemenmää-
rä 340 tähkää neliölle. 
Tulos on hyvin tasainen 
huomioiden myöhäinen 
kylvöajankohta, syys-
kuun alku.

tuimme paremmin, vaikkakin kyl-
vöajankohta oli liian myöhäinen, 
elo-syyskuun vaihde.

Pääasia tuli kuitenkin jo todis-
tetuksi: kylvöaikaa ja kylvötiheyt-
tä on säädettävä olosuhteiden mu-
kaisesti. Tuntuma jäi, että aikaiste-
tun kylvön kokeista tullaan vielä 
saamaan mielenkiintoisia tulok-

sia. Toisena johtopäätöksenä oli, 
että jyvän alkukehitystä kannattaa 
vauhdittaa starttilannoituksella. 

Itse kylvötiheyden osalta ultra-
alhainen siemenmäärä on riski. 
Aukkoja tulee liikaa. Nyt ongel-
mana oli kylvölannoittimen hai-
tarityyppinen syöttöputkisto, joi-
den poimut keräsivät siemeniä ai-

heuttaen epätasaisuutta. 
Enempää emme voi vielä sanoa, 

emme myöskään halua ottaa kan-
taa erilaisten startterien toimivuu-
teen ja ominaisuuksiin. Näidenkin 
johtopäätösten aika tulee, kunhan 
saamme elokuun kylvöt tehdyk-
si ja sadot analysoiduksi kesällä 
2012. 

ã
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K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUSwww.k-maatalous.fi

ILSBO vesakkomurskain
Yksinkertainen, taloudellinen ja tehokas  
metsäteiden varsien tehoraivaukseen.
•	Sietää	kiviä	ja	vaikeaa	työympäristöä	
•	Ehkäisee	pensaiden	uudelleenkasvua
•	Leikkuuvahvuus	jopa	ø	10	cm	puuta
•	yli	2000	tyytyväistä	käyttäjää

ELHO SideChopper TPM 520 Pro puomimurskain
Vaativille käyttäjille, kuten urakoitsijoille, tienhoitopiireille,  ...
•	Murskaa	vahvan	vesakon,	takkuisen	heinikon,	yltää	kaiteiden	yli,	niittää	
korkealta,	ulottuu	vedenpintaan	asti	syvissä	ja	leveissä	ojissa

•	Ulottuvuus	5,2	m	trakt.	keskilinjasta		•	Työleveys		210	cm		
•	Vapaa	puominaluskorkeus	1,5	m		

ELHO SideChopper 420 ja 460 Pro piennarmurskain
Korkea etupää - nielee hyvin vesakonkin 
•	Avara	poistopuoli	ja	tilava	kammio	-	erittäin	siisti	työjälki	
•	Suuri	ulottuvuus	-	Esim.	460	Pro	4,6	m	traktorin	keski-linjasta		
•	Elho	460	Pro:ssa	törmäyssuoja	hydr.	laukaisulla
•	Vakiona	1,3	kg:n	vasaraterät,	kaksinkertaiset	heittosuojat

ELHO SideChopper Tornado  
440 ja 330 ketjumurskain
•	440	hydraulisella	1,8	m:n	sivuttais-	
siirrolla	ja	330	kiinteällä	puomilla	

•	Tornado	L	pelkkä	irrallinen		
leikkuupää	puomikoneille	

•	Työleveys	160	cm,	karkaistuja	ketjuja		
2	kpl	vakiona,	lenkki	13	mm	vahva

Vesakkotorjuntaan, 
tienvarsien ja  

kesantopeltojen 
hoitoon!

Kolmella jousella toteutettu 
estekuormitussuojaus. 

Kulmavaihde parantaa  
koneen liikkumavaraa.

Leikkuupään kellunta-
ominaisuus. 

GIRAFFONA 260 piennarmurskain
•	Työleveys	257	cm,	ulottuvuus	3,65	m,	paino	1150	kg
•	Leikkuupään	kaksikerroksinen	kotelonpaksuus	8	mm	(2	x	4	mm)
•	Jyrällä	tapahtuva	leikkuukorkeuden	säätö	-	tarkka	ja	tasainen	jälki	
•	Vakiovarusteena	kouruterä	ja	laajakulmanivelakseli

Saatavana hydraulivetoisena esim. Bomford 
puomimurskaimeen tai kaivinkoneeseen.

Käytännön viljelijöitäkin kiinnos-
tavia aiheita oli tarjolla kasapäin. 
Ongelmaksi muodostuukin, mi-
ten erilaisiin ongelmiin onnistut-
taisiin kehittämään käytännön 
ratkaisuja tutkijoiden työn poh-
jalta.

Esimerkkeinä ajankohtaistee-
moista voi luetella vaikkapa seu-

raavia: tyvimädän torjuminen 
niin siemenlisäysketjussa kuin 
varsinaisessa tuotannossakin, pe-
runaruven torjunta antagonisti-
sillä mikrobivalmisteilla sekä sie-
menlisäysketjun lyhentäminen su-
kupolvilukua vähentämällä ja mo-
nistuvuutta parantamalla.Myös 
perunamaan rakenteen ja viljely-

kierron teemat olivat esillä. 
EAPR-konferenssin yhteydessä 

järjestetyn Perunantuottajan Pel-
topäivän teemoina olivat mm. la-
jikkeiden esittely, pellon pinnan 
muotoilu, muokkaus ja tiivisty-
minen, kuohkeutus sekä sadon-
korjuu. Kenttäpäivän järjestetyis-
tä vastasi Pohjois-Pohjanmaan Pe-

runakerho yhdessä Pro Agria Ou-
lun kanssa. Kerhon puheenjohtaja 
Heikki Markuksen mukaan on-
nistunut tapahtuma aiotaan jär-
jestään uudelleenkin ja yhteistyö-
tä maan muiden perunakerho-
jen kanssa viritellään. Tavoitteena 
on parin vuoden välein maan eri 
puolilla kiertävä näyttely. 

Joka toinen vuosi pidettävä iso perunatutkijoiden konferenssi kokosi tällä kertaa Suomeen noin 500 
alan tutkijaa ja toimijaa. Viikon päivät kestänyt tapahtuma sisälsi oheisohjelmana myös Pohjois-Poh-
janmaan Perunakerhon järjestämän Perunantuottajan Peltopäivän Limingassa.

   Jussi Knaapi

Perunatutkijat ja 
-viljelijät koolla

EAPR 2011 Oulussa

2. EAPR-konferenssin pos-
terinäyttely antoi hyvän ku-
van tärkeimmistä tutkimus-
teemoista. Perunan laadun 
parantaminen on jatkuva 
haaste. Tässä jopa esite-
tään, miten kasvunsääteil-
lä ja muilla nikseillä voidaan 
muuttaa perunan ulkonäköä 
houkuttelevammaksi.

Perunantuottajan Peltopäi-
vä kiinnosti viljelijöitä eri puolil-
ta Suomea. Myös EAPR-konfe-
renssin tutkijoita vieraili katso-
massa, miten perunaa tuotetaan 
suomalaisissa olosuhteissa.
(kuva: Heikki Markus)

1. Perunan virustorjunta 
käyttämällä olkikatetta tai-
mien suojana kirvoja vas-
taan kiinnostaa. Aihetta on 
käsitelty myös Konevies-
tissä.
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