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 Viljelyä

 Kokeilua

 Tietotöitä

 Yhteistyötä



Syysöljykasvit

 Vaativat viljelijältä huolellista paneutumista, 
kuten muutkin erikoiskasvit

 Sato-odotus on pitkälti verrannollinen
taimettumisen ja talven tulon välisestä ajasta
JA sen aikana tehdyistä panostuksista/toimista
= kasvien kyvystä tuottaa syksyllä
kasvimassaa (juuri+lehdet)



Syysrypsi

▪ Viljelyala ollut viime vuosina n.1000 ha/v. (Luke). 2021 on 
enemmän. (Viljely aloitettu 1950-luvulla)

▪ Viljellään enää hyvin vähän naapurimaissammekaan. 
Ruotsin tavoitteena nyt lisätä alaa Tukholman
pohjoispuolella. (A.Gunnarsson)

▪ Pieni pinta-ala iso haaste viljelyn jatkuvuuden kannalta

▪ Soveltuu hyvin luomuun

▪ Keskisadot n. 500 kg heikompia vrt. rapsi. (Luke, 
lajikekokeet) Suotuisina vuosina rapsin satoero on isompi. 
Rypsin satopotentiaali heikompi.

▪ Talvenkesto rapsia parempi, n.10 % -yksikköä pienemmät
talvituhot lajikekokeissa. (Luke, ei syyskäsittelyä)

▪ Ei henk.koht. viljelykokemusta

Kuva: Kari Alasaari



Talvituho-%



Syysrypsi

o Arrivée

o Largo 

o Legato

o Siemenkoko 3 g luokkaa (rapsit 5-7 g)

o Kukkivat hyvin aikaisin, toukokuun aikana

o Ei kuoriaisongelmia

o Todella pieni siemenkustannus (TOS)

o Kylvö elokuun aikana, isompi

kasvitiheyssuositus (60-70 kpl/m2) kuin

rapsilla

Vain kolme lajiketta 

myynnissä. Kaikki 

populaatioita.



Syysrapsi, yleistä

 Ylivoimainen valtaöljykasvi naapurimaissamme (Norja?)

 Satopotentiaali jo nyt yli 10 tn/ha (UK, Rothamstedt)

 UK ja Tanska kovia rapsimaita, yli 7 tn/ha satoja korjattu hyvinä
vuosina maatilatasolla. Skåne lähes samoissa.

 Lajikekehitys, panostus ja kilpailu TODELLA kovaa. 

 Kymmeniä uusia lajikkeita joka vuosi markkinoille. BASF, LG, 
Corteva, Bayer, KWS…

 Eri tuotantoalueille (UK, Mannereurooppa, Skandinavia, 
Baltia+“Neuvostomaat” omat “lajikeryhmät”. 

 KEHITYSpotentiaali valtava, koska jalostustyötä tehty vasta n. 30 
vuotta (vrt. syysvehnä)

 Suurina hitteinä nyt mm. “pod shatter resistant” –lajikkeet
maailmalla (varisemattomat)

 Myös muita erikoisominaisuuksia pyritään tuomaan jatkuvasti
markkinoille, (taudit)

 ERITTÄIN tehokas typenkäyttäjä ja ravinteiden “maastapumppaaja”



Syysrapsi, Suomi

 Vilejlyala kasvussa. Nyt n. 3000 ha kylvössä
(Luke/oma arvio)

 Viljely ja toimintatapojen kehittäminen
Suomessa aloitettu v. 2007, Ilkka Kouvon
toimesta. 2010 -> oli muitakin jo mukana.

 Tyypillinen viljelyala 10-30 ha/tila, 
Suurimmat alat jo yli 100 ha/tila



Myynnissä olevat Syysrapsit 
(14 kpl, maaliskuu 2021 tilanne)

❑ SY Iowa

❑ SY Alibaba (möhöj.)

❑ SY Florian

❑ INV1165

❑ LG Architect

❑ Armstrong

❑ DK Imistar CL

❑ DK Impression CL

❑ PR44D06

❑ PX128

❑ DK Seax

❑ DK Sequoia

❑ Thure

❑ Cortes, populaatio

”Matalat”

”Normaalit”



Poimintoja omista
kokemuksista ja havainnoista
vuosien varrelta, 2009-21.
Eli mitä on tullut opittua
tähän mennessä…



Esikasvit ”kautta 
aikain” 

 Monitahoinen ohra

 Kaura (aikainen)

 Syysohra

 Syysvehnä (aikainen)

 Hybridiruis

 Jatkossa ehkä myös kumina?? 

(saunakukka, jääntikumina…)

 Savella kynnetty apilanurmi hyvin

ongelmallinen, itäminen+etanat



Viljelykierto 

I. Syysvehnä (myöhäinen*) tai Hybridiruis

II. Kumina (tai herne+kumina jos lohko yms. sallii)

III. Kumina

IV. (Kumina 2. satovuosi)

V. Syysohra tai Syysvehnä (aikainen*)

VI. Syysrapsi (talvituhot paikataan tarvittaessa
aikaisella ohralla tai “kukkaseoksella”)

*Huomaa kahden syysvehnälajikkeen taktiikka. 
Vehnää saatta olla välillä myös kaksi vuotta
peräkkäin.



Muokkaustavat

 Kynnettiin alkuksi aina

Muokkautuu vaikeasti, kuivuu

herkästi liikaa, etanakoloja, hidasta

jne.

 Siirrytty syvähköön kultivointiin



Kylvö

 Aluksi Rapidilla joka vantaasta

 Nyt Tume Titanilla joka 3. “vannas”

 Optimi riviväli 30-40 cm, sopiva

taimietäisyys rivillä ja tilaa haaroa

 Lannoite maan alle ja siemenet

pikkulaatikosta “heinäputkia” pitkin

pinnalle samaan kohtaan

 Etanan torjunta aina, 1-3 krt.

 Jankkurikylvö ostopalveluna rinnalla

tarvittaessa



Kylvö II, He-Va
- Hiukan isohko riviväli, 50 cm

- Etanapaine

- Rikkatorjunnan haasteet

✓ Helppo

✓ Nopea



Typen tarve syksyllä!

Bayer/DEKALB, Den blå bok 2020

2. kylvö 2 vk myöh.3. kylvö 3 vk myöh.

1. kylvö
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Lämpösumma

Pienikin taimi voi talvehtia, 

mutta sato-odotus heikkenee

jyrkästi! (Samalla typen tarve

kesällä kasvaa…)



Ongelmia…

Täyskukinta 2018, ei satoa

Peurat 2021

Möhöjuuri 2017



Peurat kuriin?

Syyskäsittely

Kevätkäsittely??



Taimitiheys keväällä 35-40 kpl

Kuvassa alle 20 kpl/m2, riskirajoilla



Keskisadot Toivon Tilalla kautta aikain

o 1,7 tn/ha

o 4

o 0,8

o 4

o 3

o 0

o 2,3

o 2,4 

Vaihtelu ollut suurta. Kaikkien

kahdeksan viljelyvuoden, pinta-

alan mukaan painotettu sadon

keskiarvo on 2,65 tn/ha.

Heikoille sadoille löytynyt lähes 

joka kerta selitys.



Mistä apua ja vinkkejä?

❑ Neuvo2020

❑ Vertaistuki, eli muut öljykasvien

viljelijät

❑ RypsiRapsi 2025

❑ Linkit:

https://www.facebook.com/DEKALBDK

https://www.svenskraps.se/se/index.asp

https://www.dekalb.dk/documents/431837/

445211/Bl%C3%A5+Bog+2020/ea388591-5c42-

4398-8e56-30a0dcea9e3c

https://www.facebook.com/DEKALBDK
https://www.svenskraps.se/se/index.asp
https://www.dekalb.dk/documents/431837/445211/Bl%C3%A5+Bog+2020/ea388591-5c42-4398-8e56-30a0dcea9e3c
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opruponen@gmail.com

SOME: @opruponen

@tvfoorumi

#maataloudentulevaisuus

"Maatalous on suurin kaikista taidoista, 

ilman maanviljelystä ei ole kauppiaita, ei 

runoilijoita eikä filosofeja; vain se, minkä 

maa tuottaa, on todellista rikkautta." 

(Fredrik Suuri)

Kiitos mielenkiinnosta ja olkaa 

aktiivisia!

mailto:opruponen@gmail.com

