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Viljelykokemuksia kevätöljykasveista



Viralliset lajikekokeet vuodesta 2014 lähtien

Vuosien aikana kokeiltu yli 30 eri lajiketta

Lajikkeiden kasvurytmissä on eroja, 

samoin kasvutavassa

Satoerot lajikkeiden välillä  ~ 700 kg/ha
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Virallisten lajikekokeiden tuloksia 2014-2021 , Iitti

Satotaso on ollut keskimäärin 

1500 – 2000 kg/ha

Clearfield-lajikkeet ovat erittäin 

hyviä silloin, kun pelloissa on 

rikkaa. 

Esim. multavilla mailla, jossa 

rikkojen kasvu on voimakasta

Kevätrapsien lajikkeita on tarjolla  

runsaasti



Meillä maalaji on pääasiassa HtS

Koepaikkojen välillä on tosiaan 

eroja

… sama lajike on ollut toisaalla yli 

1200 kg/ha satoisampi 

Miksi sama lajike pärjää 

muualla eri tavalla, mitä  pitäisi 

tehdä…



Viljelykokemuksia kevätöljykasveista

Esityksessä muutamia havaintoja kevätöljykasvipelloilta useammalta vuodelta

• Kasvinsuojelusta

• Kylvöstä

• Kalkituksesta ja möhöjuuresta

• Rypsin ja rapsin viljely tiiviillä savimaalla

• Viljelyolojen muutos

• Puinti 



Source: Bayer systemicity studies. Uptake and translocation of [14C] 

flupyradifurone after seed treatment in oilseed rape. Red indicates higher 

concentration of active.

Kevätöljykasvien kasvinsuojelua

Poikkeuslupa Buteo Start -peittausaineelle mahdollistaa kevätöljykasvin viljelyn

… Buteon tehoaineen kulkeutuminen ja pitoisuus (punainen väri) kasvissa



Tarve uusille kasvinsuojeluaineille 

kasvaa;

• koska luonnossa syntyy kestävyyttä 

eli resistenttisyyttä nykyisille aineille

• koska ympäristökriteerit ja rajoitteet 

kasvinsuojeluaineita kohtaan 

lisääntyvät

Viljelykierron merkitys korostuu!

Kevätöljykasvien kasvinsuojelua



Viljelykierto on hyvä, mutta pitää muistaa, että sclerotinia eli 

pahkahome voi saastuttaa rypsin ja rapsin lisäksi 

myös muita kasveja, kuten;

• Sinappi

• Auringonkukka

• Pavut ml. Härkäpapu

• Linssit

• Herneet

• Kumina

( lähde; http://www.canolacouncil.org/

canola-encyclopedia/diseases/sclerotinia-st...)

Pahkahome säilyy myös ristikukkaisissa rikoissa, kuten;

Pihatähtimö Pillike Ohdake Lutukka

Kevätöljykasvit ja pahkahome

http://www.canolacouncil.org/canola-encyclopedia/diseases/sclerotinia-stem-rot/
http://www.canolacouncil.org/canola-encyclopedia/diseases/sclerotinia-stem-rot/


Kaalikoin toukka

Kirppa

Kaalikärpänen

Kasvinsuojeluaineiden valikoima kapenee  →

• Buteon poikkeusluvat jatkossa?  

• Avaunt poistuu markkinoilta 2022? 

• X?  - Mospilan - Mavrik

Loispistiäisen suosiminen rapsin sängessä?

• Alueella vain kevätmuotoisia öljykasveja

• Jos sekä syys- että kevätmuotoisia

→ kirpat siirtyvät kasvustoissa 

Kevätöljykasvien tuholaisia



Kevätöljykasvien kylvö

Tavoitteena kylvö 

hienojakoiseen 

pintaan

…tämä vaatii 

yleensä jonkin 

pinnanpeittäjän 

talven ajaksi

eli kerääjäkasvin



Teen kylvön varhain, 

kun maassa on lämpöä     rapsi +3⁰ / rypsi +6⁰ 

… tai myöhemmin, jos kosteus säilyy

Kylvön yhteydessä osa lannoitteesta kylvöriviin, jos kylvö 

varhain → nopeuttaa alkukehitystä kylmässä

Riviväliä voi suurentaa, jos käyttää Cl-lajikkeita 

Pohdintaan …Kevätöljykasvien alueellinen kohdistaminen /  

etelään syysöljykasvit ja muualle kevätöljykasvit

Kevätöljykasvien kylvö



Uusi kokeilu kaudelle 2021…

Rypsireuna rapsipeltoon!

• Rypsillä nopeampi kasvurytmi

• Reuna on koko kasvukauden 

kehityksessä edellä

• Tuholaispaine on reunassa suurempi

Kevätöljykasvien kylvö



Kevätöljykasvien kylvö

Rypsireuna rapsipeltoon!

• Rypsillä nopeampi kasvurytmi

• Reuna on koko kasvukauden 

kehityksessä edellä

• Tuholaispaine on reunassa suurempi

• Voidaan ennakoida tulevaa 

ruiskutustarvetta

• Puinti onnistuu samaan aikaan muun 

lohkon kanssa



Kevätöljykasvien viljelyä rajoittaa myös 

Brassica sukuun kuulumattomat kasvit, 

jotka ovat herkkiä möhöjuurisaastunnalle;

• Mansikka

• Raiheinä

• Hierakka

( lähde; http://www.gov.mb.ca/

agriculture/crops/plant-diseases/clubroot-brassica.... )

Lisäksi kaikki ristikukkaisrikat ovat möhöjuurelle alttiita, 

esim. peltokanankaali, rikkanenätti, peltoretikka, peltoukonnauris, 

peltotaskuruoho, lutukka

→ Tavallisten peltorikkaruohojen huolellinen torjunta vuosittain korostuu

Möhöjuuri

http://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/plant-diseases/clubroot-brassica.html
http://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/plant-diseases/clubroot-brassica.html


Möhöjuuri



Ca / Mg   suhde  tulisi olla 5/1

koska suuri Mg määrä 

aiheuttaa helposti liettymistä

Kalkitus vaikuttaa vain 

pintamaahan ( noin 30 cm ) 

Kalkitus parantaa maamurujen 

kestävyyttä, joka on erityisen 

tärkeää savimailla

Kalkitusta säännöllisesti



Savimaiden rakenne on kärsinyt puutteellisesta 

viljelykierrosta

Savipellot ovat heikossa kunnossa ja maan 

rakenne heikkenee edelleen

• Sademäärät kasvavat

• Roudan määrä vähenee

Kevätöljykasvit vaativat savimailla erityshuomiota



Peltomaan tiivistyminen näkyy 
ensimmäisenä rypsin ja rapsin 
kehityksessä,

mutta viljat sietävät sitä paremmin.

Rypsi ja rapsi ovat

”indikaattorikasveja”

Kevätöljykasvit vaativat savimailla erityshuomiota



Jankkurikylvöä on kokeiltu …

Jankkurikylvö on syksyllä ok,

kun kylvetään ennen sadetta

Keväällä ei ole mahdollista 

savimailla, koska kosteuden 

pitäisi nousta kapillaarisesti 

alhaalta päin 

Kevätöljykasvit vaativat savimailla erityshuomiota



Kevätöljykasvit eivät viihdy tiiviissä pellossa



Tavoite ~ 8 mm/päivässä

Kevätöljykasvit eivät viihdy tiiviissä pellossa

Tavallisesti salaojien väli noin 15 m ja niiden syvyys on noin 80 cm
→ sadevesien virtaus salaojiin on heikkoa  → savimaa tiivistyy

Tilannetta voidaan parantaa hyvällä viljelykierrolla, lisäojituksella ja  myyräojituksella



Kevätöljykasvit eivät viihdy tiiviissä pellossa



Lähde;
http://ilmatieteenlaitos.fi/c/document_library/
get_file?uuid=c4c5bf12-655e-467a-9ee0-f06d8145aaa6&groupId=30106

Suomessa vuoden keskilämpötila nousee 

lähes kaksi kertaa niin nopeasti kuin 

maapallolla keskimäärin. 

Lämpeneminen on voimakkainta talvella.

Sademäärä lisääntyy kaikkina 

vuodenaikoina, eniten talvella. 

Karkeasti ottaen eri ennustemallien 

mukainen vuotuisen sademäärän 20 %:n 

lisäys antaisi meille saman verran sateita 

kuin nykyisin monin paikoin Englannissa.

Lämpötilan nousu vaikuttaa öljykasveihin 

http://ilmatieteenlaitos.fi/c/document_library/


Syksyllä pellot veden 
kyllästämiä  →

• Kynnetty savimaa liettyy

• Kevytmuokkaus ok, jos maa ok

• Sänki on hyvä

• Syyskasvusto on paras

Keväällä lumi sulaa 
aikaisemmin  →

• Auringon säteilyn määrä ei kasva

• Lämpimiä päiviä ja pakkasöitä

• Kevätkuivuus lisääntyy

Lämpötilan nousu vaikuttaa öljykasveihin 



Syksyllä pellot veden 
kyllästämiä  →

• Kynnetty savimaa liettyy

• Kevytmuokkaus ok, jos maa ok

• Sänki on hyvä

• Syyskasvusto on paras

Keväällä lumi sulaa 
aikaisemmin  →

• Auringon säteilyn määrä ei kasva

• Lämpimiä päiviä ja pakkasöitä

• Kevätkuivuus lisääntyy

• Voimakas muokkaus olisi hyvä 
perustoimenpide tuleville 
kevätöljykasveille, mutta erityisesti 
savimaan liettyminen on ongelma, … 
kerääjäkasvi talveksi esim. ruis

• Syysrapsin ja syysrypsin viljelyn 
mahdollisuudet paranevat

Syksyn
muutoksen

vaikutus
rypsin ja

rapsin
viljelyyn →

• Pellon pintakerros kuivuu liikaa 
kevätöljykasvien tasaista itämistä varten,

… suojaksi sänkipeite tai kerääjäkasvusto

• Lämpimät päivät aloittavat 
syysmuotoisten kasvun, mutta pakkasyöt 
rikkovat solurakenteet  … lajiketestausta 
lisää

Kevään 
muutoksen 
vaikutus …   

→

Lämpötilan nousu vaikuttaa öljykasveihin 



Kevätöljykasvien puinti 



Puintiajankohdan määrittäminen

Öljykasvien tuleentuessa siemenen lehtivihreäpitoisuus 

laskee ja se on yleensä laskenut riittävän alhaiseksi, kun 

siemenen kosteus on 20-25 % välillä.

Lehtivihreäpitoisuus on laatuhinnoitteluperuste. 

Tuleentuneet rypsin ja rapsin siementen väri on 

muuttunut vihreästä kirkkaan keltaisiksi. 

Kevätöljykasvien puinti 



17.10.2017

Kevätöljykasvien puinti 

Joskus kevätrapsin puinti voi olla haastavaa



19.10.2021

Yleensä puinti on helppoa

Kevätrapsin korrenlujuus on huomattavasti parempi, kuin 

kevätrypsillä

Syysmuokkauksilla ei ole ollut kiire, koska rypsin ja rapsin sänki 

jätetään talveksi peltoon

( kuoriaisten luontaisten vihollisten eli loispistiäisten suosiminen )

Kevätöljykasvien puinti 



Öljykasvit tulevalla kaudella 2022 

Kynnetty tai 
syväkultivoitu pelto →
pellon pinnan tasaus, 

ettei kosteus karkaa  →
kevätrapsi 

Sänkipelto→ annetaan 
maan lämmetä ja sen 

jälkeen tehokas 
pintamuokkaus  →

kevätrypsi

Yksivuotinen kunnostus  
→ härkäpapua →

murskaus heinäkuussa  
→ syysrypsi

Monivuotinen 
kunnostus  →

sinimailanen → niittoja 
ja jankkurointia 2. vuosi  
→ syysrapsi 2. vuosi



Öljykasvit tulevalla kaudella 2022 

Tavataan koeruutujen äärellä kesällä 2022!


