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Öljykasvien viljelyn kiinnostavuuden ja viljelyalan 
kasvaminen vaatii viljelyvarmuuden ja viljelyn 
kannattavuuden parantumista 

Satotasojen nosto on yksi tärkeä tekijä 



• Kemiallisen kasvinsuojelun rinnalle uusia ratkaisuja
• Maan toimiva vesitalous ja rakenne tärkeä
• Kasvustorakenteen säätely
• Viljelyvarmat ja satoisat lajikkeet

• Syysöljykasvien viljelyn vakiinnuttaminen
• Hyvät ja toimivat viljelykäytännöt jakoon

Tarvitaan viljelytekniikan kehitystä

RypsiRapsi 2025- hanke
www.rypsirapsi.fi

http://www.rypsirapsi.fi/


Tuholaisten torjunnassa ollaan jälleen uuden 
edessä ensi kasvukaudella-23

Tuholaisten torjunnan 
kestävät vaihtoehdot



Rapsikuoriaisen torjunta
• EI pyretroideja (Cyperkill, Decis, Karate ym.)

• Suositus ollut: Avaunt – Mospilan – Mavrik
• Avaunt 150 EC poistunut rekisteristä syyskuussa -22
• Uusi suositus: Mospilan – Mavrik x1 (x2)

Kirppojen torjunta
• Peittaus kirppoja vastaan poikkeusluvan turvin viimeiset neljä vuotta 

• BUTEO Start -peittaus toiminut hyvin

Kemialliset vaihtoehdot hupenevat → 
uusia ratkaisuja tarvitaan



Houkutuskasvit osaksi 
tuholaistorjunnan ratkaisuja

Kuva: Patrik Erlund Kuva: Jussi Myyrinmaa

Rypsi on paras 
houkutuskasvi rapsilla

Houkutuskasvi kylvetään 
pääkasvin sekaan. Kirpat 
syövät houkutuskasvia ja 
jättävät pääkasvin rauhaan.



Houkutuskasvit kaistoina tai reunuksina

Kuva: Fanni Heinonen

Torjunnan kohdistaminen 
vain houkutuskaistalle → 
vältytään koko alan 
käsittelyltä



Houkutuskaistat

Öljyretikan (kirpoille) sekä kevätrypsin 
(kuoriaisille) seos, tai vain kevätrypsiä. 

Kylvö 1-2 vko ennen pääkasvia 
(kevätrypsiä), jotta taimettuminen ja 
kukinta ehtivät ennen pääkasvia. 

Kevätrapsilla kevätrypsi 
houkutuskasvina, 
kylvö samaan aikaan →
rypsi kehittyy nopeammin ja sen 
avulla nähdään myös tulossa oleva
tuholaispaine.

Kuva: Jenni Koski

Kuva: Petri Lintukangas



Rapsikuoriaisen muita hallintakeinoja

Luontaisten vihollisten huomioiminen: loispistiäiset 
Jäävät talvehtimaan öljykasvipellolle → jätetään pellot 
muokkaamatta tai ainakin vältetään voimakasta muokkausta, 
etenkin lohkon reunaosissa, tai kylvetään alus/kerääjäkasvi
Jos sama pelto seuraavana vuonna viljalla → vältetään 
kirvan/kirpantorjuntaa

Valkokukkainen rapsi
Seosviljely?
Karkotteet?



Syysöljykasvit osana viljelyratkaisuja

25.5.2021

Kevään tuholaispaine 
(rapsikuoriainen) pienempi 
syysöljykasvien nopean 
kehitysrytmin ansiosta

Satopotentiaali omaa 
luokkaansa

Syysöljykasvit onnistuvat 
epäonnistuessaankin: 
erinomaisia kerääjäkasveja 
→ esikasviarvo



Syysöljykasvien onnistuneesta 
viljelytekniikasta tiedetään jo paljon –
sato tehdään syksyllä

• Kylvöön varautuminen jo ajoissa viljelysuunnitelmissa
• Riittävän aikainen kylvö viimeistään elokuun alussa 

→ taimettumisen ja talvehtimisen varmistaminen 
• kylvötiheyden nosto?
• typpi syksyn maksimimäärä 50 kg N/ha, lisäksi kalium ja mangaani

• Kasvupisteen pitäminen matalalla
• Etanoiden torjunta, hirvieläintuhoihin varautuminen

• Lopputalvehtimisen onnistuminen säiden armoilla
• syysrypsin viljelyn laajentaminen pysyvän lumipeitteen alueille

• Kevättyppilannoitus ajoissa → kasvu alkaa kiivaasti
• riittävä taimimäärä keväällä 20−25 kpl/m2



Tämän syksyn-22 vitsaus
• rapsipistiäisen toukka 

(kuvassa vioitusta)

Ruotsissa ja Keski-Euroopass
• rapsikirppa, jonka toukat 

aiheuttavat tuhoja varressa

MUTTA syysöljykasveilla on omat 
haasteensa

Kuva: Niina Saastamoinen



Syysöljykasvien suojaaminen hirvieläinten 
tuhoilta Trico-karkoteaineella (myös luomussa) 

Tukesin myöntämä 
koetoimintalupa 
2020-21

Ruiskutuksen teho hyvä, mutta 
vaikutusaika rajallinen
• Syksyllä ruiskutus piti hirvieläimet 

pääosin pois pelloilta → vahingot 
pysyivät vähäisinä

• Hirvieläimet karttoivat käsitellyltä 
puolelta pellolle tuloa → tärkeä 
käsitellä hirvieläinten luontaiset 
kulkureitit

• Syksyllä aikaisten käsittelyjen 
jälkeen hirvieläimet palasivat 
pellolle myöhemmin, kun oli tullut 
uutta kasvua

10-12 m leveän kaistan 
ruiskutus pellon ympäri 
kuivalla säällä  



Kasvustorakenteen säätely − 

kylvötiheydellä ja -tekniikoilla ratkaisuja 
eri maalajeille ja viljelyalueille

Tiheämmässä kylvössä sato pääversolta
• varsi hennompi, lakoa herkemmin, mutta 

kypsyy tasaisemmin
Harvemmassa kylvössä satoa myös 
sivuversoilta
• varsi vankempi, kypsyminen voi olla 

epätasaisempi tai viivästyä, jälkiversonta 
riskinä



Onnistuminen öljykasvien viljelyssä

• Maan rakenteen ja vesitalouden tulee olla 
kunnossa ennen öljykasvien viljelyä

• Hyvä viljelykierto, öljykasveja 4-5 vuoden välein 
• Valmius muuttaa kylvösuunnitelmia, jos 

olosuhteet ajavat ohi optimaalisen kylvöajan
• Kasvustojen tehokas tarkkailu – pellolla pitää 

käydä
• Malttia puinnissa – puinti, kun kasvusto täysin 

valmis

Öljykasvit tilan parhaille pelloille https://rypsirapsi.fi/raportit/

https://rypsirapsi.fi/raportit/


RypsiRapsi päättyy 31.10.2022, 
mutta työ jatkuu

Öljykasvien viljelyn kehittämiseen on kiinnostusta
Öljykasvien viljelyä on mahdollisuus laajentaa uusille alueille
Uusia viljelyteknisiä ratkaisuja syntyy käytännön viljelyssä
Keskustelualustat tärkeitä ideoiden ja testausten tulosten jakamiseen
Rinnalle tarvitaan myös koetoimintaa

Suuri kiitos rahoittajille sekä kaikille hankkeen toteutuksessa 
ja hankkeen eri tilaisuuksissa mukana olleille!


