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Tilan viljelyhistoriaa

• viljelijänä vuodesta 1989 alkaen

• tavanomainen kasvinviljelytila vuoteen 1995 asti, jolloin 
Suomi liittyi EU:n jäseneksi

• vuonna 1996 aloitettu luomutuotanto

• tärkeimmät viljelykasvit ovat olleet: kaura , ruis, herne, 
kevätvehnä, sekä nurmikasveista apila ja timotei

• 24 vuosi menossa luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmässä



Tilan viljelyhistoriaa
Tärkeimmät syyt luomutuotantoon siirtymisessä: 

• taloudellisuus

• alhaiset tavanomaisen tuotteen hinnat

• mahdollisuus saada laadukkaasta luomutuotteesta  
kohtuullisen hyvää hintaa

• luomu mahdollisti täysin uuteen viljelyjärjestelmään 
siirtymisen EU:n mukanaan tuomien 
hinnanalennuspaineiden yhteydessä

• mahdollisuus lähteä kokeilemaan täysin erilaista 
viljelymenetelmää, jossa korostuvat kierrätys, 
monimuotoisuus sekä kasvien luonnonmukainen typen ja 
ravinteiden otto



Ravinteiden kierrätys luomuviljelyssä
• Tilalla 4. vuoden viljelykierto: 

vilja – vilja + ns.  - apilanurmi – apilanurmi

• nurmet käytetään viherlannoitukseen tai niistä puidaan siementä 
omaan käyttöön

• nurmikasvustojen hoito on tilan tärkein työ, tavoitteena 
rikkakasvittomat ja hyväkasvuiset nurmikasvustot

• nurmien typensidonta  ja kasvinvuorotus ei vuosien kuluessa 
kuitenkaan osoittautunut riittäväksi ravinnehuolloksi -> 
lisäravinteiden tarve välttämätöntä viljan riittävän korkeiden 
hehtolitrapainojen saavuttamiseksi

• karjanlannan käytössä suuri hukkakaurariski



Ravinteiden kierrätys luomuviljelyssä

• keväällä 2012 aloitettiin Viljo-lannoitteen (8-5-2) käyttö luomukauran 
lannoitukseen 

• vuodesta 2017 lähtien käytetty Ecolan Agraa (8-4-2) kauran sekä 
kevätvehnän lannoitukseen

• 8 vuotta kierron jokainen viljalohko saanut kierrätyslannoitetta

• levitetty pintaan lannoitteenlevittimellä n. 600-800 kg/ha ennen 
viljansiementen kylvöä viimeisen kylvömuokkauskerran jälkeen

• sijoituslannoitusta  lannoitevantaiden kautta ei ole kokeiltu, koska se 
aikaisempina vuosina ei lannoitteen koostumuksen vuoksi onnistunut



Täydennyslannoituksesta saatava hyöty

Korkealaatuisempi sato:

• hehtolitrapaino nousee, satotaso kasvaa, valkuaispitoisuus 
nousee, jyvät ovat suurempia ja tasakokoisia, suurempi osa 
jyvistä pääsee kehittymään täydennyslannoitteen saannin 
johdosta

• hyvänlaatuisesta luomuviljasta saa markkinoilla paremman 
hinnan ( luomukaura syksy 2019: 320 €/tn)

• peltomaan fosforitilanne muuttuu paremmaksi

• rikkakasveille jää vähemmän kilpailukykyä, mikäli vilja pääsee 
hyvin kasvuun ja saa riittävästi ravintoa kasvun aikana



Täydennyslannoituksen käytön haasteet
• työmäärä lisääntyy keväällä jonkin verran lisälannoitteen levityksestä 

johtuen-> tämä kustannus tulee kuitenkin  takaisin peltomaan 
lisääntyneestä ravinnemäärästä ja sadontuotantomahdollisuuksista 
johtuen(määrä ja laatu)

• levitystyön haastetta keväällä lisää peltomaan kuivuminen -
>ylimääräiset ajokerrat tulisi saada mahdollisimman vähiin 
liikakuivumisen välttämiseksi

• Ecolan Agran lannoiterakeen koostumus on muuttunut siten, että se 
kestää levityksen kylvölannoittimen kautta-> pintaan jää vähemmän 
ravinteita rikkakasvien käyttöön ja ravinteet kohdistuvat paremmin 
jyvän kasvuun-> suuri parannus lannoitteen käyttömahdollisuuksiin



Yhteenveto täydennyslannoitteiden käytöstä 
• täydennyslannoitteiden käyttö on järkevä ja mielestäni helppo tapa 

saada tilalle lisäravinteita, välttämätöntä oman tilani viljelyssä

• karjanlannan käyttö ei ole läheskään kaikilla tiloilla mahdollista ja sen 
seurauksen on usein hukkakauraongelmat

• täydennyslannoitteen hinta ei saisi nousta liian korkeaksi, jotta 
ravinteiden kierrätys toteutuisi mahdollisimman monella maatilalla

• täydennyslannoitteen hinta on suoraan verrannollinen 
maataloustuotteesta (luomuviljasta) tulevana vuonna saataviin 
hintoihin, määrittelee viljelijöiden kiinnostuksen ostopäätöksiä 
tehdessään

• täydennyslannoite ostetaan aina tarpeeseen, aktiivitiloille



Luomuviljan laatuvertailu syksyltä 2019
(8 vuotta täydennyslannoitteiden käyttöä )

Kaura (Ryhti, Peppi), Ecolan Agra 
650/kg/ha

- kosteus (%)                    11,1%

- hlp 59,5 kg

- DON-toksiini (mg/kg)   0,499

- jyväkoko < 2,0mm (%)  9,700

- roskat (%)                       0,200

- valkuainen (% ka)         14,700

Kevätvehnä (Quarna), Ecolan Agra 
800 kg/ha

- kosteus (%)                        11,6%

- hlp 81 kg

- sakoluku                             217  

- valkuainen (% ka)              14,1

- surkastuneet                       0,6



Kuvia kesältä 2019



KIITOS!


