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Luomuun sopiva vilja on: 
(Tiedot: Tapio Lahti ja Reino Aikasalo) 

 
 

• Taudinkestävä 

• Pitkäkortinen (= syväjuurinen, saa vettä ja ravinteita?) 

• Kestää tähkäidäntää 

• Sopeutuu monenlaisiin oloihin 

 

• Ohralla erityiset vaatimukset:  

• Keskimyöhäinen-myöhäinen (rehuohra aikainen) 

• Suurijyväinen 

• Keskimääräinen valkuainen (rehuohralla saa olla suuri) 

 



Kuinka tärkeää on pitkäkortisuus? Onko 

pitkäkortinen syväjuurinen?  

• Luomuihmisten ja kokeneiden neuvojien käsitys 

on , että pitkäkortinen vilja on myös syväjuurinen, 

eikä lyhytkortisia lajikkeita saisi suosia, sillä ne 

menettävät veden- ja ravinteidenottokykyään 

• Myös vuoden 2012 luomuseminaarissa 

Mikkelissä tutkija Carlo Leifert kertoi vastaavan 

vakaumuksensa 

• Onko asia näin? Onko asiaa oikeasti tutkittu? 

 



Siltä näyttäisi ainakin astiakokeissa…  

• Pisimmillä vehnillä oli eniten juurta, mutta vaihtelua oli 

(astiakoe: putket vesiviljelyssä, J. MacKey 1973).  

• Peltokokeessa lyhyt vehnägenotyyppi otti vähemmän 

ravinteita kuin pitkä (J. MacKey 1979). 

• Uudet ”Vihreän vallankumouksen” vehnälajikkeet, jotka  

tuottavat lyhemmän varren, tuottavat myös pienemmän 

juuristopainon (J. G. Waines & B. Ehdaie 2007, astiakoe) 

• Kauralla varren pituus ja juuriston pituus korreloivat 

ainakin vähän, varren paino ja juuriston paino korreloivat 

paljon (MacKey 1988, vesiviljelykokeet) 

 

 



Pitkäkortinen on syväjuurinen?  
Kauran korkeuden ja juurten syvyyden korrelaatio Kauran maanpäällisen massan ja juurimassan korrelaatio 



Pitkäkortinen on syväjuurinen? Ei 

välttämättä… 

 

• Kauralla kuivissa preerian oloissa lyhytkortinen lajike tuotti 

vähemmän biomassaa kukintavaiheeseen mennessä, mutta 

isomman sadon (isompi HI) kuin pitkäkortinen kauralajike. 

WUE ja haihdunta olivat samat. (Pamela J. de Rocquigny et 

al. 2004, peltokoe) 

• Ohralla kääpiögeeni aiheutti isomman juuristomassan. 

(Chloupek et al. 2006, peltokoe)  

• Carlo Leifert (UK): Tämä ei välttämättä tarkoita syvempää 

juurta. 

 



Pitkäkortinen on syväjuurinen? Onko se 

tärkeää? 

 

• Ei välttämättä, juurten kasvudynamiikka saattaa olla 

tärkeintä: juuria oltava paljon juuri silloin, kun ravinteiden 

ja veden tarve on suurin. Tuleentumisvaiheessa ei enää 

niin suurta merkitystä 

• Pienimmät juuret voivat olla juuri ne tärkeimmät, massa 

ei välttämättä kerro kaikkea.  

• Miten juuren kasvudynamiikkaa ja syvyyttä sitten 

pystyttäisiin mittaamaan pellolla?  

 



Tässä kokeessa tärkeimmät testattavat 

hypoteesit 

• Luomuun sopivat lajikkeet ovat parempia kuin eniten 

tavanomaisessa käytetyt  

• Lajikkeissa on eroa siinä, miten nopeasti ne 

peittävät maan ja tämä vaikuttaa 

rikkakasvien runsauteen, joten luomuun 

sopiva peittäisi maan nopeiten 

• Luomuun sopiva lajike on parhaiten tauteja kestävä 

(Marja Jalli puhuu kohta tästä) 

 



Parhaat ohralajikkeet (Reino Aikasalo) 

• Fairytale 
• melko myöhäinen kaksitahoinen mallas- ja rehuohra 

• taudinkestävyys hyvä 

• ei erityisen nopea alkukehitys, mutta pensastuu voimakkaasti 

• erittäin satoisa 

• hyvin korkea tärkkelyspitoisuus 

• Wolmari 
•  melko aikainen 

•  melko nopea alkukehitys 

•  hyvä verkkolaikunkestävyys 

•  satoisa 

• Edvin 
•  myöhäinen monitahoinen rehuohra 

•  täydellinen härmänkestävyys 

•  hyvä verkkolaikunkestävyys 

•  hieman rehevämpikasvuinen (pitempi korsi) kuin monet muut monitah. 

ohrat 

 



Tarvaala (ei 

luomu, mutta 

peittaamaton 

siemen) 

kylvö 24.5. 

TILATESTI-kokeet luomuun sopivilla ohrilla 



19.6. Edwin-Fairytale-Wolmari, Pilvi 

Tarvaala 



27.6. Edwin-Fairytale-Wolmari, Pilvi 



03.7. Edwin-Fairytale-Wolmari, Pilvi 



11.7. Edwin-Fairytale-Wolmari, Pilvi 



18.7. Edwin-Fairytale-Wolmari, Pilvi 



23.7. Edwin-Fairytale-Wolmari, Pilvi 



Otava 

(luomu), 

kylvö 4.6. 

TILATESTI-kokeet luomuun sopivilla ohrilla 



Luomuolot vs. tavanomaiset  kasvuolot 

kolmella ohralajikkeella 



Johtopäätöksiä 

• Rikkakasveja ei ollut mainittavasti Tarvaalassa, mutta paljon 

Otavassa, jossa kasvusto oli heikkoa 

• Rikkakasvien  määrällä ja biomassan kehityksellä ei näy 

negatiivista korrelaatiota 

• Toisaalta, missä biomassaa oli vähiten (Otava), siellä oli 

rikkakasveja eniten  

• Rikkakasvien määrä on myös pellon historiakysymys 

(monivuotiset rikkakasvit ja siemenpankki) 

• Wolmari kehittyi nopeiten luomussa, tavanomaisessa ei eroa 

 

 



Tarvaalan satotulokset (puinti 19.9.2012) 

Otavassa ei saatu puitua 



Tämän tutkimuksen perusteella on vielä 

vaikea sanoa mitään varmaa  

 

Wolmari näyttäisi hyvältä 

alkukasvukauden kasvajalta 

 

Jotkut muut lajikkeet voisivat olla vielä 

parempia 

 

Jatkossa lajikekokeet erikseen luomuun? 


