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1 JOHDANTO 

 

Juolavehnä (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski) on Poaceae-heimoon kuuluva monivuotinen heinä, 

joka leviää sekä siementen että juurakoiden välityksellä. Juolavehnä on yksi lauhkeiden ja viileä-

kesäisten alueiden tyypillisimmistä rikkakasveista (Holm ym. 1977, Werner ja Rioux 1977, Majek ym. 

1984). Se on vakiinnuttanut asemansa rikkakasvina viljavaltaisen viljelykierron ja voimakkaan typpi-

lannoituksen ansiosta (Andreasen ja Skovgaard 2009, Salonen ym. 2011). Suomessa juolavehnää 

tavataan lähes koko maassa (Lampinen ja Lahti 2021) ja kaikista rikkakasveista se tuottaa suurim-

man biomassan kevätviljapelloilla (Salonen ym. 2011). Juolavehnä viihtyy monenlaisilla kasvupai-

koilla ja kilpailee tehokkaasti viljelykasvien kanssa ravinteista ja vedestä (Werner ja Rioux 1977). 

Juolavehnän aiheuttamien satotappioiden suuruudet vaihtelevat vuosittain (Melander 1995) riip-

puen muun muassa juolavehnän biomassasta ja kasvutiheydestä (Salonen 1992, Melander 1993, 

Melander 1995, Ringselle 2015, Ringselle ym. 2015), kasvukauden olosuhteista ja viljelykasvin kil-

pailukyvystä (Melander 1993). 

 

Juolavehnän torjunnassa voidaan käyttää esimerkiksi rikkakasvien torjunta-aineita eli herbisidejä ja 

erilaisia mekaanisia torjuntakeinoja. Herbisideistä glyfosaattia sisältävien valmisteiden käyttö on ol-

lut yksi käytetyimmistä keinoista torjua juolavehnää tavanomaisessa tuotannossa (Ringselle ym. 

2020). Suomessa glyfosaatti oli vuonna 2018 myydyin tehoaine (TUKES 2021) ja vuonna 2014 maa-

ilman laajuinen glyfosaatin myynti kattoi 18 % kaikista maatalouden käyttöön myydyistä tehoai-

neista (Benbrook 2016, FAO 2022). Kun herbisidit jätetään tarkastelun ulkopuolelle, on juolavehnän 

mekaanisessa torjunnassa käytetty toistuvien kevytmuokkausten ja kynnön yhdistelmää (Ringselle 

ym. 2020). Luonnonmukaisessa tuotannossa, jossa herbisidejä ei ole käytettävissä, tehokkaiden ei-

kemiallisten rikkakasvien torjuntakeinojen löytäminen on tärkeää rikkakasvipopulaatioiden hallitse-

miseksi. Ei-kemiallisten rikkakasvien torjuntakeinojen merkitys on kasvanut myös tavanomaisessa 

tuotannossa, kun herbisidien, erityisesti glyfosaatin käyttöä halutaan vähentää (Melander ym. 

2013). 

 

Viime vuosien aikana glyfosaatista ja sen käytöstä on keskusteltu paljon maailmanlaajuisesti. Kulu-

neen vuosituhannen aikana glyfosaatin vaikutuksia on tutkittu yhä enemmän ja vuonna 2015 kan-

sainvälinen syöväntutkimuslaitos (International Agency for Research on Cancer, IARC) luokitteli 
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glyfosaatin mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi kemikaaliksi (Guyton ym. 2015, IARC 2015). Samoihin 

aikoihin, vuonna 2017, glyfosaatin hyväksyntä Euroopan Unionissa (EU) oli umpeutumassa ja perus-

tuen kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen luokitteluun glyfosaatin uudelleen hyväksyntä oli vaa-

kalaudalla. Euroopan kemikaaliviraston (European Chemical Agency, ECHA) mukaan glyfosaatin syö-

pävaarallisuudesta ei ollut riittävästi näyttöä (ECHA 2017) ja glyfosaatin EU-hyväksyntää jatkettiin 

vuoden 2022 joulukuulle asti (European Commission 2021). Glyfosaatin jatkosta ei ole vielä varmaa 

tietoa ja ennakoiden mahdollista glyfosaatin käytön rajoittamista tai käyttökieltoa, juolavehnän 

vaihtoehtoisia hallintakeinoja on alettava tutkia, jotta viljelijöille pystytään tarjoamaan perusteltuja 

ratkaisuja. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen torjuntateho eri muokkausmenetelmillä saa-

vutetaan juolavehnän torjunnassa ilman kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Lisäksi tavoit-

teena oli selvittää, kuinka eri muokkausmenetelmät vaikuttavat kevätviljan satoon. Muokkausme-

netelmät valittiin tutkimukseen sen perusteella, 1) mitä käytetään eniten juolavehnän torjunnassa, 

2) millä voi mahdollisesti olla potentiaalia torjua juolavehnää ja 3) millaista maanmuokkauskalustoa 

viljelijöillä on yleisesti käytettävissään. 

 

2 JUOLAVEHNÄ JA SEN HALLINTAKEINOT 

 

2.1 Juolavehnä 

 

Juolavehnän biologiasta on olemassa runsaasti kirjallisuutta ja juolavehnän tarkka morfologinen ku-

vaus on luettavissa muun muassa Palmerin ja Sagarin (1963) ja Wernerin ja Riouxin (1977) artikke-

leista. Vaikka juolavehnälle on ollut mahdollista laatia yleispätevä kuvaus morfologiasta, on juola-

vehnä hyvin monimuotoinen kasvi ja morfologista vaihtelua esiintyy niin populaatioiden sisällä kuin 

niiden välillä (Ringselle ym. 2020). Juolavehnäpopulaatioissa on todettu olevan eroa kloonien ja sie-

menestä kasvaneiden yksilöiden välillä (Williams 1973) kasvutavassa (Palmer ja Sagar 1963, Williams 

1973, Neuteboom 1975) ja biomassan tuotannossa (Williams 1973, Westra ja Wyse 1981, Tardif ja 

Leroux 1992, Mercer ym. 2002). Vaihtelua esiintyy myös muun muassa kasvien värissä, lehtien kar-

vapeitteessä (Palmer ja Sagar, 1963, Neuteboom 1975, Westra ja Wyse 1981), lehtilavan ja vihnei-

den pituudessa (Palmer ja Sagar 1963), lippulehden leveydessä ja versojen ja juurakoiden 
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pituudessa (Westra ja Wyse 1981). Myös ulkohelpeiden ja korvakkeiden pituudessa, tähkien (Wil-

liams 1973, Neuteboom 1980, Westra ja Wyse 1981), tähkylöiden, kukkien (Neuteboom 1975) ja 

siementen lukumäärässä (Tardif ja Leroux 1990) ja juurakoiden paksuudessa ja pituudessa (Williams 

1973, Neuteboom 1980) on havaittu vaihtelua.  

 

Maankäyttö, viljelytoimet ja maantieteellinen sijainti vaikuttavat juolavehnän morfologiaan. Erilai-

set maankäytön muodot, kuten viljojen ja lyhytaikaisten ja pysyvien nurmien ja niittyjen viljely, vai-

kuttavat juolavehnän juurakoiden paksuuteen ja juurakon kokoon (Neuteboom 1975). Juolaveh-

näkloonit reagoivat eri tavoin viljelytoimiin, millä saattaa olla vaikutusta juolavehnän kasvuun 

(Neuteboom 1980). Maantieteellinen sijainti voi myös vaikuttaa muun muassa juolavehnän eko-

tyyppien itävyyteen (Brandsæter ym. 2010) sekä lehtimassaan ja lehtialaan (Tørresen ym. 2010). 

 

Juolavehnän morfologinen vaihtelu ei kuitenkaan tarkoita, että geneettistä vaihtelua esiintyisi mor-

fologiansa perusteella toisistaan poikkeavien yksilöiden tai populaatioiden välillä. Fahleson ym. 

(2008) ja Szczepaniak ym. (2009) tutkivat morfologian perusteella eri alalajeiksi määriteltyjen juola-

vehnien DNA:ta eivätkä löytäneet DNA:sta eroja, jotka olisivat tukeneet määrittelyä eri alalajeiksi. 

 

2.1.1 Lisääntyminen, kasvu ja kehitys 

Juolavehnä lisääntyy sekä suvuttomasti juurakoiden välityksellä että suvullisesti siementen välityk-

sellä. Suvuttoman lisääntymisen on ajateltu olevan juolavehnän pääasiallinen lisääntymismene-

telmä (Palmer ja Sagar 1963), mutta Szczepaniakin ym. (2009) mukaan pääasiallinen lisääntymisme-

netelmä vaihtelee populaatioittain. Szczepaniak ym. (2009) havaitsivat geneettistä monimuotoi-

suutta populaatioiden sisällä, mikä tarkoittaa, että siemenlevintä voi todellisuudessa olla ajateltua 

merkittävämmässä asemassa paikallisella tasolla. 

 

Ringsellen (2015) mukaan juolavehnän kyky lisääntyä sekä siementen että juurakoiden välityksellä 

on mahdollistanut juolavehnän laajan leviämisen ekosysteemeissä. Juolavehnän juurakoihin varas-

toituneet hiilihydraatit, jotka toimivat juolavehnän vararavintona, tekevät juolavehnän torjunnasta 

haastavampaa kuin useiden muiden rikkakasvien torjunnasta (Majek ym. 1984). Juurakoiden vara-

ravinto myös mahdollistaa maanpäällisen verson ja juurakon kasvun jatkumisen häiriön jälkeen. 

Huolimatta tehokkaasta leviämisestä ja pitkäaikaisesta säilymisestä ekosysteemeissä, juolavehnän 



 8 

juurakot ja siemenet ovat varsin lyhytikäisiä verrattuna monien muiden monivuotisten rikkakasvien 

siementen, juurakoiden ja juurten eliniän pituuteen (Ringselle ym. 2020).  

 

Juolavehnä on tuulipölytteinen kasvi eivätkä pölyttäjät hyödy sen siitepölystä (Hyvönen ja Huusela-

Veistola 2008). Siitepölyn leviämismatkasta tai siihen vaikuttavista tekijöistä ei juuri tiedetä (Ring-

selle ym. 2020). Juolavehnän siemenet eivät kykene leviämään pitkiä matkoja kaukolevinnän mah-

dollistavien leviämisrakenteiden puuttuessa (Ringselle ym. 2020). Siemenet ovat itämiskelpoisia jo 

maitotuleentumisasteella (Werner ja Rioux 1977) ja heti varisemisen jälkeen, mikäli päivittäistä läm-

pötilanvaihtelua esiintyy (Palmer ja Sagar 1963). Niiden itävyyteen ja taimettumiseen vaikuttavat 

lisäksi kylvösyvyys (Raleigh ym. 1962, Williams 1978) ja kasvupaikan maalaji (Raleigh ym. 1962). Juo-

lavehnän siemenet säilyvät itämiskykyisinä maassa kahdesta neljään vuotta (Werner ja Rioux 1977). 

Siementen itävyys vaihtelee 10 %:sta (Raleigh ym. 1962) yli 60 %:in (Williams ja Attwood 1971) ja se 

laskee voimakkaasti ensimmäisen vuoden jälkeen (Williams 1978). 

 

Samoin kuin juolavehnän siemenet, myös juolavehnän juurakoiden silmut ovat itämiskelpoisia ja 

voivat muodostaa uusia versoja ympäri vuoden luontaisen lepotilan puuttuessa (Brandsæter ym. 

2010). Ympärivuotinen kasvu kuitenkin vaatii, että ympäristöolosuhteet, kuten alhainen valon 

määrä (Palmer 1958) ja lämpötila (Håkansson 1969) tai kuivuus (Håkansson ja Jonsson 1970) eivät 

rajoita kasvua. Juolavehnän kasvutapa on sympodiaalinen eli haarajatkoinen, jolloin pääverson 

kasvu päättyy aina kukintaan ja kasvin kasvu jatkuu sivuversoista (Palmer ja Sagar 1963). Haarajat-

koinen kasvutapa mahdollistaa kasvun jatkumisen pääverson vaurioituessa. Juolavehnän maanpääl-

lisen biomassan sekä juurakoiden hajoaminen saavat aikaan sen, että juurakoiden silmut aktivoitu-

vat ja tuottavat uusia versoja missä tahansa kasvukauden vaiheessa olosuhteiden ollessa otolliset 

(Brandsæter ym. 2010, Ringselle ym. 2017). Kuten siementen itävyys, myös juolavehnän juurakosta 

muodostuvien versojen orastuminen on riippuvaista maalajista, juurakon pituudesta ja istutus-

syvyydestä (Raleigh ym. 1962). Erityisesti lyhyet juurakot taimettuvat sitä heikommin, mitä syvem-

mälle maahan ne sijoitetaan (Raleigh ym. 1962).  

 

Juolavehnän biomassan kertymiseen vaikuttavat muun muassa vastaanotetun valon määrä, ravin-

teiden saatavuus ja kilpailu (Ringselle ym. 2017). Vastaanotetun valon määrän osalta keskeisessä 

asemassa ovat todennäköisesti pääviljelykasvin varjostus (Ringselle ym. 2017) ja pääviljelykasvin 

lehtiala, joka vaikuttaa viljelykasvin kykyyn varjostaa kilpailevia kasveja ja näin ehkäistä niiden 
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kasvua (Zou 2015). Ravinteista erityisesti typpilannoituksen lisääminen kasvattaa juolavehnän bio-

massan tuotantoa (Raleigh ym. 1962, Wedin ja Tilman 1996). Kilpailutilanteessa viljelykasvin kasvu-

nopeus on tärkein tekijä, joka vaikuttaa viljelykasvin kykyyn tukahduttaa rikkakasvien kasvua (Reid 

ym. 2009). Zou (2015) havaitsi nopeakasvuisen tattarin (Fagopyrum esculentum Moench) vähentä-

vän juolavehnän biomassan muodostusta eniten verrattuna härkäpapuun (Vicia faba L.), valkolupii-

niin (Lupinus albus L.), ohraan (Hordeum vulgare L.), rehuvirnaan (Vicia sativa L.) ja kuminaan (Ca-

rum carvi L.). 

 

Alkukasvukauden aikana juolavehnän kasvu on vegetatiivista (Palmer 1958). Kasvukauden alkupuo-

lella juolavehnän juurakoihin kerääntyy lähinnä massaa, kun taas kasvukauden loppupuolella muo-

dostuu uusia kasviyksilöitä juurakoineen (Raleigh ym. 1962). Lyhyessä päivässä juolavehnän kasvu 

pysyy vegetatiivisena, mutta päivän pidetessä korren kasvu lisääntyy ja kukinta alkaa (Majek ym. 

1984). Vanhemmat kasviyksilöt aloittavat talvehtimisen nuorempia kasviyksilöitä aiemmin eikä juo-

lavehnän maanalainen biomassa juuri muutu talven aikana talvehtimisen onnistuessa (Tørresen ym. 

2010). 

 

Juolavehnä viihtyy monenlaisilla kasvupaikoilla. Se voi kasvaa kuivissa tai kosteissa ympäristöissä, 

happamissa tai emäksisissä maissa ja sietää myös korkeita suolapitoisuuksia (Werner ja Rioux 1977). 

Fosforin, kaliumin tai mangaanin saatavuudella ei ole vaikutusta juolavehnän kasvuun (Andreasen 

ym. 1991) toisin kuin kalsiumilla. Erviön ym. (1994) mukaan maan kalsiumpitoisuuden ollessa alle 

1000 mg l-1 maata, juolavehnä saavuttaa suurimman kasvutiheyden. Karjanlannan käyttö lannoituk-

sessa edistää juolavehnän kasvua (Melander ym. 2016). Juolavehnä menestyy paremmin karkeilla 

mineraalimailla kuin savimailla (Erviö ym. 1994) ja maan savespitoisuuden kasvaessa juolavehnän 

kasvutiheys pienenee (Andreasen ym. 1991). 

 

Juolavehnän kasvu ei rajoitu kevääseen ja kesään, vaan juolavehnä jatkaa kasvuaan pitkälle syksyyn 

(Brandsæter ym. 2010, Boström ym. 2013). Jatkuva kasvu ja juurakoiden lepotilan puute mahdollis-

tavat juolavehnän torjunnan myös syksyllä sadonkorjuun jälkeen (Tørresen ym. 2010). Syksyllä juo-

lavehnä kasvattaa juurakoiden biomassaa ja juurakoissa olevia yhteyttämistuotteiden varastoja, jol-

loin talvehtimisen onnistuminen ja kasvuunlähtöpotentiaali keväällä kasvavat ja sitä kautta kilpailu-

kyky viljelykasveja vastaan paranee (Tørresen ym. 2010). 
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2.1.2 Levinneisyys, kilpailukyky ja satovaikutukset 

Juolavehnä on listattu yhdeksi maailman hankalimmista rikkakasveista (Holm ym. 1977) ja sitä tava-

taan kaikkialla lauhkean vyöhykkeen maatalousmailla (Holm ym. 1977, Werner ja Rioux 1977). Se 

on sopeutunut kasvamaan alueilla, joissa kesät ovat viileitä ja kosteuta on juolavehnän kasvun kan-

nalta sopivasti tarjolla (Majek ym. 1984). Pitkä päivä ja 20–25 °C lämpötilat edistävät erityisesti juo-

lavehnän juurakoiden kasvua, kun lyhyt päivä ja yli 25 °C lämpötilat johtavat versomisen lisääntymi-

seen ja juurakoiden kasvun vähentymiseen (Håkansson 1969). Maatalousmaiden lisäksi juolavehnää 

kasvaa muun muassa teiden varsilla (Hämet-Ahti ym. 1998, Mercer ym. 2002), joutomailla, puutar-

hoissa ja merenrannoilla (Hämet-Ahti ym. 1998).  

 

Pohjois-Euroopassa juolavehnä on vakiinnuttanut asemansa tyypillisenä rikkakasvina viljavaltaisten 

viljelykiertojen ja voimakkaan typpilannoituksen seurauksena (Andreasen ja Skovgaard 2009, Salo-

nen ym. 2011). Juolavehnää tavataan lähes koko Suomessa ja sen esiintyvyys on runsasta koko 

maassa Lapin maakuntaa lukuun ottamatta (Lampinen ja Lahti 2021). Juolavehnä onkin yksi Suomen 

yleisimmistä rikkakasvilajeista ja suurimman biomassan tuottajista niin tavanomaisessa kuin luon-

nonmukaisessa tuotannossa (Salonen ym. 2001, Riesinger ja Hyvönen 2006, Salonen ym. 2011). Suo-

messa 1980-, 1990-, ja 2000-luvuilla tehtyjen kevätviljojen rikkakasvikartoitusten perusteella juola-

vehnää esiintyy yli 50 %:lla eteläisen Suomen kevätviljapelloista (Salonen ym. 2013). Viimeisimmän, 

vuosina 2007–2009 tehdyn kartoituksen mukaan juolavehnän keskimääräinen biomassa kevätvilja-

pelloilla on 2–3,5 kertainen seuraavaksi runsaimpien lajien biomassaan verrattuna (Salonen ym. 

2011).  

 

Juolavehnä on erittäin kilpailukykyinen rikkakasvi (Werner ja Rioux 1977). Juolavehnän hyvä kilpai-

lukyky on seurausta sen kyvystä ylläpitää kasvunopeuttaan myös viileämpinä ajanjaksoina, minkä 

lisäksi se kuluttaa kasvaessaan paljon ravinteita ja kosteutta maasta (Werner ja Rioux 1977). Ilmas-

tonmuutoksen seurauksena juolavehnän kasvuaika voi pidentyä syksyn mahdollisesti jatkuessa pi-

dempään, mikä parantaa sen kilpailuasemaa muihin kasveihin verrattuna (Tørresen ym. 2010). Kas-

vien kilpailukyky juolavehnää vastaan vaihtelee ja kilpailutilanteessa kasvin orastumis- ja taimettu-

misnopeudella on merkitystä juolavehnän kasvun ja kehityksen kannalta. Myös kasvukauden sää-

olot voivat vaikuttaa juolavehnän aiheuttamiin satovaikutuksiin ja kilpailukykyyn (Melander 1993). 
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Juolavehnän aiheuttamien satotappioiden suuruudet vaihtelevat viljelykasvien (Melander 1993) ja 

kasvukausien välillä (Melander 1995). Vaikka juolavehnän määrä vuosien välillä ei muuttuisi, sato-

tappioiden suuruus voi vaihdella (Melander 1995). Juolavehnä vaikuttaa viljelykasvien satoon siten, 

että mitä suurempi on juolavehnän tuottama biomassa ja kasvutiheys, sitä alhaisempi on viljelykas-

vin sato (Salonen 1992, Ringselle 2015, Ringselle ym. 2015). Juolavehnän aiheuttamat satotappiot 

rukiilla (Secale cereale L.) ja syysvehnällä (Triticum aestivum L.) ovat jääneet vähäisemmiksi kuin 

kevätohralla, kevätrapsilla (Brassica napus subsp. oleifera (Moench) Metzg.) ja herneellä (Lathyrus 

oleraceus Lam.) (Melander 1993). Esimerkiksi kevätrapsin ja herneen kohdalla satotappiot ovat seu-

rausta niiden heikommasta kilpailukyvystä juolavehnään nähden (O'Donovan 1991). Heikko kilpai-

lukyky voi johtua viljelykasvin hitaasta taimettumisesta ja sitä seuraavasta maan pinnan avoimuu-

desta, jolloin juolavehnän ei tarvitse kilpailla valosta ja kasvutilasta. Monivuotisissa nurmikasvus-

toissa juolavehnä voi aiheuttaa laatutappioita syrjäyttämällä ravinnerikkaampia, kasvustoon tarkoi-

tuksella kylvettyjä lajeja. 

 

2.2 Juolavehnän hallintakeinot 

 

2.2.1 Herbisidit 

Herbisidit ovat tavanomaisessa tuotannossa yksi käytettävissä oleva vaihtoehto juolavehnän hallin-

taan. Tavanomaisessa tuotannossa glyfosaattia sisältävien herbisidien käyttö onkin käytetyin tapa 

torjua juolavehnää (Ringselle ym. 2020). Esimerkiksi Suomessa vuonna 2018 myydyistä 1,2 milj. kg 

tehoainetta glyfosaatin osuus oli noin 51 % (TUKES 2021). Maailmanlaajuisesti herbisidejä myytiin 

vuonna 2014 yhteensä 4,2 mrd. kg tehoainetta (FAO 2022), josta glyfosaatin osuus oli noin 18 % 

(Benbrook 2016).  

 

Tutkimuksissa yhden glyfosaattikäsittelyn jälkivaikutuksesta juolavehnään on saatu hyvin vaihtele-

via tuloksia (Sheppard ym. 1984, Kivlin ja Doll 1988, Chandler ym. 1994). Syksyisen glyfosaattikäsit-

telyn jälkivaikutuksen on todettu olevan 0–76 % (Sheppard ym. 1984), 57–97 % (Kivlin ja Doll 1988) 

tai 37 % (Chandler ym. 1994) koepaikasta, glyfosaatin käyttömäärästä ja käsittelyn ajoituksesta riip-

puen. Kevätkäsittelyllä glyfosaatin torjuntateho saman kasvukauden syksynä voi olla 41–92 % (Kivlin 

ja Doll 1988) tai 29 % (Chandler ym. 1994) glyfosaatin käyttömäärästä, käsittelyn ajoituksesta ja 

kasvukaudesta riippuen. Vuosittain toistuvilla syksyisillä glyfosaattikäsittelyillä voidaan saavuttaa 

81–92 % ja kevätkäsittelyillä 92–100 % jälkivaikutus juolavehnään (Chandler ym. 1994). 
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Muita juolavehnän torjuntaan soveltuvia tehoaineita glyfosaatin ohella ovat muun muassa kvitsalo-

foppi-P-etyyli, propakvitsalofoppi, fluatsifoppi-P-butyyli ja sykloksidiimi, jotka soveltuvat käytettä-

väksi leveälehtisten kasvien viljelyssä (Ringselle ym. 2020, Peltonen 2022). Myös juolavehnän tor-

juntaan viljakasvustoista on olemassa valikoivia herbisidejä (Ringselle ym. 2020, Peltonen 2022). 

Esimerkiksi torjuttaessa juolavehnää syys- tai kevätvehnäkasvustosta, voidaan käyttää herbisidejä, 

joissa tehoaineena on pyroksulaamia, fenoksaproppi-P-etyyliä tai sulfosulfuronia (Peltonen 2022). 

 

2.2.2 Maanmuokkaus juolavehnän torjunnassa 

Maanmuokkauksen tavoitteena on tappaa juolavehnän versot, pilkkoa juurakot pieniin osiin ja hau-

data ne joko syvälle maahan tai nostaa ne maan pinnalle. Suurin osa juolavehnän juurakoista kasvaa 

maan pintakerroksessa 0–10 cm:n syvyydessä (Lemieux ym. 1993, Chandler ym. 1994, Håkansson 

2003). Muokkaamattomassa maassa juolavehnän juurakot kasvavat lähempänä maanpintaa kuin 

muokatussa maassa (Chandler ym. 1994).  Juolavehnän juurakot sietävät hyvin maanmuokkausta 

(Håkansson 2003). Juolavehnän kykyyn selviytyä maanmuokkauksesta vaikuttavat kasvin kyky uu-

distaa itseään, muokkaussyvyys, kasville aiheutuneiden vaurioiden määrä ja ympäristötekijät (Hå-

kansson 2003). Myös muokkausten väliin jäävän ajanjakson pituus (Tørresen ym. 2010), maalaji ja 

maan orgaanisen aineksen pitoisuus (Håkansson ym. 1998) vaikuttavat maanmuokkauksen tehoon 

juolavehnää vastaan. Juolavehnän torjunnassa juurakoiden suora vaurioittaminen on kuitenkin 

osoittautunut tehokkaimmaksi torjuntakeinoksi (Ringselle ym. 2020). 

 

Tärkeimpiä ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat juolavehnän torjunnan tehokkuuteen ovat maape-

rän lämpötila ja kosteus (Håkansson 2003). Juolavehnän vanhat juurakot ovat herkempiä kuivumi-

selle kuin nuoret juurakot (Håkansson 2003). Juolavehnän juurakoiden voidaan odottaa kuolevan 

niiden vesipitoisuuden laskiessa alle 16 %:iin, mutta aina juurakot eivät kuole välttämättä silloin-

kaan, kun maan kosteus on laskenut 4 %:iin (Håkansson ja Jonsson 1970). Tämän vuoksi maata ei 

tulisi muokata liian kosteissa olosuhteissa (Tørresen ym. 2010) sillä silloin maasta nostetut juurakon 

osat eivät kuivu ja kuole vaan jatkavat kasvuaan. Esimerkiksi Raleighin ym. (1962) mukaan Yhdysval-

loissa juolavehnän torjunta on maanmuokkauksen avulla tehokkaampaa kuivilla ilmastoalueilla, sillä 

maanpinnalle nostetut juurakot kuivuvat nopeasti. Kuivuudelle altistamisen lisäksi juolavehnän tor-

junnassa voidaan hyödyntää pakkasta jäädyttämällä maasta nostetut juurakot (Raleigh ym. 1962). 
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Muokkaukset tulisi ajoittaa täsmällisesti parhaan torjuntatehon saavuttamiseksi. Håkansson (1967) 

määritteli juolavehnän kompensaatiopisteen olevan juuri ennen 3–4 lehtiastetta. Kompensaatiopis-

teessä kasvit kuluttavat ja tuottavat energiaa yhtä paljon. Ennen kompensaatiopistettä kasvien va-

raravintovarastot ovat vähäiset energiankulutuksen ollessa tuottoa suurempaa. Uudempien tutki-

mustulosten perusteella kompensaatiopiste voi alhaisimmillaan olla 1–2 lehtiastella (Ringselle ym. 

2021). Käytännön kannalta mekaaniset torjuntatoimet kannattaa kuitenkin ajoittaa juolavehnän 2–

3 lehtiasteelle (Ringselle ym. 2021). 

 

Syyskyntö tai aikainen kevätkyntö yhdistettynä sitä edeltävään, toistuvaan kevytmuokkaukseen on 

pitkään ollut yksi tyypillisimmistä keinoista torjua juolavehnää (Ringselle ym. 2020). Yksivuotisten 

viljelykasvien viljelyssä ja nurmien lopettamisessa menetelmä on vielä yleisesti käytössä (Ringselle 

ym. 2020). Juolavehnän mekaaninen torjunta on tyypillisesti sisältänyt syksyllä tehtävät kaksi sänki-

muokkausta yhdistettynä syksyiseen syväkyntöön. Sänkimuokkauksen tarkoituksena on tuhota ver-

sot ja pilkkoa tai repiä juurakot maasta (Ringselle ym. 2015). Kun muokkaus toistetaan, uudelleen-

versonta on ehtinyt kuluttaa vararavinnon juurakosta eikä kasvin käytettävissä ole samalla tavalla 

vararavintoa kuin ensimmäisen muokkauksen jälkeen. Kevytmuokkauksia seuraavan kynnön tarkoi-

tuksena on haudata juurakoiden osat syvälle maahan, mikä hankaloittaa juolavehnän versojen oras-

tumista. On kuitenkin osoitettu, että yhdellä aikaisella sänkimuokkauksella voidaan saavuttaa sama 

juolavehnän torjuntateho kuin toistuvilla muokkauksilla (Ringselle ym. 2016). Yhden aikaisen sänki-

muokkauksen tehoon kuitenkin vaikuttaa muokkauksen jälkeinen kasvukauden pituus ja muokkauk-

sen ajoitus (Ringselle ym. 2016). Ennen kyntöä tehdyn kevytmuokkauksen on todettu vähentävän 

juolavehnän biomassaa ja versojen tiheyttä (Boström ja Fogelfors 1999, Bergkvist ym. 2017). 

 

Maanmuokkaus on ajoitettava siten, että uusien juurakoiden tuotanto estyy, jos maanmuokkauksen 

tarkoituksena on pienentää juolavehnäkasvuston kokoa (Majek ym. 1984). Syväkynnöllä (20–25 cm) 

on saavutettu parempi torjuntateho juolavehnää ja muita monivuotisia rikkakasveja vastaan kuin 

matalalla kynnöllä (15 cm) (Håkansson ym. 1998, Bakken ym. 2011, Brandsæter ym. 2011). Syvä-

kyntö on yleensä tehokkaampi vaihtoehto juolavehnän torjunnassa, sillä mitä syvemmälle juurakot 

haudataan, sitä pienempi on muodostuvien versojen määrä (Håkansson 1968). Bergkvistin ym. 

(2017) mukaan juolavehnän torjuntatehossa eri kyntöajankohtien välillä ei ole eroa. Vastaavasti 

Chandler ym. (1994) havaitsivat kynnön ajoituksen vaikuttavan juolavehnän torjuntatehoon siten, 

että syyskynnöllä juolavehnä saatiin paremmin torjuttua. Majekin ym. (1984) mukaan kyntö 
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vaikuttaa juolavehnän kasvupisteen korkeuteen, kasvunopeuteen ja tähkien tuotantoon. Kun sa-

donkorjuun jälkeiseen matalaan kyntöön yhdistetään äestys, voi juolavehnän maanpäällinen bio-

massa vähentyä seuraavalla kasvukaudella jopa 86–90 % käsittelemättömään verrattuna 

(Brandsæter ym. 2012). 

 

Juolavehnän torjunnassa voidaan käyttää myös juolavehnän torjuntaan suunniteltuja juolannosti-

mia, jotka nostavat juolavehnän juurakot maanpinnalle (kuva 1). Kyntöön verrattuna juolannosti-

men käytöllä on saavutettu parempi juolavehnän torjuntateho (Jacobsson 2006). Lisäksi paikallisten 

viljelijöiden käyttökokemukset ovat osoittaneet useiden käsittelyiden ja kevyen maalajin paranta-

van juolannostimen juolavehnän torjuntatehoa (Jacobsson 2006). Pelkällä keväisellä juolannostin-

käsittelyllä ennen kevätviljan kylvöä ei ole saatu torjuttua juolavehnää (Lötjönen ja Salonen 2016, 

Brandsæter ym. 2020). Paras juolavehnän torjuntateho saavutettiin, kun maata käsiteltiin toistu-

vasti juolannostimella (Lötjönen ja Salonen 2016) tai kun kevätkäsittelyyn yhdistettiin edellisenä 

syksynä tehty syyskäsittely (Brandsæter ym. 2020).  

 

 
Kuva 1. Maanmuokkausta KvickFinn-juolannostimella, joka nostaa juolavehnän juurakoita maan 

pinnalle (A) (Kuva: Sonja Träskman). Juolannostimen maan pinnalle nostamia juolavehnän juurakon 

osia (B) (Kuva: Jasmin Lehti). 

 

Kun juolavehnän juurakko pilkotaan, jokaisella juurakon osalla on käytössään vähemmän resursseja 

uudelleenkasvuun. Resurssien vähyys tekee juurakoista alttiita kynnön aiheuttamalle hautaamiselle 

A B 
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ja muiden kasvien kilpailulle. Juurakoiden pilkkominen myös purkaa juurakon kärkisilmujen apikaa-

lidominanssin, mikä saa silmut tuottamaan enemmän versoja (Vengris 1962) ja näin kuluttamaan 

juurakkoon varastoitunutta vararavintoa. Juurakoiden pilkkomisen on pelätty lisäävän juolavehnän 

versojen muodostusta (Ringselle ym. 2020). On kuitenkin todettu, että juolavehnän juurakoiden 

pilkkominen pienempiin osiin ei lisää versojen määrää (Bergkvist ym. 2017, Kolberg ym. 2018, 

Brandsæter ym. 2020). 

 

2.2.3 Mekaaninen kesannointi juolavehnän torjunnassa 

Mekaanisessa kesannoinnissa pelto pidetään paljaana maata muokkaamalla ja sen pituus voi 

vaihdella muutamista viikoista koko kesän mittaiseen avokesannointiin (Håkansson 2003, Lötjönen 

2014). Mekaaninen kesannointi voi perustua seuraaviin toimintaperiaatteisiin: monivuotisten 

rikkakasvien juurten tai juurakoiden nostoon maan pinnalle, jotta ne kuivuvat tuulen ja auringon 

vaikutuksesta; maanmuokkauksen ajoittamiseen rikkakasvien kompensaatiopisteeseen eli hetkeen, 

jolloin kasvuun lähtenyt rikkakasvi on kuluttanut kaiken vararavintonsa; rikkakasvin juurien tai 

juurakoiden silpomiseen ja niiden hautaamiseen syvälle maahan; tai juurten ja juurakoiden 

keräämiseen maan pinnalta sen jälkeen kun ne on mekaanisesti nostettu maanpinnalle (Lötjönen ja 

Salonen 2016). Avokesannoinnissa muokkausväineinä voidaan käyttää hyvin erilaisia laitteita, kuten 

esimerkiksi S-piikkiäkeitä, kultivaattoreita, lautasmuokkaimia ja jyrsimiä (Lötjönen ja Salonen 2016). 

 

Kun juolavehnän torjunnassa käytetään kesannointia, vaikuttavat saavutettuun torjuntatehoon 

muun muassa maalaji, kasvukauden sääolosuhteet, juolavehnän kasvutiheys, kesannointiajan pi-

tuus, käytetyt muokkausmenetelmät ja tehtyjen muokkausten määrä. Kesannointiajan pituus ennen 

kaikkea vaikuttaa juolavehnän torjuntatehoon (Thomsen ym. 2015, Lötjönen ja Salonen 2016). Tur-

vemailla lyhyt kesannointi keväällä ennen viljan kylvöä ei tuonut merkittävää hyötyä juolavehnän 

torjunnassa turvemaiden ominaisuuksista, kesannointiajan pituudesta ja kasvukauden olosuhteiden 

vaikutuksesta johtuen (Lötjönen ja Salonen 2016). Kuitenkin pitkäaikaisella kesannoinnilla myös tur-

vemailla on saavutettavissa hyvä juolavehnän torjuntateho (Lötjönen ja Salonen 2016). Kesannoi-

malla juolavehnäpopulaation kokoa voidaan saada pienenettyä jopa 91–99 % verrattuna tilantee-

seen ennen muokkauksia (Melander ym. 2005).  
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimus oli osa kolmivuotista, Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtamaa ”Juolavehnän ja öljykasvien 

tuhoeläinten vaihtoehtoiset hallintamenetelmät (JUOTVAI, 2021–2023)” -hanketta, jossa tuotetaan 

tietoa glyfosaattia korvaavista juolavehnän hallintamenetelmistä, niiden tehokkuudesta ja kannat-

tavuudesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tehokkaita eri muokkausmenetelmät ovat 

juolavehnän torjunnassa ilman kemiallisten kasvunsuojeluaineiden käyttöä kevätviljan viljelyssä ja 

kuinka ne vaikuttavat kevätviljan satoon. Tutkimuksessa tarkasteltiin vain ensimmäisen tutkimus-

vuoden kenttäkokeita, joissa viljelykasvina oli kevätohra.  

 

Hypoteesina oli, että kevätviljojen viljelyssä juolavehnää voidaan torjua muokkausmenetelmillä 

yhtä tehokkaasti tai lähes yhtä tehokkaasti kuin glyfosaatin avulla, ja että muokkausmenetelmät 

varmistavat runsaan ja hyvälaatuisen viljasadon. 

 

Tutkimuskysymykset olivat: 

1. Miten juolavehnä saadaan torjuttua erilaisia muokkausmenetelmiä hyödyntämällä kevätvil-

jan viljelyssä? 

2. Millainen vaikutus muokkausmenetelmien käytöllä juolavehnän torjunnassa on kevätviljan 

satoon ja sen laatuun? 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1 Koejärjestelyt 

 

Kenttäkokeet toteutettiin vuosina 2020–2021 Nylands Svenska Lantbrukssällskapin (NSL) toimipis-

teellä Inkoossa (60°03'58,9''N, 23°53'44,5''E, 16 mpy) Uudellamaalla, ja Luken toimipisteellä Ruu-

kissa (71°44'25''N, 40°55'01''E, 46 mpy) Pohjois-Pohjanmaalla. Kenttäkokeet toteutettiin satunnais-

tettujen lohkojen mallilla (Randomized Complete Block Design, RCBD) neljällä kerranteella. Kerran-

teissa oli seitsemän koejäsentä (taulukko 1), joista kuusi edusti erilaisia mekaanisia juolavehnän tor-

juntamenetelmiä, joita verrattiin suorakylvöön. Koeruudut olivat kooltaan 120 m2 (6 m x 20 m). 
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Taulukko 1. Kenttäkokeiden koejäsenet, muokkausmenetelmät ja viljelykasvit. 

Koejäsen Muokkausmenetelmät 2020–2021 Viljelykasvi 2021 

1 Suorakylvö (verranne) Kevätohra 

2 Kyntö1) Kevätohra 

3 Kevytmuokkaus2) Kevätohra 

4 Kevytmuokkaus ja kyntö3) Kevätohra 

5 Kyntö1) Kevätohra 

6 Juolannostin4) Kevätohra 

7 Pikakesanto juolannostimella4) Viherlannoitusseos 
 1) Inkoossa syyskyntö, Ruukissa kevätkyntö. 
2) Inkoossa toinen kevytmuokkaus syksyllä 2020 ja toinen keväällä 2021. Ruukissa molemmat kevyt-

muokkaukset keväällä 2021. 
3) Inkoossa kevytmuokkaus ja kyntö syksyllä 2020, Ruukissa kevytmuokkaus ja kyntö keväällä 2021. 
4) Juolannostinkäsittelyt molemmilla koepaikoilla keväällä 2021. 

 

Inkoossa kenttäkokeen maalaji oli runsasmultaista liejusavea, jonka pH oli 6,2 (hyvä). Ruukissa maa-

laji oli erittäin runsasmultaista hietamoreenia pH:n ollessa 6,1 (hyvä). Fosforin, kaliumin, kalsiumin 

ja magnesiumin pitoisuudet olivat keskimäärin tyydyttävällä tasolla (taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Kenttäkoelohkojen viljavuustiedot ja viljavuusluokat fosforin, kaliumin, kalsiumin ja 

magnesiumin osalta. 

 Inkoo Ruukki 
Ravinne mg/l Viljavuusluokka mg/l Viljavuusluokka 
Fosfori 5,4 välttävä 10,9 tyydyttävä 
Kalium 170 tyydyttävä 49 huononlainen 
Kalsium 3850 korkea 2250 hyvä 
Magnesium 230 tyydyttävä 130 tyydyttävä 

 

Molemmissa kenttäkokeissa esikasvina oli kevätohra. Juolavehnän torjunnassa käytettiin molem-

milla koepaikoilla glyfosaattia viimeksi syksyllä 2018. Kenttäkoelohkot kynnettiin sekä Inkoossa että 

Ruukissa vuosien 2018 ja 2019 syksyinä. Syksyllä 2020 kenttäkoelohko jätettiin Ruukissa muokkaa-

matta. Inkoossa osa koesuunnitelman mukaisista muokkauksista tehtiin jo syksyllä 2020, loput ke-

väällä 2021 (taulukko 3). Ruukissa kaikki muokkaukset tehtiin keväällä 2021, sillä Ruukin maalajilla 
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muokkauskäsittelyiden ajoituksella ei ole suurta merkitystä juolavehnän torjuntatehon kannalta 

(Lötjönen ja Isolahti 2009, Lötjönen ja Salonen 2016). Juolannostinkäsittelyt ajoitettiin juolavehnän 

2–4-lehtiasteelle. Inkoossa kevytmuokkauksissa käytettiin syksyllä 2020 Amazone Catros-lautas-

muokkainta ja keväällä 2021 molemmilla koepaikoilla oli käytössä Köckerling Allrounder-kultivaat-

torit (Liite 1). Kynnetyt ruudut kylvömuokattiin äestämällä. 

 

Inkoossa kevätohra (var. RGT Planet, RAGT Seeds Ltd) kylvettiin 4 cm syvyyteen 14.5.2021 Tume 

Nova Combi-suorakylvökoneella. Kylvön yhteydessä koeruudut lannoitettiin (89 kg N ha-1, N-P-K: 

27–1,3–4, YaraMila Y1, Yara Suomi Oy). Ruukissa kevätohra (var. Vertti, Boreal kasvinjalostus Oy) 

kylvettiin 8.6.2021 VM 300-suorakylvökoneella. Kylvösyvyys suorakylvössä oli 2–3 cm ja muoka-

tuissa ruuduissa 5 cm. Lannoitus (60 kg N ha-1, N-P-K: 15-6,5-12,5, YaraMila Y6, Yara Suomi Oy) teh-

tiin kylvön yhteydessä. Ohran tavoitekylvötiheys oli molemmilla koepaikoilla 550 kpl m-2 ja kylvöri-

vien riviväli 12,5 cm. 

 

Molemmilla koepaikoilla pikakesannoituihin ruutuihin kylvettiin 29.6.2021 Naturcomin Vihervauhti-

viherlannoitusseosta 50 kg ha-1. Seos koostui rehuvirnasta 30 %, öljyretikasta (Raphanus sativus L. 

var. oleiformis Pers.) 12 %, tattarista 10 %, westerwoldinraiheinästä (Lolium multiflorum Lam. var. 

westerwoldicum Wittm.) 8 %, persianapilasta (Trifolium resupinatum L. var. majus Boss.) 15 %, val-

kosinapista (Sinapis alba L.) 12 %, italianraiheinästä (Festuca perennis Lam.) 8 % ja hunajakukasta 

(Phacelia tanacetifolia Benth.) 5 %. Inkoossa Vihervauhdin kylvösyvyys oli 4 cm ja kylvössä käytettiin 

Tume KL-2000-kylvökonetta. Vihervauhtia ei lannoitettu. Ruukissa Vihervauhdin kylvösyvyys oli 2,5 

cm ja kylvössä käytettiin Junkkari Simulta KL2500H-kylvökonetta. Ruukissa Vihervauhti sai lannoi-

tetta, sillä myös pikakesantoruudut kylvettiin ohralle ja lannoitettiin 8.6.2021. Ohran oras kuitenkin 

tuhoutui juolannostinkäsittelyillä, mutta annettu lannoite jäi Vihervauhdin käyttöön. Riviväli Viher-

vauhdin kylvössä oli 12,5 cm molemmilla koepaikoilla. 

 

Inkoossa leveälehtiset rikkakasvit torjuttiin 4.6.2021 käyttämällä 55 g ha-1 Biathlon 4D (tritosulfuroni 

714 g kg-1, florasulaami 54 g kg-1, BASF, Saksa, 11–000023) ja kiinniteaineena 0,1 l ha-1 Sito Plus 

(etoksoloitu alkoholi 90 %, Berner, Ruotsi, 18177). Ruukissa leveälehtisten rikkakasvien torjunta teh-

tiin 19.7.2021 käyttämällä 1,5 kg ha-1 Basagran SG (bentatsoni 870 g kg-1, BASF, Saksa, 02-000154). 

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaa ei tehty pikakesannoiduille ruuduille.
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Taulukko 3. Muokkausten ajoitus ja muokkaussyvyys (cm) eri koejäsenissä Inkoossa ja Ruukissa 2020–2021. 
 Suorakylvö Kyntö Kevytmuokkaus Kevytmuokkaus ja 

kyntö 
Kyntö Juolannostin Pikakesanto  

juolannostimella 
Inkoo        
Syksy 2020  27.10. 

18 cm 
2.10. 
10 cm 

2.10. ja 27.10. 
3 cm ja 18 cm 

27.10. 
18 cm 

  

        
Kevät 2021   4.5. ja 11.5. 

10 cm 
  4.5. ja 11.5. 

5–10 cm 
4.5., 11.5., 1.6. ja 23.6. 
5–10 cm 

 Äestys 13.5. 
5 cm 

 Äestys 13.5. 
5 cm   

Äestys 13.5. 
5 cm   

  

        
Ruukki        
Kevät 2021 Kesantosilppuri 

4.6. 5–10 cm 
26.5. 
20 cm 
  

17.5. ja 28.5. 
5–10 cm 

17.5. ja 26.5. 
5–10 cm ja 20 cm 
  

26.5. 
20 cm 
  

14.5. ja 28.5. 
5–10 cm 

14.5., 28.5., 17.6. ja 24.6. 
5–10 cm 

  Äestys 4.6. 
5 cm 

 Äestys 13.5. 
5 cm   

Äestys 13.5. 
5 cm   
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4.2 Havainnot 

 

Juolavehnän peittävyyttä koeruuduissa arvioitiin silmämääräisesti asteikolla 0–100 %, jossa 0 % tar-

koitti ei lainkaan juolavehnää ja 100 % juolavehnää kasvoi koko ruudun alalla. Havainnot olivat sub-

jektiivisia. Peittävyyshavainnot tehtiin ennen muokkausten aloittamista Inkoossa syksyllä 2020 ja 

Ruukissa keväällä 2021 sekä syksyllä 2021 ennen puinteja molemmilla koepaikoilla. Juolavehnän ti-

heys määritettiin ennen kylvöä laskemalla versojen lukumäärä neljästä 0,25 m2 (0,5 m x 0,5 m) ruu-

dusta jokaisesta suorakylvettävästä koeruudusta. Peittävyys- ja tiheyshavaintojen yhteydessä juola-

vehnän kasvuaste määritettiin käyttämällä BBCH-asteikkoa (Meier 2001). 

 

4.3 Kuvantaminen 

 

Molemmat kenttäkokeet kuvattiin maasta ja ilmasta käsin ennen muokkausten aloittamista ja en-

nen puinteja. Ilmakuvauksessa apuna käytettiin kauko-ohjattavia drooneja. Ruukissa käytössä oli DJI 

Phantom 4 advanced – drooni ja lentojen suunnittelussa käytettiin DJI GS Pro – ohjelmaa. Lentokor-

keus oli 20 m ja kuvien päällekkäisyyden aste 80 %. Inkoossa käytössä oli DJI Phantom 3 – drooni. 

Lentosuunnitelmaa ei ollut ja Inkoon kokeesta otettiin manuaalisella ohjauksella yleiskuvia korkeista 

lentokorkeuksista. Valotuskorjauksia ei tehty kummallakaan koepaikalla. 

 

Ruukin kenttäkokeesta 30.8.2021 otetusta 186 ilmakuvasta koostettiin ortomosaiikkikuva Drone 

Deploy – ohjelmalla (DroneDeploy Inc. San Francisco, CA, USA www.dronedeploy.com) Excess Green 

(ExG) -indeksin laskemisesta varten. Inkoossa ExG -indeksin laskemiseen käytettiin kenttäkokeesta 

20.8.2021 droonilla 120 metristä otettua yleiskuvaa. PlotCut Light 2.0 -ohjelmalla ortomosaiikkiku-

vasta (kuva 2) ja yleiskuvasta (kuva 3) rajattiin nettoruudut ja niiden sisältämä informaatio muutet-

tiin punaista (R), vihreää (G) ja sinistä (B) väriä kuvaaviksi lukuarvoiksi. Punaista, sinistä ja vihreää 

väriä kuvaavia lukuarvoja käytettiin vihreää väriä korostavan ExG -indeksin ja siitä johdetun Norma-

lized Excess Green (NormExG) -indeksin laskemisessa. Pikakesannoiduille ruuduille ExG -indeksiä ei 

laskettu. ExG -indeksi laskettiin kaavalla 

!"# = 2# − ' − (,     (1) 

jossa  

ExG = Excess Green 

G = vihreää väriä kuvaava lukuarvo 
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R = punaista väriä kuvaava lukuarvo 

B = sinistä väriä kuvaava lukuarvo (Rasmussen ym. 2019). 

 

NormExG -indeksi laskettiin kaavalla 

)*+,!"# = !"#
$%#%& ,     (2) 

jossa 

NormExG = Normalized Excess Green 

ExG = Excess Green 

G = vihreää väriä kuvaava lukuarvo 

R = punaista väriä kuvaava lukuarvo 

B = sinistä väriä kuvaava lukuarvo (Rasmussen ym. 2019). 

 

 
Kuva 2. Ruukin kenttäkokeen ortomosaiikkikuva, johon nettoruudut on rajattu ExG -indeksin laske-

mista varten. (Kuva: Sanna Kulmala) 

 

 
Kuva 3. Inkoon kenttäkokeen yleisilmakuva ja siihen ExG -indeksin laskemista varten rajatut netto-

ruudut. (Kuva: Jasmin Lehti) 
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4.4 Kasvustonäytteiden keruu ja käsittely 

 

Ruukissa jokaisesta kenttäkokeen koeruudusta kerättiin puinnin jälkeen ruutujen puimattomasta 

osasta neljästä 0,25 m2 ruudusta kaikki maanpäällinen kasvusto. Kasvusto leikattiin maanpinnan ta-

salta, koeruutujen osanäytteet yhdistettiin ja säilytettiin + 5 °C:ssa lajitteluun asti. Näytteille tehtiin 

botaaninen analyysi, jossa ohra, juolavehnä ja muut rikkakasvit sekä viherlannoitusseoksen kasvit 

eroteltiin toisistaan. Lajiteltuja näytteitä kuivattiin lavakuivurissa (+ 38 °C) noin viikon ajan ja kuivaa-

misen jälkeen näytteet punnittiin. 

 

4.5 Ohran sato ja laatu 

 

Inkoossa ohrakasvustot puitiin (Sampo-Rosenlew 130, Sampo-Rosenlew Oy, Suomi) 20.8.2021 ja 

Ruukissa (Wintersteiger Nurserymaster Elite, Wintersteiger, Itävalta) 31.8.2021. Inkoossa puitava 

ala oli 31 m2 (1,55 m x 20 m). Neljäs kerranne jätettiin puimatta johtuen koeruutujen muuhun ko-

keeseen nähden epätasaisesta ja harvasta ohrakasvustosta. Ruukissa puitava ala oli 28 m2 (1,5 m x 

18,5 m). Puidun kaistan tarkka pituus vaihteli koeruuduittain ja jokaisen koeruudun puintikaistan 

pituus mitattiin erikseen. Jyväsato kuivattiin 11–13 % kosteuteen, kuivattu sato lajiteltiin, punnittiin 

ja siitä otettiin 1,5–2 l osanäyte sadon laatuanalyysejä varten. Jyväsadon tarkka kosteuspitoisuus, 

hehtolitrapaino (Inkoo: Infratec 1241 Gran Analyzer, Foss Tecator, Ruotsi; Ruukki: GAC 2100, Dickey-

John, USA) ja tuhannen jyvän paino (2 x 40 g näyte) (Contador, Pfeuffer, Saksa) määritettiin jokaisen 

koeruudun sadosta. Määritetyt jyväsadon määrä (kg ha-1), hehtolitrapaino (kg) ja tuhannen jyvän 

paino (g) ilmoitetaan tuloksissa 14 % kosteuteen muunnettuina. 

 

4.6 Kasvukauden sääolosuhteet 

 

Terminen kasvukausi alkoi Inkoossa 2.5.2021 ja päättyi 18.11.2021 (NSL 2021). Ruukissa terminen 

kasvukausi alkoi 9.5.2021 ja päättyi 12.10.2021 (Ilmatieteen laitos 2021b). Kasvukausi 2021 alkoi 

toukokuussa molemmilla koepaikoilla pitkän ajan keskiarvoja viileämpänä ja sateisempana (kuva 4). 

Kasvukausi jatkui kesä-heinäkuussa pitkän ajan keskiarvoja lämpimämpänä ja kuivempana. Sateet 

jakautuivat epätasaisesti kesä-heinäkuussa ja esimerkiksi Inkoossa suurin osa heinäkuun sademää-

rästä satoi vasta kuukauden puolen välin jälkeen. Elokuu oli keskimääräistä viileämpi ja sateisempi 
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molemmilla koepaikoilla sateiden jakautuessa suhteellisen tasaisesti koko kuukaudelle haitaten sa-

donkorjuun aloitusta erityisesti Inkoossa. 

 
Kuva 4. Kuukausittainen keskilämpötila (viiva) ja sademäärä (pylväs) touko-syyskuussa 2021 In-

koossa (NSL 2021), Ruukissa ja pitkän ajan keskiarvona 1991–2020 Lohjalla ja Ruukissa (Ilmatieteen 

laitos 2021a). 

 

4.7 Tilastolliset analyysit 

 

Aineisto analysoitiin SAS-ohjelmiston versiolla 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) käyttäen ohjel-

miston Mixed-proseduuria, joka on yleistetty lineaarinen sekamalli. Kiinteänä selittävänä muuttu-

jana analyyseissä käytettiin koejäsentä ja satunnaismuuttujana oli kerranne. Vastemuuttujina käy-

tettiin juolavehnän peittävyyttä ennen puinteja, juolavehnän, ohran ja muiden rikkakasvien biomas-

sojen osanäytteiden summaa sekä ohrasadon määrää, hehtolitrapainoa ja tuhannen jyvän painoa. 

Mallin soveltuvuus datan analysointiin tarkastettiin residuaalikuvioiden avulla ja parittaiset vertailut 

tehtiin Tukeyn testillä.  

 

Tilanteessa, jossa vastemuuttuja ei ollut residuaalikuvioiden perusteella normaalijakautunut, tehtiin 

aineistolle logaritmimuunnos normaalijakautuneisuuden lisäämiseksi. Logaritmimuunnoksen 

kautta saadut tulokset muutettiin takaisin alkuperäiselle data-asteikolle analyysien jälkeen. Loga-

ritmimuunnosten kohdalla keskivirheen sijaan tulokissa esitettiin luottamusvälin ala- ja ylärajat. Lo-

garitmimuunnos tehtiin muiden rikkakasvien biomassalle käyttäen kymmenkantaista logaritmia. Vi-

herlannoitusseosta ei viljelty kuin yhdessä koejäsenessä, joten sen biomassalle ei voitu laskea 
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tilastollista eroavaisuutta vertailukohtien puuttuessa. Juolavehnän peittävyydelle ennen muokkaus-

ten aloittamista ei tehty tilastollisia analyyseja, sillä juolavehnän peittävyyteen mahdollisesti vaikut-

tavia käsittelyitä ei ollut vielä tehty. 

 

5 TULOKSET  
 

5.1 Käsittelyiden vaikutus juolavehnän runsauteen  

 

Ennen muokkausten aloitusta juolavehnän peittävyys koeruuduissa oli Inkoossa syksyllä 2020 kes-

kimäärin 44 % ja Ruukissa keväällä 2021 33 % (taulukko 4). Juolavehnän versojen määrä suorakylve-

tyissä ruuduissa oli keväällä 2021 Inkoossa keskimäärin 103 kpl m-2 ja Ruukissa 830 kpl m-2 (tuloksia 

ei esitetty). Inkoossa juolavehnän versojen määrää voidaan pitää suurena ja Ruukissa hyvin suurena. 

 

Taulukko 4. Juolavehnän peittävyydet ennen muokkausten aloittamista ja sadonkorjuuta. Taulu-

kossa esitetyt peittävyydet ennen muokkauksia ovat aritmeettisia keskiarvoja keskihajontoineen, 

n=4. Peittävyydet ennen puintia ovat mallin antamia keskiarvoja ja niiden keskivirheitä (SE), n=4.  

Verranne ja juolavehnän  
hallintakeinot 

Peittävyys ennen  
muokkauksia1),  

% ± keskihajonta 

Peittävyys ennen puintia2),  
% ± SE  

Inkoo 
2.10.2020 

Ruukki 
12.5.2021 

Inkoo 
17.8.2021 

Ruukki 
30.8.2021 

Suorakylvö 43 ± 34 33 ± 5 67 ± 11,3 a 100 ± 3,8 a 
Kyntö 45 ± 31 33 ± 5 50 ± 11,3 ab 81 ± 3,8 b 
Kevytmuokkaus 53 ± 32 35 ± 6 33 ± 11,3 abc 80 ± 3,8 b 
Kevytmuokkaus ja kyntö 48 ± 35 35 ± 6 43 ± 11,3 abc 71 ± 3,8 b 
Kyntö  39 ± 31 33 ± 5 37 ± 11,3 abc 73 ± 3,8 b 
Juolannostin 44 ± 37 30 ± 0 17 ± 11,3 bc 69 ± 3,8 b 
Pikakesanto juolannostimella 40 ± 26 30 ± 0 8 ± 11,3 c 0 ± 3,8 c 

1) Keskiarvojen eroja ei analysoitu tilastollisesti. 
2) Samalla kirjaimella merkityt keskiarvot eivät eroa toisistaan merkitsevästi (P ≤ 0,05, Tukey). 

 

Inkoossa muokkausten välillä ei ollut eroja juolavehnän peittävyydessä ennen puintia (taulukko 4). 

Juolannostimella muokatuissa pikakesannoiduissa ruuduissa ja juolannostimella käsitellyissä ruu-

duissa juolavehnän peittävyys ennen puinteja jäi alhaisemmaksi kuin suorakylvössä. Ruukissa 
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juolavehnän peittävyys ennen puinteja oli alhaisempi kaikissa muokatuissa ruuduissa suorakylvet-

tyyn verrattuna. Muokkauksista juolannostimella muokatussa pikakesannossa juolavehnän peittä-

vyys ennen puintia oli pienin, 0 %, kun se muissa muokkauksissa jäi yli 69 %:iin. 

 

Juolavehnän maanpäällinen biomassa oli pienin juolannostimella muokatuissa pikakesannoiduissa 

ruuduissa ja suurin suorakylvetyissä ruuduissa (taulukko 5). Kevytmuokkauksella juolavehnän bio-

massa ei jäänyt merkitsevästi suorakylvetyn biomassaa pienemmäksi. Kevytmuokatuissa ruuduissa 

juolavehnän biomassa oli kaksinkertainen verrattuna kevytmuokattujen ja kynnettyjen ruutujen 

juolavehnän biomassaan. Edellä mainittua kevytmuokattujen ja kevytmuokattujen ja kynnettyjen 

ruutujen välistä eroa lukuun ottamatta kyntöjen, kevytmuokkauksen, kevytmuokkauksen ja kynnön 

yhdistelmän ja juolannostimen väillä ei ollut eroa juolavehnän biomassassa. 

 

Taulukko 5. Ohran, juolavehnän ja muiden rikkakasvien biomassa (g m-2) Ruukissa syksyllä 2021. 

Taulukossa on esitetty mallin antamat keskiarvot, niiden keskivirheet (SE) tai luottamusvälin ala- ja 

ylärajat, n=4.  

Verranne ja juolavehnän  
hallintakeinot 

Biomassa1), g m-2 
Ohra ± SE Juolavehnä ± SE Muut rikat2) 

Suorakylvö 20 ± 38,3 c 322 ± 21,9 a 11,1 (4,8–25,4) a 
Kyntö 405 ± 38,3 ab 203 ± 21,9 bc 0,8 (0,3–1,8) b 
Kevytmuokkaus 296 ± 38,3 b 252 ± 21,9 ab 0,5 (0,2–1,2) b 
Kevytmuokkaus ja kyntö 500 ± 38,3 a 125 ± 21,9 c 1,2 (0,5–2,7) b 
Kyntö  457 ± 38,3 ab 174 ± 21,9 bc 1,4 (0,6–3,1) b 
Juolannostin 458 ± 38,3 ab 160 ± 21,9 bc 0,8 (0,3–1,8) b 
Pikakesanto juolannostimella3) - 3 ± 21,9 d 1,0 (0,4–2,3) b 

1) Samalla kirjaimella merkityt keskiarvot eivät eroa toisistaan merkitsevästi (P ≤ 0,05, Tukey). 
2) Sulkeissa esitetty 95 % luottamusvälin ala- ja ylärajat. 
3) Viljelykasvina viherlannoitusseos. 

 

Ohran tuottama biomassa jäi pienimmäksi suorakylvetyissä ruuduissa (taulukko 5). Muokkausten 

välillä ei ollut eroa kuin kevytmuokkauksen ja kevytmuokkauksen ja kynnön yhdistelmän välillä, 

jossa ohran biomassojen välinen ero oli 204 g m-2. Juolavehnän biomassan ohella myös muiden rik-

kakasvien biomassa oli suurin suorakylvetyissä ruuduissa. Muokkausten välillä ei ollut eroa muiden 
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rikkakasvien biomassassa. Vihervauhti-viherlannoituskasvuston biomassa juolannostimella muoka-

tussa pikakesannoiduissa ruuduissa oli keskimäärin 820 g ka m-2 (tuloksia ei esitetty). 

 

5.2 Käsittelyiden vaikutus ohran satoon ja sen laatuun 

 

Inkoossa muokkaukset eivät vaikuttaneet ohran satoon tai sen laatuun (taulukko 6). Ruukissa muok-

kaukset vaikuttivat ohran satoon siten, että muokkauksilla ohran sato runsastui suorakylvettyyn ver-

rattuna. Muokkauksista kevytmuokattujen ruutujen sato jäi niukimmaksi eroten sekä suorakylvöstä, 

jossa sato jäi niukemmaksi, ja kevytmuokattujen ja kynnettyjen, kynnettyjen, ja juolannostimella 

käsiteltyjen ruutujen sadosta, joissa sadot olivat runsaammat. Kynnettyjen, kevytmuokattujen ja 

kynnettyjen, ja juolannostimella muokattujen ruutujen sadot eivät eronneet toisistaan.  

 

Taulukko 6. Ohran sato (kg ha-1), hehtolitrapaino (kg) ja tuhannen jyvän paino (g) Inkoossa ja Ruu-

kissa. Taulukossa on esitetty mallin antamat keskiarvot ja niiden keskivirheet (SE), n=3 Inkoossa ja 

n=4 Ruukissa. 

Verranne ja  
juolavehnän  
hallintakeinot 

Sato1),  
kg ha-1 ± SE 

Hehtolitrapaino1),  
kg ± SE  

Tuhannen jyvän 
paino1), g ± SE 

Inkoo Ruukki Inkoo Ruukki Inkoo Ruukki 
Suorakylvö 1288 ± 281 a 174 ± 138 c 59 ± 1,9 a 58 ± 0,4 b 45 ± 1,1 a 34 ± 0,6 c 
Kyntö 1730 ± 281 a 2716 ± 138 ab 62 ± 1,9 a 61 ± 0,4 a 47 ± 1,1 a 44 ± 0,6 a 
Kevytmuokkaus 1798 ± 281 a 2191 ± 138 b 63 ± 1,9 a 61 ± 0,4 a 48 ± 1,1 a 41 ± 0,6 ab 
Kevytmuokkaus 
ja kyntö 

2085 ± 281 a 3185 ± 138 a 62 ± 1,9 a 61 ± 0,4 a 48 ± 1,1 a 44 ± 0,6 a 

Kyntö  1899 ± 281 a 2942 ± 138 a 62 ± 1,9 a 61 ± 0,4 a 48 ± 1,1 a 44 ± 0,6 a 
Juolannostin 1849 ± 281 a 2836 ± 138 a 63 ± 1,9 a 61 ± 0,4 a 47 ± 1,1 a 41 ± 0,6 b 

1) Samalla kirjaimella merkityt keskiarvot eivät eroa toisistaan merkitsevästi (P ≤ 0,05, Tukey). 

 

Muokkaukset paransivat ohrasadon laatua Ruukissa suorakylvettyyn verrattuna (taulukko 6). Ohran 

hehtolitrapaino oli Ruukin suorakylvetyissä ruuduissa noin 5 % pienempi kuin muissa koejäsenissä. 

Muokkausten välillä ei ollut eroa hehtolitrapainossa. Suorakylvössä tuhannen jyvän paino jäi jopa 

23 % pienemmäksi kuin osassa muokattuja ruutuja. Tuhannen jyvän paino ei poikennut toisistaan 

kyntöjen, kevytmuokkauksen, ja kevytmuokkauksen ja kynnön välillä. Myöskään kevytmuokattujen 

tai juolannostimella käsiteltyjen ruutujen välillä ei ollut eroa tuhannen jyvän painossa. 
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5.3 ExG -indeksin, juolavehnän peittävyyden ja ohran sadon välinen korrelaatio 

 

ExG- (ei esitetty) ja NormExG -indeksi korreloivat hyvin peittävyys- ja punnitushavaintojen kanssa 

(kuva 5). Inkoossa hajonta havaintopisteiden välillä oli suurempaa kuin Ruukissa. NormExG -indeksi 

ja juolavehnän peittävyys korreloivat positiivisesti eli mitä suurempi oli NormExG -indeksin arvo, sitä 

suurempi oli juolavehnän peittävyys. Ruukissa, jossa juolavehnää esiintyi runsaammin ja tasaisem-

min kuin Inkoossa, korrelaatio ennen puinteja tehtyjen havaintojen ja NormExG -indeksin välillä oli 

hyvä (r = 0,85). Inkoossa korrelaatio NormExG -indeksin ja juolavehnän peittävyyshavaintojen välillä 

jäi alhaisemmaksi (r = 0,61) kuin Ruukissa.  

 

Inkoossa ohran sato ja NormExG -indeksi korreloivat hieman paremmin (r = -0,70) kuin NormExG -

indeksi ja juolavehnän peittävyys. Myös Ruukissa ohran sadon ja NormExG -indeksin välinen korre-

laatio oli parempi (r = -0,95) kuin juolavehnän peittävyyden ja NormExG -indeksin välinen korrelaa-

tio. Ohran sadon ja NormExG -indeksin välinen korrelaatio oli molemmilla koepaikoilla negatiivinen 

eli mitä vihreämpiä eli juolavehnäisempiä ruudut olivat, sitä vähemmän satoa saatiin. 

 
Kuva 5. Juolavehnän peittävyyden ja NormExG -indeksin välinen positiivinen korrelaatio Inkoossa 

(A) ja Ruukissa (B) sekä ohran sadon ja NormExG -indeksin välinen negatiivinen korrelaatio Inkoossa 

(C) ja Ruukissa (D). 

 

A B 

C D 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

6.1 Muokkausten vaikutus juolavehnän runsauteen 

 

Inkoossa juolannostimella ja pikakesannoinnilla juolavehnän peittävyys pieneni suorakylvöön ver-

rattuna. Ruukissa juolavehnän peittävyys pieneni kaikilla muokkauksilla suorakylvöön verrattuna ja 

pikakesannoinnilla juolavehnä saatiin torjuttua lähes kokonaan. Lötjönen ja Salonen (2016) ovat ra-

portoineet, etteivät yhtenä vuonna tehtävät juolannostinkäsittelyt ennen viljan kylvöä vähennä juo-

lavehnän biomassaa muihin muokkausmenetelmiin, kuten kevätkyntöön ja kevytmuokkaukseen 

verrattuna. Melander ym. (2005) havaitsivat kesannoinnin ja sen jälkeisen kerääjäkasvin viljelyn vä-

hentävän juolavehnän runsautta. Kevytmuokkauksen, ja kevytmuokkauksen ja kynnön yhdistel-

mällä saavutetut tulokset poikkeavat Boströmin ja Fogelforsin (1999) havainnoista, joiden perus-

teella kevytmuokkauksen jälkeen tehty kyntö paransi kevytmuokkauksen tehoa. Syyskyntöä edeltä-

vän kevytmuokkauksen ajoitus voi selittää sitä, miksi kevytmuokkauksen ja kynnön yhdistelmällä ei 

saavutettu parempaa tehoa pelkkään kyntöön verrattuna. Ringsellen ym. (2016) mukaan kevyt-

muokkauksen ajoitus vaikuttaa juolavehnän torjuntatehoon pitkäaikaisissa muokkauskokeissa si-

ten, että yhdellä kevytmuokkauskerralla useita muokkauksia vastaava teho saavutettiin, kun muok-

kaus tehtiin heti sadonkorjuun jälkeen. Inkoossa syyskyntöä edeltävä kevytmuokkaus tehtiin noin 

kaksi viikkoa sadonkorjuun jälkeen.  

 

Suorakylvöön verrattuna juolavehnän maanpäällinen biomassa väheni muokkauksilla kevytmuok-

kausta lukuun ottamatta ja oli pienin pikakesannoiduissa ruuduissa. Juolavehnän biomassa Ruukin 

pikakesannoiduissa ruuduissa vastasi Thomsenin ym. (2015) aiemmin raportoimia arvoja. Sen sijaan 

Brandsæter ym. (2017) havaitsivat juolavehnän versojen biomassan vähenevän keväisellä kevyt-

muokkauksella ja siihen yhdistetyllä kevätkynnöllä pelkkään kevätkyntöön verrattuna. Brandsæter 

ym. (2020) eivät havainneet juolannostinkäsittelyiden vähentävän juolavehnän biomassaa muok-

kaamattomaan, sadonkorjuun jälkeen niitettyyn koejäseneen verrattuna. 

 

Peittävyyden muutosta arvioitaessa on hyvä huomioida, että alkutilanteen peittävyyshavainnot teh-

tiin Inkoossa syksyllä 2020 ja Ruukissa keväällä 2021. Näin ollen juolavehnä on ollut koepaikoilla eri 

kasvun vaiheessa havaintoja tehtäessä. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, että Ruukissa juolavehnän 
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peittävyys ennen puintia oli kaikissa koejäsenissä pikakesannointia lukuun ottamatta suurempi kuin 

keväällä. Lisäksi Ruukissa suorakylvettävät ruudut oli niitettävä kesantosilppurilla ennen kylvöä kor-

kean juolavehnäkasvuston vuoksi kylvön mahdollistamiseksi. Niitto on voinut lisätä juolavehnän ver-

somista (Ringselle ym. 2015), mutta tutkimusten perusteella niittokertoja vaaditaan useampia, jotta 

niitto heikentäisi juolavehnän kasvua (Neuteboom 1981, Bergkvist ym. 2017, Ringselle ym. 2018) tai 

lisäisi maanpäällisten versojen määrää (Kolberg ym. 2018). Aina edes useat niittokerrat eivät ole 

johtaneet kunnolliseen juolavehnän torjuntatehoon (Jacobsson 2006, Lötjönen 2019). 

 

Muokkauskäsittelyiden tehoa juolavehnän torjunnassa glyfosaattiin verrattuna ei voida tämän tut-

kimusaineiston perusteella vahvistaa, sillä ensimmäiset glyfosaattikäsittelyt tehtiin syksyllä 2021. 

Ruukissa syksyllä 2021 kerätyn juolavehnän biomassan perusteella muokkauksilla saavutettiin suo-

rakylvöön verrattuna 22–99 % juolavehnän torjuntateho. Chandler ym. (1994) saavuttivat keväisellä 

glyfosaattikäsittelyllä 29 % juolavehnän torjuntatehon.  Teho perustui juolavehnän kuivapainon vä-

henemiseen käsittelemättömään verrattuna syksyllä kerätyissä kasvustonäytteissä. Chandlerin ym. 

(1994) tulokseen verrattuna kaikilla muokkauksilla saavutettiin joko lähes yhtä hyvä tai parempi 

teho kuin glyfosaatilla. Kivlinin ja Dollin (1988) raportoimat 41–92 % torjuntatehot sen sijaan perus-

tuvat visuaalisiin havaintoihin juolavehnän vähenemisestä. Kivlinin ja Dollin (1988) tuloksiin verrat-

tuna kynnöllä, kevytmuokkauksen ja kynnön yhdistelmällä, juolannostimella, ja pikakesannoinnilla 

saavutettiin yhtä hyvä tai parempi torjuntateho kuin keväisellä glyfosaattikäsittelyllä. 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että kertaalleen yhtenä vuotena tehtynä juolavehnän torjunnassa 

tyypillisesti käytetty kevytmuokkauksen ja kynnön yhdistelmä ei ole tehokkain mekaaninen juola-

vehnän torjuntakeino. Myös Brandsæter ym. (2017) ovat osoittaneet, ettei kevytmuokkauksen ja 

kynnön yhdistelmällä saavuteta ensimmäisen tutkimusvuoden aikana parasta, muista käytettävissä 

olevista juolavehnän mekaanisista torjuntakeinoista poikkeavaa tehoa. Ruukissa kokeen perusteella 

hietamoreenimailla paras juolavehnän torjuntateho saavutettiin pikakesannoinnilla. Pikakesan-

nointi edellyttää, että viljelijä on valmis luopumaan yhden kasvukauden sadosta ja panostamaan 

juolavehnän torjuntaan. Pikakesannointi voi tulla kyseeseen silloin, kun muilla torjuntakeinoilla juo-

lavehnää ei ole saatu torjuttua ja juolavehnäkasvusto aiheuttaa suuria satotappioita. Sen sijaan In-

koossa toteutetun kokeen perusteella liejusavimaille parasta mekaanista juolavehnän torjuntakei-

noa ei ole mahdollista nimetä. 
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6.2 Muokkausten vaikutus ohrasatoon ja sen laatuun 

 

Inkoossa juolavehnän mekaaninen torjunta ei vaikuttanut ohran satoon tai sen laatuun suorakyl-

vöön verrattuna. Ruukissa ohran sato oli runsaampi ja hyvälaatuisempi kaikissa muokkauskäsitte-

lyissä suorakylvöön verrattuna. Inkoossa sato muokatuissa ruuduissa vastasi Uudenmaan mallasoh-

ran keskimääräistä hehtaarisatoa vuonna 2021 (Luke 2022b). Myös Ruukissa muokattujen ruutujen 

sato oli verrattavissa Pohjois-Pohjanmaan rehuohran keskimääräiseen hehtaarisatoon vuonna 2021 

(Luke 2022b). Laadultaan ohrasato jäi sekä Inkoossa että Ruukissa keskimäärin virallisten lajikeko-

keiden laatua heikkolaatuisemmaksi (Luke 2022a). 

 

Ruukissa keväällä kynnettyjen ruutujen hehtaarisadot olivat linjassa Lötjösen ja Salosen (2016) tu-

losten kanssa. Ruukin tulokset ovat yhteneviä Brandsæter ym. (2017) tulosten kanssa, jossa paikasta 

riippuen kevätkynnön ja keväisen sänkimuokkauksen ja kynnön yhdistelmällä joko saavutettiin tai 

ei saavutettu merkitseviä eroja viljasadoissa kyseisten muokkausten välillä. Inkoossa se, että syksyllä 

kevytmuokattujen ja kynnettyjen ja muokkaamattomien tai pelkästään kynnettyjen ruutujen sato-

jen välillä ei ollut eroa, on yhteneväinen Aronsson ym. (2015) ja Brandsæterin ym. (2017) tulosten 

kanssa. Juolannostinkäsittelyiden vaikutuksesta ohran satoon oli vielä varsin vähän tutkimustietoa 

tarjolla. Verrattuna Lötjösen ja Salosen (2016) tuloksiin juolannostinkäsittelyillä saavutetusta sa-

dosta, Ruukissa saavutettiin runsaampi sato. Pelkästään kevytmuokattujen ruutujen satotulosten 

vertailu osoittautui vaikeaksi, sillä kirjallisuudesta ei löytynyt vastaavanlaisia kevytmuokkauskäsit-

telyitä. Myöskään ohran laatua ei ole juurikaan huomioitu tutkimuksissa, joissa muokkausmenetel-

mien vaikutusta juolavehnän torjuntaan ja sadon määrään on tutkittu.  

 

Juolavehnän peittävyyden ja tiheyden vaihtelut Inkoon kokeessa voivat osittain selittää sitä, miksi 

merkitseviä eroja ohran sadossa eri käsittelyiden välillä ei ollut. Niillä kokeen alueilla, joilla juolaveh-

nää kasvoi tiheästi, sato on voinut olla niukempi, kun taas harva juolavehnäkasvusto kokeen toisissa 

osissa on voinut tasata eroja muokkauskäsittelyiden sekä muokkauskäsittelyiden ja suorakylvön vä-

lillä. Toinen syy voi olla kasvukauden olosuhteet. Kevätohra on herkkä kasvukauden alun lämpötilan 

nousuille (Hakala ym. 2020) ja kasvukauden alun kuivuus ja helle tähkälle tulon aikaan ovat laske-

neet satoa eri ohralajikkeilla (Hakala ym. 2012). Kasvukaudella 2021 kuivuus ajoittui ohran kasvun 

alkuun kesäkuun alkupuolelle ja hellettä oli kesä-heinäkuun vaihteessa ohran tullessa tähkälle. 
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Ruukissa juolavehnän kasvutiheys oli yli 40-kertainen verrattuna keskimääräiseen juolavehnän ti-

heyteen Suomen kevätviljapelloilla (Salonen ym. 2011). Salosen (1992), Melanderin ym. (2005), 

Ringsellen (2015), Ringsellen ym. (2015) ja Ringsellen ym. (2016) mukaan satotappiot olivat sitä suu-

remmat mitä suurempi oli juolavehnän biomassa ja tiheys. Ruukin suuri juolavehnän versojen tiheys 

ja biomassa ovat voineet mahdollistaa sen, että muokkausten välille muodostui eroja satotasossa. 

 

6.3 Juolavehnän torjunnan merkitys suorakylvössä 

 

Molemmilla koepaikoilla juolavehnän peittävyysprosentti kasvoi suorakylvetyissä ruuduissa verrat-

tuna tilanteeseen ennen muokkausten aloittamista. Myös juolavehnän biomassa oli korkein suora-

kylvetyissä ruuduissa. Tørresenin ym. (2003) mukaan muokkaamattomassa maassa juolavehnän 

biomassa kasvoi alkutilanteeseen verrattuna. Ruukissa ohra ei käytännössä lainkaan pystynyt kilpai-

lemaan juolavehnän kanssa suorakylvetyissä ruuduissa ja sato oli niukin ja heikkolaatuisin. Ruukissa 

suorakylvettyjen ruutujen alhaisemmat satotasot ovat linjassa Brandsæter ym. (2012) tulosten 

kanssa, joissa kauran sato jäi niukimmaksi muokkaamattomissa ruuduissa. 

 

6.4 Ilmakuvien tuottama lisäinformaatio 

 

Ruukissa ja Inkoossa koeruutujen vihreyserot ennen puintia otetuissa kuvissa johtuivat lähes koko-

naan eroista juolavehnän peittävyydessä. ExG- tai NormExG -indeksit sellaisenaan eivät ole sama 

asia kuin juolavehnän peittävyys, mutta ne ovat lupaavia askelia automaattisten peittävyyshavain-

tojen suuntaan. Niiden avulla voidaan parantaa juolavehnän peittävyysarvioinnin tarkkuutta. ExG- 

ja NormExG -indeksejä hyödyntävät kaupalliset sovellukset kuten Rasmussenin ym. (2019) pelto-

ohdakkeen havainnointiin käyttämä Thistle Tool -sovellus saattaisi antaa hyviä peittävyysarvioita 

myös juolavehnälle. Tosin Rasmussen ym. (2019) havaitsivat, että Thistle Tool-ohjelma arvioi ohdak-

keen peittävyyden melkein kolme kertaa suuremmaksi kuin sen oli silmämääräisesti arvioituna. Ras-

mussen ym. (2019) perustelivat silmämääräisten havaintojen ja Thistle Toolin välistä erotusta sillä, 

että kasvuston sekaan jääneitä ohdakkeen versoja ei ollut mahdollista nähdä, kun ohdakkeen peit-

tävyyshavaintoja tehtiin ruiskutusuria pitkin käveltäessä, mutta ilmakuvista ne olivat Thistle Toolilla 

havaittavissa. Juolavehnän kuva-aineistojen tulkinnassa ongelmaksi saattaa muodostua se, että osa 

juolavehnän versoista voi olla jo tuleentuneita kuvanottohetkellä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erilaisten muokkauskäsittelyiden tehokkuutta ja soveltuvuutta 

juolavehnän torjuntaan kevätviljoja viljeltäessä sekä sitä, miten muokkauskäsittelyt vaikuttavat ke-

vätviljan satoon ja sen laatuun. Hypoteesina oli, että mekaanisella torjunnalla voidaan saavuttaa 

yhtä hyvä tai lähes yhtä hyvä torjuntateho juolavehnää vastaan kuin glyfosaatilla ja että hyvälaatui-

nen sato saadaan taattua. Tutkimus toteutettiin kahdella koepaikalla, joista Inkoossa juolavehnän 

peittävyys vaihteli suuresti kokeen sisällä, kun taas Ruukissa juolavehnää esiintyi runsaasti ja tasai-

sesti koko kokeella. 

 

Tulokset perustuvat yhden tutkimusvuoden tuloksiin edustaen kasvukaudella 2021 saavutettavissa 

olevia torjuntatehoja Inkoon suuressa ja Ruukin erittäin suuressa juolavehnän kasvutiheydessä. Tut-

kimustulosten perusteella neljästi juolannostimella muokatulla pikakesannolla yhdistettynä viher-

lannoituskasvin viljelyyn saavutetaan erittäin hyvä juolavehnän torjuntateho. Samalla yhdistelmällä 

saavutetaan pienin juolavehnän maanpäällinen biomassa, mikä tukee havaintoa parhaimmasta tor-

juntatehosta. Pikakesannoinnin ja viherlannoituskasvin viljelyn työ- ja konekustannukset ovat kor-

keat ja menetelmä voi johtaa yhden kasvukauden sadonmenetykseen. Tämän vuoksi pikakesan-

nointi ja viherlannoituskasvin käyttö juolavehnän torjunnassa kannattavaa vain, kun juolavehnää 

esiintyy runsaasti. Tulokset osoittivat, että suorakylvössä juolavehnä rajoittaa kevätviljan kasvua ja 

sadonmuodostusta. Ohrasadon määrä ja laatu vaihtelivat koepaikkojen välillä ja vain Ruukissa 

muokkaukset paransivat satoa ja sadon laatua verrattuna suorakylvön satoon. 

 

Juolavehnän torjunnan osalta hypoteesin oikeellisuus pystyttiin osoittamaan Ruukissa syksyllä 2021 

kerättyjen kasvustonäytteiden perusteella. Koejärjestelyissä glyfosaattiverranne tuli mukaan vasta 

syksyllä 2021, joten sen tehoa ei voitu verrata muokkauskäsittelyihin. Ensimmäisen vuoden tulosten 

perusteella ei voida arvioida, kuinka mekaanisen torjunnan teho kehittyy, kun muokkauksia jatke-

taan useampana vuonna ja kehittyykö muokkausten teho juolavehnään samaan tahtiin kuin gly-

fosaatin teho. Vasta kokeiden lopuksi syksyllä 2023 toistuvien muokkausten tehoa voidaan verrata 

glyfosaattikäsittelyillä saavutettuun juolavehnän torjuntatehoon. 
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8 KIITOKSET 

 

Kiitos JUOTVAI -hanketta rahoittaneelle Maatilatalouden kehittämisrahastolle (MAKERA) ja muok-

kauslaitteita hankkeen käyttöön tarjonneelle BT-Agro Oy AB:lle. Kiitos myös Luonnonvarakeskuk-

selle ja Nylands Svenska Lantbrukssällskapille mahdollisuudesta osallistua hankkeen toteutukseen 

ja kerätä aineisto tätä maisterintutkielmaa varten. 

 

Suuret kiitokset Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jukka Saloselle ja tutkija Pentti Ruuttuselle 

työn ohjauksesta ja kannustuksesta kirjoitusprosessin aikana sekä tutkija Mari Niemelle avusta ti-

lastoanalyysien ymmärtämisessä ja tekemisessä. Kiitokset Luonnonvarakeskuksen tutkija Timo Löt-

jöselle sekä kaikille muille kenttäkokeiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneille henkilöille. 

Kiitoksia kokeita valokuvanneille henkilöille valokuvista ja luvasta käyttää kuvia tutkielmassani.  
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10 LIITTEET 

 

LIITE 1: Kenttäkokeiden muokkauksissa ja kylvöissä käytetyt työkoneet, niiden valmistajat, valmistusmaat ja varusteet sekä paikkakunta, jossa 

työkonetta käytettiin. 

 

Työkone Valmistaja, valmistusmaa Varusteet Paikkakunta 
Amazone Catros 4001-T Amazone-Werke H. Dreyer GmbH & Co.KG, Saksa Lautasterät Inkoo 
Junkkari Simulta KL2500H Junkkari Oy, Suomi Kiekkovantaat Ruukki 
Kongskilde K434 Kongskilde, Norja  Ruukki 
Kverneland 80–160–8 Kverneland Group, Norja  Inkoo 
Kverneland E160-8 Kverneland Group, Norja  Ruukki 
KvickFinn Light BT-Agro Oy Ab, Suomi S-vartiset hanhenjalkaterät Ruukki 
KvickFinn Premium 2750 Ab HAMEC Oy, Suomi S-vartiset hanhenjalkaterät Inkoo 
Kökckerling Allrounder 400 Köckerling GmbH & Co. KG, Saksa S-vartiset hanhenjalkaterät Inkoo 
Kökckerling Allrounder Classic Köckerling GmbH & Co. KG, Saksa S-vartiset hanhenjalkaterät Ruukki 
Potila SPH 600 Potila Tuotanto Oy, Suomi S-piikit Inkoo 
Tume KL-2000 Tume-Agri Oy, Suomi Laahavantaat Inkoo 
Tume Nova Combi Tume-Agri Oy, Suomi Kiekkovantaat Inkoo 
VM 300 Vieskan Metalli Oy, Suomi Kiekkovantaat Ruukki 

 


