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Kehittyneet maat 



Sato 2013/2014:  
Maailman viljatase tasapainoisempi 

• Syksyn 2013 sato oli hyvä ja  
käynnistyneiden eteläisen  
pallonpuoliskon puintien sato- 
odotukset ovat myös hyvät 

• 3 edellistä satokautta viljasato 
oli käyttöä pienempi 

• Hyvistä sadoista huolimatta  
viljojen kysyntä maailmanlaajuisesti on edelleen hyvä. 
Esimerkiksi EU alueelta on viety viljaa selvästi isompia määriä 
kuin edellisenä vuotena. 

• Osaltaan mainittu kehittyvien maiden rehukysyntä viljoilla ja 
proteiineilla pitää hintatasoja historia huomioiden kohtuullisina.  



Viljan hintakehitys on ollut laskeva 

Vehnät laskeneet syksystä 
parikymmentä euroa. Maissin hinta 
laski eniten syksyyn  ja se on 
painamassa muita rehuviljoja 





…mutta ei olla viime vuosien pohjillakaan 



Viljasato Euroopassa 
• Euroopan sato on pääviljoilla viime vuotta suurempi 
• EU-vilja on ollut markkinoilla kilpailukykyistä ja vienti on 

vetänyt. Nyt kilpailu kasvanut Australiasta ja Etelä-Amerikasta 
• Ensimmäiset satoennusteet 2014 on tehty (punaiset pylväät) 

ja vehnäsadon ennustetaan kasvavan sekä ohra-alan 
supistuvan. Tärkeimpänä syynä suuret syyskylvöt. 

Vehnä-sato (Mt) Ohra-sato (Mt) Maissi-sato (Mt) 



Tilanne 14.1.14 
Kauran vientilupia haettu vain 130.000 tn (0,13 
milj tn) Vientiarvio 0,6 milj tn. Vientiä eniten 
USA:han ja Norjaan. Viejinä Suomi ja Ruotsi 



Viljamarkkina – Suomi 
• Viljan markkinahinnat ovat laskeneet, maailman-

markkina-hintojen perässä  
• Suomen sato on hyvä ja vientitarvetta on erityisesti 

kauralla ja ohralla, vehnällä normaalimäärä 
• Vehnän laatu hyvä ja merkittäviä määriä rehuvehnää ei 

ole markkinoilla 
• Hometoksiini-tilanne on yhtä haastava kuin viime kaudella 

ja kaikki kauraerät joudutaan tutkimaan tänäkin vuonna.  
• Myllykauran laatu on heikompi kuin 2012, DON-ongelmat 

jyväkoko ja kuorittavuus sekä muu myllylaatu heikompi. 
• Rehukauran vientimarkkinat ovat rajalliset (Espanjan 

kysyntä heikompi, UK/Ruotsi hyvä sato) 



Ohra tasearvio 2014 
• Ohran ala kasvoi lähes 

50.000 ha ja ha-sato oli 
hyvä 

• Ohran käyttö kotimaan 
rehuteollisuudessa ja tiloilla 
palautunee 
”normaalitasolle”  

• Vientimäärä on iso 
• Vienti on mallas- ja 

rehuohraa, laadusta 
riippuen. Molempien vienti 
on käynnissä. 



Ohra tasearvio 2014 

• Rehuohrassa vienti kohdistunee myös Lähi-Idän ja 
Afrikan maihin ja isompiin laivoihin. 

• Osa syksyn sadosta jäänee tilojen varastoihin tuleviin 
rehutarpeisiin, hintojen laskiessa tarjonta siirtyy jopa 
osin tulevaan satovuoteen. 

• Päivän hinnat 137-145 €, uusi sato vain hieman 
korkeampi 140 – 148 € 



Kaura tasearvio 2013 
• Kaura-ala kasvoi n. 40.000 

ha ja ha-satoennuste on 
myös hyvä 3500 kg/ha, kun 
10 v keskisato on 3320 kg.  

• Vientiä enemmän kuin 
viime vuosina.  

• Euroopan rehukysyntä 
heikko, erityisesti Espanjan 
ennätyssato vaikuttaa.  

• Kauran laatu muualla 
normaalia parempi ja meillä 
normaali. Enemmän 
tarjontaa myllykaurasta 
UK:sta ja Ruotsista 
 



Kaura tasearvio 2013 

• Meidän kauran laatu on hieman viime vuotta heikompi, 
jyväkoko pienempi ja hl- 
paino alempi sekä saanto heikompi 

• Toksiinit tutkitaan 
• Kevään vientihinnat paljon kauran tarjonnasta kiinni          

< tasaisella tarjonnalla parempi hinta 
• Päivän hinnat tasolla tasolla 127 € ja uusi sato 137 €. 
• Syyskaura-alat reippaasti alemmat Iso-Britanniassa 



Vehnä tasearvio 2013 

• Vehnä-ala ja sato on 
samalla tasolla kuin viime 
kaudella. 

• Kotimaan käytössä ei 
muutoksia 

• Vehnän vientimäärät 
hieman suurempi tai 
samalla tasolla kuin 2012 
sadosta 

• Kotimaan rehukysynnästä 
osa siirtynee muille 
rehuviljoille hintaeron 
takia 



Vehnä tasearvio 2013 

• 2014 vehnän kylvöala voi edelleen meillä kasvaa. 
Syysvehnä-ala kylvössä on ennätyssuuri 50.700 ha 

 
• Vehnän vienti on ”vetänyt” koko alkukauden ajan, kuten 

EU:ssa ja kansainvälinen kysyntä on tukenut 
markkinoita.  

• Myllyvehnän päivän hinta 172 €, uusi sato 165 € 



Ruis tasearvio 2013 

• Ruisala ja myös sato ovat 
erittäin pieniä, tuontia 2/3 
käytöstä !! 

• Rukiin satoennuste on 
vain 2190 kg/ha, kun 10 v 
keskisato on 2590 kg. 

• Rukiin tuonti jatkunut 
erittäin voimakkaana.  

• Hintaero Suomen ja 
Euroopan markkinoiden 
välillä iso, hinta Suomessa 
korkeampi 
 



Ennakolliset syyskylvöalat 2013 

 



Rypsi/rapsi tasearvio 2013 
• Öljykasviala pieneni 

historiallisen pieneksi 
• Satoennuste hyvä, 10 

vuoden keskisato noin 
1300 kg/ha 

• Peitattu siemen sai 
jatkoluvan keväälle 2014  



Sopimusten teko on 
käynnissä 

 
Tervetuloa viljakaupoille ja 
keskustelemaan ensi kesän 

tuotannosta 
 

KIITOS MIELENKIINNOSTA ! 
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