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Mitä ovat palkoviljat ?

HERNE  - puitava
 Kannattaa viljellä tukikasvin kanssa esim. kaura tai vehnä

 Hyvin viljelyyn sopivia maalajeja HtS, Hht, LjS

 pH yli 6

 Uusimmat lajikkeet voi viljellä myös puhtaana – puintiajankohtaan huomio
 Ingrid , Astronaute

 Jurimädän iskettyä – vähintään 10 välivuotta

HERNE – säilörehu
 Lajikkeina kannattaa käyttää vihantarehuhernelajikkeita – lehteviä, ei tuleennu

 Paras sato seoksista viljojen kanssa
 Arvika, Rose Florida



Palkoviljat

Härkäpapu
 Valkuaispitoisempi kuin herne 

 Sekä puitavaksi, että säilörehuksi

 pH suositus min. 6,5

 Pitkän kasvukauden kasvi – kylvö aikaisin

 Puitavaa satoa alentaa märkyys – kuivuus – alhainen lämpösumma

 Säilörehuksi viljeltynä voidaan käyttää pitkän kasvuajan lajikkeita



Lupiinit

Menestyvät hernettä vaatimattomimmissa olosuhteissa

Viljely suomessa vähäistä 

Sinilupiini –Keltalupiini – Valkolupiini

Hidas alkukehitys – rikat pääsevät valloille

Rehukasviksi suositellaan valkolupiinia (kasvuaika 130 vrk)

Parhaiten saattaisi soveltua valkolupiin vehnä seos säilörehuksi 



Virnat

Rehuvirna – Ruisvirna

Min. pH 5,3

Ruisvirnalla laaja juuristo – tuottaa kuivassa paremmin satoa

Sopii säilörehuksi viljojen ja muiden palkokasvien kanssa

Tiheä kasvusto varjostaa hyvin nurmisiemeniä
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Rypsi / Rapsi

Meillä yleensä puidaan

Syysmuotoisten viljely lisääntynyt

pH yli 6

Rapsi ei sovellu multamaille

Tuholaiset suuri riski

Puinnissa riskinä suuri korjuutappio

Viljelyalat viimevuosina vähentyneet rajusti



PALKOVILJAT

Puhdas kasvusto Seoskasvusto

Puitava Säilörehu Laidunnus



Seosviljelyn etuja

Seosviljely edistää valon ja ravinteiden 
hyväksikäyttöä

Seokset parantavat satovarmuutta

Tautien ja tuholaisten leviäminen hankaloituu

Seos on usein kilpailukykyinen rikkojen suhteen

Syväjuurisuus parantaa maan kasvukuntoa

Seos monipuolistaa eläinten rehustusta
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Viljelykieron tavoitteet

Estää yksipuolisen viljelyn haittavaikutukset

Maan rakenteen ja multavuuden ylläpito tai 
parantaminen

Kasvukunnon ylläpitäminen tai parantaminen

Rikkakasvien menestymisen haittaaminen

Kasvitautien ja tuholaisten elinolojen 
hankaloittaminen 
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Esikasvivaikutus

10 Varis 1986



Esikasvisuositukset

Viljojen hyvä esikasveja ovat 
 Nurmet

 Palkoviljat 

 Öljykasvit 

Palkoviljojen hyvä esikasvi – Viljat

Juurikasvit ja peruna - hyvä esikasvi
 Lyhytikäiset nurmet

 viljat 



Välivuodet

KASVI NORMAALI TAUDINUHKA       
ilmeinen

KORKEINTAAN 
PERÄKKÄIN

Apilanurmi 3 4-6 2-3

Viljat 1 2-3 1-2

Herne 3 6 1

Härkäpapu 3 4-5 1

Rypsi, kaalikasvit 3 5-7 1 – (2)



Viljeykiertoesimerkkejä

N1 - N2 - N3 - N4 - Syysvilja - Herne (puitava) – Kokov. SR+Ns

N1 – N2 – N3- Syysvilja – Seosvilja+ns

N1 – N2 – N3 – N4 – Syysvilja+ns (säilörehuksi)



Miksi viljellä palkoviljaa ?

Viljelykiertoon monipuolisuutta

Täydennysvalkuaista omasta pellosta

Hyvä välikasvi viljelykierrossa

Positiivinen esikasvivaikutus

Nautojen aperuokintaan lisää syöntiä ja maittavuutta 

Lannoitekustannuksiin säästöjä

Lisää  luonnon monimuotoisuutta 
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Palkoviljojen haasteet

Viljelyvarmuus

Oikea korjuuaika?

Säilörehuksi korjattavan palkoviljan säilöntä
 Säilöntäaineen valinta

 Puristeneste

 Siilon jälkilämpeneminen

Tilalle sopivien lajien/ lajikkeiden löytyminen 

Kuva: Anu Ellä
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