
                                
 
 

Tattarilla vaihtelua viljelykiertoon 
  

 

TATTARI VILJELYKASVINA 

• Viljely onnistuu viljatilan konekannalla 
• Tarvitsee hyönteispölytyksen ristisiittoisena 
• Päätteetön kasvutapa 
• Runsas hiusjuuristo 
• Yksivartinen 40 - 140 cm korkea kasvusto 
• Ei sisällä gluteeni-valkuaista, sopii keliaakikoille 
• Siemen sisältää B-ryhmän vitamiineja, kalsiumia ja 

magnesiumia runsaasti 
 

 
KASVUPAIKKAVAATIMUKSET JA KYLVÖ 

• Karkea hieta, hieta, hiesu, hietasavi sopivat maalajiksi 
• Rinnepellot ja vesistöjen varret parhaita 
• Arka liialliselle kosteudelle  
• Taimivaiheessa hallanarka (-1) 
• Muokkaamalla maa lämpimäksi 
• Kylvö touko- kesäkuun vaihteessa  
• Kylvötiheys 150 kpl itävää siementä/ha 
• Siemenmäärä 30 - 70 kg/ha 
• Lajikkeita 35, esim. Skorospelaja 
• Liian harva kasvusto lakoutuu herkästi 

 
 

RAVINNETALOUS 

• Juurieritteet rapauttavat tehokkaasti kaliumia ja fosforia maasta  
• Sadon mukana poistuu ravinteita: fosforia 10 - 15 kg/ha, kaliumia 25 - 40 kg/ha 
• Typpitarve 0 - 40 kg/ha 
• Karjanlanta esikasville 
• Viljelykierron voi järjestää ilman viljaa: esim. viherlannoitus – peruna – tattari – tattari - 

viherlannoitus jne. 
• pH – tutkimustieto puuttuu, käytännössä viihtyy parhaiten kun pH 6 - 6,5 

 
 

         



                                
 

 

RIKKOJEN, TAUTIEN JA TUHOLAISTEN HALLINTA 

• Tarkastettu, puhdas siemen, huom. viljat (gluteeni) 
• Viivästetty kylvö torjuu kertarikkoja 
• Rikkaäestys on liian raju toimenpide, harvassa rivivälissä haraus 
• Kestorikat kuriin kesannoinnilla tarvittaessa 
• Syyskyntö ja kevätkyntö maalajin mukaan 
• Kasvitauteja ei ole todettu Suomen oloissa 
• Tuholaiset: peltolude voi imeä kasvupistettä, linnut voivat syödä siemeniä, hirvieläimet tallovat 

syyskesällä kasvustoja 
 

SADONKORJUU JA SADONKÄSITTELY 

• Puimuriin viljan säädöt – seuraa tuulta – ennen säätöä puhdista puimuri huolellisesti! 
• Puinti ajankohtaista kasvuston tuleentuessa, yleensä ensimmäisten syyshallojen jälkeen, jolloin 

siemenistä n. 80 % tuleentunut 
• Kuivaus mahdollisimman pian sadonkorjuun jälkeen 
• Tavoitekosteus 11 - 12 % 
• Kuivauslämpö korkeintaan 40 C° 
• Satotaso 600 - 1200 kg/ha (jopa 2 t/ha) 
• Sadon lajittelu tärkeää (peltoretikka) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä viljelyohjelehtinen on laadittu Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon -hankkeessa. Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. 

         


