
PUHDASTA SIEMENTÄ PELTOON, 
ÄLÄ KYLVÄ HUKKAKAURAA

Hukkakaura on lainsuojaton rikkakasvi. Sen pahin 
haitta on herkkä leviäminen. Hukkakaura varistaa 
osan siemenistään jo ennen viljankorjuuta ja näin 
maahan joutuu useita vuosia itämiskykyisenä 
säilyviä siemeniä.

Hukkakaura on erittäin kilpailukykyinen 
viljelykasveja vastaan ja se pienentää satoa 
valtaamalla kasvutilaa. Hukkakaura kuluttaa osan 
pellon ravinteista ja vedestä. Heikkokortisena 
se lakoontuu helposti ja lakoonnuttaa samalla 
viljelykasvitkin, mikä taas haittaa sadon-
korjuuta. 

Suurimman haitan hukkakaura aiheuttaa 
siemenviljelyksille, sillä hukkakaura estää 
siemenviljelyn lohkolla.

Hukkakaura on ongelma, jonka kanssa viljelijä 
joutuu tekemään jatkuvasti töitä. Jos ote tilalla 
hetkeksi herpaantuu, hukkakaura putkahtaa pintaan. 
Ennaltaehkäisevä työ on parasta, joten helpoimmalla 
pääset, kun tarkkailet jatkuvasti tilannetta pelloillasi. 
Jos tilasi pelloilla on hukkakauraa, on sinun pyrittävä 
siitä eroon.  Siinä varminta on käyttää sertifioitua 
siementä. TOS-siemen ei ole tarkistettua eikä sen 
laatu tunnettua, joten se voi aiheuttaa hukkakauran 
leviämistä. 

Tutkimusten mukaan viljelijät pitävät siemenen 
vapautta rikkakasveista ja erityisesti hukkakaurasta 
yhtenä tärkeimpänä asiana, kun tilalle 
hankitaan uutta siementä. Viljelijöiden mielestä 
sertifioidun siemenen käyttö vähentää eniten 
hukkakauran leviämistä. Sertifioidun siemenen 
hukkakaurattomuus on keskeinen osa laatua.

Hukkakauran torjunta perustuu lakiin
Torjunnan laiminlyönti johtaa tukileikkauksiin 
Torju hukkakaura ennakoimalla. Se on halvinta ja tehokkainta
Hukkakaura alentaa sadon määrää ja heikentää sadon laatua
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SERTIFIOIDULLA SIEMENELLÄ OPTIMAALINEN HYÖTY 
LAJIKKEEN POTENTIAALISTA

Elinvoimaisen kylvösiemenen käyttö mahdollistaa sen, että lajikkeen potentiaalista saadaan kaikki irti. Lajike on viljelyssä juuri sellainen, millaiseksi jalostaja on sen tarkoittanut ja ostaja odottaa olevan. 
Kun sukupolviketju venyy, siemeneen kertyy siemenlevintäisiä kasvitauteja. Ne aiheuttavat sadon alenemista ja laadun heikentymistä, heikompaa itävyyttä ja tautien nopeampaa lisääntymistä. Kotikonstein tehty peittauskaan ei aina auta, koska sen teho on sertifioidun siemenen peittausta puutteellisempi.

SERTIFIOITU SIEMEN TAKAA 

KYLVÖSIEMENEN LAADUN

Sertifioitu siemen on viranomaisten tarkastama 

laatutuote, joka on läpäissyt monivaiheisen laadun-

tarkkailuketjun alkaen viljelystarkastuksista päätyen 

siemenerästä tehtävään laboratoriotutkimuksiin ja 

vakuustodistukseen. 

Sertifioitua siementä käyttämällä voidaan varmistaa 

mitä peltoon kylvetään:

Elinvoimaista siementä, jossa on runsaasti 

vararavintoa kasvun varalle

Tasalaatuista ja siten tasaisesti hyvin 

orastuvaa siementä 

Sadontuottokyvyltään tunnettua 

viljelyvarmaa lajiketta 

Puhdasta siementavaraa, jossa ei ole roskia, 

vieraita lajeja tai hukkakauraa

Sertifioitua siementä käyttämällä saavutetaan 

keskimäärin suurempi ja terveempi sato. 
SERTIFIOITU SIEMEN 

TARKOITTAA 
MARKKINOINTIETUA

Laadukas siemen ja uusimmat lajikkeet ovat laadukkaan elintarvikeketjun alku. Sadon käyttäjälle 
on entistä tärkeämpää, että sato on lajikepuhdasta. 
Kuluttajien luottamuksen ylläpitäminen vaatii myös jäljitettävyyttä ja tuotantotapojen ympäristöystävällisyyttä. Elintarviketuotantomme 

menestyminen ei voi perustua bulkkituotantoon, 
vaan yhä enemmän osaamiseen ja korkealuokkaisiin 
tuotteisiin. Sertifioidun siemenen käyttö antaakin 
markkinointietua, kun voidaan näyttää toteen mitä 
myyty tavara sisältää.

Paremmasta laadusta saatavat hyvityksetSertifioitu siemen on tärkeä osa elintarvikkeiden aukotonta jäljitettävyyttäYmpäristö kiittää, kun ravinteet käytetään tehokkaammin ja torjunta-aineita tarvitaan vähemmän

Tämä esite on tehty siemenalan kehittämishankkeen toimesta. 2015

SERTIFIOITU SIEMEN 

PARANTAA RISKIENHALLINTAA

Sertifioidun siemenen käytöllä voidaan hallita sadon 

laatu- ja määräriskejä. 

Tarkastamattoman siemenen käytössä on 

riskinä monet kasvitaudit, jotka alentavat 

sadon määrää ja laatua.

Sadon loppukäyttäjälle vakuus korkea- ja 

tasalaatuisesta sadosta 

Siemenkauppiaat vastaavat sertifioidun 

siemenen laadusta

Meille soveltuvien lajikkeiden saatavuuden 

varmistaminen myös tulevaisuudessa

Laadukkaalla kylvösiemenellä voidaan varmistaa 

kasvuston hyvä alkukehitys vaikeammissakin kasvu-

oloissa.
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