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Ajankohtaista markkinoilla helmikuun alussa

Kansainväliset viljamarkkinat
Kansainvälisillä viljamarkkinoilla hinnat vahvistuivat loppuvuotta kohden. Alkuvuodesta on nähty
laskuvirettä futuuri sekä vientihinnoissa Atlantin molemmin puolin.
Varastojen ennustettu kasvu pääviljoilla eri puolilla maailmaa toista kautta peräkkäin näkyy yleisessä
hintakehityksessä.
Loppuvuodesta 2014 hintatasoon tuli nostetta mm. spekulaatioista vehnän talvituhoista sekä Venäjän
ja Ukrainan vientirajoituksista.
EU maiden viljan viennit kolmansiin maihin ovat sujuneet jopa hieman viime kauden ennätystahtia
ripeämmin. Alhainen euron kurssi on hyödyttänyt EU maita vientikilpailussa, Yhdysvaltain vientejä on
koko kauden haitannut vahva dollarin kurssi
Markkinoilla tähytään jo 1. heinäkuuta starttaavaan markkinointikauteen 2015/16 ja kuva viljan
tuotannosta tarkentuu pikkuhiljaa pitkin kevättä.
Syysviljat ovat talvehtineet pohjoisella pallonpuoliskolla pääosin hyvin
Eteläisellä pallonpuoliskolla kasvukausi on sujunut myös pääosin hyvissä olosuhteissa ja vehnät on
saatu korjattua laariin. Maissin ja soijan sadonkorjuun on vielä edessäpäin
Kotimaa
Tammi ja helmikuussa kauran, rehuvehnän, suurimokaura ja ohran hinnat ovat vahvistuneet
kotimaassa hieman
Ostajat ovat julkaisseet termiinihintoja syksyn 2015 toimitukselle. Mallasohralla termiinihinnat ovat 10–
20 €/tn nykyistä hintatasoa korkeammalla. Muilla viljoilla termiinihinnat ovat pitkälti nykyisten hintojen
tasolla. Termiinihintoja seurataan VYR:n kotimaan hintaseurannassa jatkossa viikoittain.

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä (lokakuujoulukuu) toimitettiin kauppaan ja teollisuuteen viljaa
yhteensä 368 000 tonnia
Markkinointikauden 2014/15 ensimmäisellä puoliskolla viljaa toimitettiin tiloilta 1,2 miljoonaa tonnia ja
määrä on noin 220 000 tonnia suurempi kuin vastaavana ajankohtana edeltävällä kaudella
Kotimainen teollisuus käytti kotimaista ja ulkomaista viljaa vuoden 2014 viimeisellä
vuosineljänneksellä yhteensä 353 000 tonnia
Tämän markkinointikauden ensimmäisen puoliskon aikana (heinäkuujoulukuu) teollisuuden viljan
käyttö oli 709 000 tonnia
Suomesta oli marraskuun loppuun mennessä viety tämän markkinointikauden 2014/15 aikana kauraa,
ohraa ja vehnää yhteensä 358 000 tonnia

Öljykasvimarkkinat
Kasvukausi on sujunut EteläAmerikassa pääosin hyvissä olosuhteissa.
Brasiliassa soijan sadonkorjuu on päässyt tammikuun loppupuolella alkuun, mutta se oli helmikuun
alussa vielä varsin alkutekijöissään
USDA arvioi soijan tuotannon olevan tällä kaudella yhteensä 315 miljoonaa tonnia ja viime kauden
ennätyssatoon on tulossa 11 % korotus.
Öljykasvien osalta laskuvirettä soijan futuurihintoihin on alkuvuodesta tuoneet hyvät uutiset Etelä
Amerikan sadon suhteen

Kotimaassa öljykasvien hinnat ovat pysytelleet alkuvuoden suhteellisen vakaina, 340–350 €/tn
tuntumassa, vaikka pieniä muutoksia hintoihin on tehty suuntaan ja toiseen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Viljaalan yhteistyöryhmän uutisia voit seurata nykyisin myös Twitterissä! Twiitit löytyvät: @vyr_fi ja tunnisteella
#VYRfi
Viljaviesti on Viljaalan yhteistyöryhmän sihteeristön toimittama markkinakatsaus. Se ilmestyy noin kerran
kuukaudessa. Tämän Viljaviestin tekstit on kirjoitettu pääosin viikolla 6 ja 7. Seuraava viljaviesti ilmestyy
maaliskuussa
Voit antaa palautetta, kehittämisehdotuksia, risuja tai ruusuja Viljaviestistä tällä lomakkeella. Samalla
lomakkeella voit myös tilata Viljaviestin sähköpostiisi tai peruuttaa tilauksen.

Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.
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Lukijalle
Viljelysuunnitelmat ovat monella tilalla jo hahmottuneet. Tänä keväänä
viljelijöiltä on vaadittu perehtymistä myös maataloustuen tuleviin
muutoksiin. Päälinjat tuista ovat jo selvillä, mutta viimeisiä asetuksia
laaditaan parhaillaan. Viljelijät ovat tänä keväänä tuumineet mm.
viherryttämistä, 3 kasvin viljelyvaatimusta ja uutta
ympäristökorvausjärjestelmää ja tukiehtoja. Paljon osallistujia keränneet
tukikoulutukset ovat meneillään eri puolilla maata ja tukiopas julkaistaan
maaliskuussa. Sähköinen asiointipalvelu Vipu avattiin tällä viikolla ja
sieltä voi tarkastella jo CAPuudistuksen mukaisia tietoja. Maatilaosiosta
näkee tiedon siitä, koskeeko tilaa uuteen viherryttämistukeen liittyvä
ekologisen alan velvoite.
Lue lisää

Ajankohtaista vilja ja öljykasvimarkkinoilla
Tähän osioon on kasattu lyhyitä poimintoja vilja ja öljykasvimarkkinoiden
tapahtumista kuluneen kuukauden aikana. Laajemmat katsaukset
markkinatapahtumista on luettavissa Viljaviestin muissa osioissa.
Lue lisää

Kansainväliset viljamarkkinat
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EU viljamarkkinat
Leipävehnän hinta heikkeni tammikuussa myös
Euroopassa. EUvehnä on edelleen kilpailukykyistä
vientimarkkinoilla ja viljan vientejä EU maista EU:n
ulkopuolelle oli helmikuun alussa tehty hieman viime
kautta nopeampaan tahtiin. Euroopan syysviljat ovat
toistaiseksi talvehtineet hyvin.
Lue lisää

Lue lisää

Kotimaan viljamarkkinat
Tammi ja helmikuussa kauran, leipävehnän,
rehuvehnän, suurimokauran ja ohran hinnat ovat
vahvistuneet kotimaassa hieman. Suomesta oli
marraskuun loppuun mennessä 2014/15 kaudella
viljaa 358 000 tonnia. Viety viljamäärä on 110 000
tonnia suurempi kuin edeltävällä kaudella.
Marraskuun vientimäärä oli 89 000 tonnia. Kotimaan
osiossa lisäksi mm. viljan ostoista ja teollisuuden
viljan käytöstä.
Lue lisää

Öljykasvimarkkinat
USDA arvioi soijan tuotannon olevan tällä kaudella
yhteensä 315 miljoonaa tonnia ja viime kauden
ennätyssatoon on tulossa 11 % korotus.Öljykasvien
osalta laskuvirettä soijan futuurihintoihin on
alkuvuodesta tuoneet hyvät uutiset EteläAmerikan
sadon suhteen. Kotimaassa öljykasvien hinnat ovat
pysytelleet alkuvuoden suhteellisen vakaina, 340–
350 €/tn tuntumassa.
Lue lisää

EU viljamarkkinat
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Ajankohtaista markkinoilla
Leipävehnän hinta heikkeni tammikuussa
EUvehnä edelleen kilpailukykyistä vientimarkkinoilla
Viljojen hinnat ovat maailmalla tammikuussa yleisesti heikentyneet ja kehitys EU:ssa on ollut samaan
suuntaan. Vuoden vaihteessa hinnat hetkellisesti vahvistuivat, kun Venäjällä oli tehty päätös asettaa vehnälle
vientimaksu. Komission mukaan tammikuun alkupuolella hintojen nousu oli rauhoittunut ja kääntynyt laskuun
koska maailmalla viljan tarjonta on tällä kaudella runsasta huolimatta Venäjän vientirajoitteista.
Vehnän vientihinta Yhdysvalloissa oli helmikuun ensimmäisellä viikolla alentunut tasolle 240 $/tn SRW, US
Gulf. Samaan aikaan Ranskassa leipävehnän vientihinta Rouenissa oli dollarimääräisenä 226 $/tn, joten se
on edelleen säilyttänyt kilpailukykyään markkinoilla. EU:ssa vientejä auttaa euron heikentyminen suhteessa
dollariin. Strategie Grains arvioi 12.2. julkaistussa raportissaan, että EU:n hyvä asema vientimarkkinoilla
vakauttaa kuluvan markkinointikauden jälkipuoliskolla vehnän hintaa sisämarkkinoilla.
Tammikuun alussa komissio raportoi leipävehnän (valk. 11–12,5 %) viikkohinnaksi Ranskassa 202 €/tonni
(dlvd Rouen). Tammikuun aikana hinnat heikkenivät Rouenissa tasaisesti ja helmikuun ensimmäiselle viikolle
tultaessa keskihinnaksi raportoitiin 185 €/tonni. Hinnat vaihtelivat tällöin Ranskan eri noteerauspaikkakunnilla
välillä 180–190 €/tonni.
Saksassa leipävehnän hinta on Ranskan tapaan heikentynyt pitkin tammikuuta niin että helmikuun
ensimmäisellä viikolla hinnaksi raportoitiin 191 €/tonni (Hampuri, dlvd). Hinta oli kuukautta aiemmin ollut
tasolla 207 €/tonni. Muualla Saksasta komissioon raportoidut viikkohinnat vaihtelivat helmikuun alussa välillä
172–191 €/tonni.
Puolassa leivontalaatuisen vehnän hinnoiksi raportoitiin tammikuun alussa 143–177 €/tonni (dlvd). Kuukautta
myöhemmin helmikuussa hinnat vaihtelivat 163–190 €/tonni, joten hinnat olivat vastaavasti siellä
vahvistuneet.

Rehuohran hinta EU:ssa saanut tukea kansainvälisiltä markkinoilta
Ohran hintaa EU:ssa on tukenut vehnän tavoin hyvin sujunut vientitoiminta pitkin kuluvaa markkinointikautta.
Strategie Grains tosin arvioi helmikuun raportissaan että venäläinen rehuohra on kirinyt kilpailukykyään
suhteessa EU:n ohraan, joten se voi jatkossa aiheuttaa painetta EU:n hintoihin. Tähän vaikuttaa myös se että
EU:n suurimmilla ohrantuottajavaltioilla arvioidaan olevan ylijäämäinen varastotilanne tämän
markkinointikauden päättyessä.
Rehuohran hintanoteeraus Ranskassa oli tammikuun ensimmäisellä viikolla 180 €/tonni (dlvd Rouen).
Kuukauden kuluessa ohran Rouenin hinnassa ei käytännössä tapahtunut juuri muutosta. Helmikuun
ensimmäisellä viikolla Ranskassa rehuohran hinnat eri noteerauspaikkakunnilla vaihtelivat 169–181 €/tonni
joista korkeinta noteerausta edusti Rouenin hinta.
Saksassa rehuohran viikoittainen hinta Hampurissa vastaavasti hieman heikkeni kuukaudessa tammikuun
alun 177 €/tonni helmikuun alun 173 €/tonni tasolle. Saksan eri raportointipaikkakunnilla hinnat vaihtelivat
tällöin välillä 148173 €/tonni välillä.
Puolassa helmikuun alussa rehuohralle raportoidut viikoittaiset hinnat vaihtelivat 137151 €/tonni. Kuukauden
kuluessa hinnat eri noteerauspaikkakunnilla olivat pääosin vahvistuneet sillä hinta vaihteli tammikuun alussa
välillä 136  144 €/tonni.

Mallasohran hinnat heikentyivät vuoden vaihteesta
Mallasohran hinta Ranskassa oli helmikuun alussa 192 €/tonni fob Creil ja 200 €/tonni dlvd Rouen.
Kummankin noteerauspaikkakunnan hinnat olivat heikentyneet kuukauden kuluessa eli kehitys oli ollut
erityppistä kuin rehuohralla. Tammikuun ensimmäisellä viikolla hinnat olivat olleet tasoilla 212 €/tonni fob
Creil ja 217 €/tonni dlvd Rouen.
Saksassa mallasohralle raportoitu viikkohinta oli helmikuun alussa Mannheimissa 201 €/tonni ja Stuttgartissa
205 €/tonni. Saksasta ei oltu raportoitu komissioon mallasohran hintoja tammikuun alkupuolella. Kuun
puolivälissä mallasohran hinta oli ollut Mannheimissa 216 €/tn, joten myös Saksassa oli tapahtunut selvä
pudotus hinnoissa helmikuulle tultaessa.

Strategie Grainsin näkemyksen mukaan mallasohran aleneva hintakehitys on tasaantunut sillä tulevan
satokauden 2015/16 mallasohran sadon arvioidaan EU:ssa olevan tätä kautta pienempi. Strategie Grains
arvioi lisäksi että nykyisellä hintatasolla ja tämän hetken vientimarkkinoilla EU:n mallasohra on
kilpailukykyinen verrattuna kanadalaiseen ja argentiinalaiseen mallasohraan.

Viennit hyvässä vauhdissa
Viljan vientejä EU maista EU:n ulkopuolelle oli helmikuun alussa tehty 2014/15 markkinointikaudella hieman
viime kautta nopeampaan tahtiin. Komission tammikuun lopussa esittämä arvio EU:n viljanvienneistä
kolmansiin maihin tällä markkinointikaudella on 42 miljoonaa tonnia. Tästä määrästä on vehnää 30 miljoonaa
tonnia ja ohraa 8 miljoonaa tonnia. 2013/14 kaudella vientimäärä oli ennätyssuuri, 43,5 miljoonaa tonnia ja
komission näkemyksen mukaan hyvin lähelle sitä päästään myös tällä kaudella. Arvioita viennistä on nostettu
kauden edetessä.
Komission CIRCABC palvelusta selviää, että viljoille ja vehnäjauholle on tämän markkinointikauden alun
jälkeen (1.7.) myönnetty vientitodistuksia, joita tarvitaan vientiin EU alueen ulkopuolelle yhteensä 27,2
miljoonan tonnin määrälle (5.2. mennessä). Viime markkinointikaudella vastaavaan aikaan lupia oli
myönnetty noin 0,5 miljoonaa tonnia pienemmälle määrälle. Luvista suurin osa oli myönnetty vehnälle (18,4
milj. tn) ja toiseksi eniten lupia oli myönnetty ohran vientiin (5,4 milj. tn). Tuontilupia oli myönnetty 9,2
miljoonan tonnin määrälle. Määrä on 0,5 miljoonaa tonnia pienempi kuin viime markkinointikaudella
vastaavaan aikaan.

Tutut maat pitävät kärkipaikkoja vientitilastoissa. CIRCABC:n maakohtaisista tilastoista selviää, että eniten
vehnän vientitodistuksia on haettu Ranskasta (5,5 milj. tn), Saksasta (4,6 milj. tn). Kolmanneksi on Romanian
(1,7 milj. tn) ohi kiilannut Alankomaat (1,9 milj. tn). Luvut eivät kuitenkaan välttämättä tarkoita, että viljan
alkuperämaa on ollut juuri kyseinen maa. Näitä maita seuraavat mm. Liettua (1,5 milj. tn) ja Puola (1,0 milj.
tn).
Ohran vientitodistuksia on haettu puolestaan mm. seuraavista maista: Ranska (1,3 milj. tn), Saksa (1,5 milj. tn),
Hollanti (0,7 milj. tn), Romania (0,6 milj. tn). Kauran vientikauppa on käynyt ripeimmin Ruotsista (79 000 tn) ja
Suomesta (35 000 tn).

Komission arvio EU viljataseesta 2014/15
Komissio on tehnyt tammikuun lopussa päivityksen tämän markkinointikauden viljataseeseen. Viljojen
kokonaissadon arvioidaan olevan ennätykselliset 322,4 milj. tonnia. Satomäärään on laskettu mukaan
pääviljojen ohella ruisvehnä ja durra. Sato on erittäin hyvä, sillä esimerkiksi viime markkinointikauden
viljasato oli 302 milj. tonnia ja toissavuoden 276 milj. tonnia.
Viljojen kokonaistarjonta arvioidaan olevan noin 371 milj. tonnia, johon on laskettu sadon ohella mukaan 35,4
milj. tonnin alkuvarastot ja 13,7 milj. tonnin tuonti. Komissio oli korottanut EU:n alkuvarastojen suuruutta 2,4
milj. tonnilla verrattuna kuukauden takaiseen tasepäivityksen sekä pienentänyt hieman tuontia.

Viljojen kokonaiskäytön arvioidaan EU:ssa tänä markkinointikautena olevan 278 milj. tonnia eli se kasvaisi
viime kauden 272 milj. tonnista. Komissio arvioi, että tästä määrästä elintarvikekäyttö on 66 milj. tonnia ja
rehukäyttö 172 milj. tonnia. Komissio oli nostanut elintarvikekäytön arviota 200 000 tonnilla verrattuna
joulukuussa tehtyyn arvioon. Rehukäytön arvioidaan olevan suurempi verrattuna viime kauden 165 milj.
tonniin. Viljaa käytetään teollisuudessa 31,4 milj. tonnia josta bioetanolin raakaaineena komissio arvioi
käytettävän 10,3 milj. tonnia eli lähes kolmannes.
Taseessa EU:n viljojen kokonaisvientimäärä on arvioitu 42,3 milj. tonniksi. Komissio ei ollut uusimmassa
arviossaan lähtenyt korottamaan EU:n vientiarviota Venäjän viljan vientirajoitteista huolimatta. Venäjän
rajoitteiden vaikutukset EU vientiin nähdään vasta myöhemmin tällä kaudella. Joka tapauksessa arvio on
lähellä viime markkinointikauden ennätyksellistä 43,5 milj. tonnia ja selvästi yli keskimääräisen tason.
Komissio on uusimmassa tasearviossaan korottanut EU:n viljan loppuvarastojen suuruutta 48,8 milj. tonniin.
Ennusteen toteutuessa varastot kasvaisivat selvästi markkinointivuoden alun tasosta.
Lue lisää: tasearvio komission sivuilla

Viljakasvustoihin vaikuttaneet sääolosuhteet
Komission (JRC) tammikuun lopulla julkaiseman sääkehityskatsauksen mukaan lämpötilat Euroopassa olivat
joulukuun alkupuolella olleet Euroopan länsiosissa keskimääräistä korkeampia ja itäosissa, kuten Ukrainassa
ja Venäjän kaakkoisosissa, on jääty paikoin alle keskimääräisen. Joulukuun jälkipuoliskolla tilanne muuttui
siten että Euroopan keski ja itäosissa lämpötila kohosi yli ajankohdan keskimääräisen. Länsiosissa
joulukuun jälkipuoli oli lämpötiloiltaan tavanomainen.
Vuoden vaihteessa ja tammikuun ensimmäisellä viikolla keskimääräistä kylmempää oli komission mukaan
Venäjällä, Ukrainassa, ValkoVenäjällä, Baltiassa, Skandinaviassa sekä Puolan itäosissa ja Romaniassa.
Tammikuun puolivälissä ja jälkipuoliskolla säätila lauhtui niin että lämpötila ylitti ajankohdan keskimääräisen
Euroopan päämaataloustuotantoalueilla. Sadanta oli tammikuussa keskimääräistä suurempaa Euroopan
keski ja pohjoisosissa. Lämpimän sään johdosta Komission mukaan syysviljojen talvenkestävyys heikkeni
tammikuussa komission mukaan Euroopan länsi, keski ja eteläosissa.

KUVA: EU komission laatima arvio syysviljojen talvenkestävyystilanteesta 20. tammikuuta Euroopassa.
Kartassa olevan "Hardening index" mallinnuksen tummansininen väri kuvaa kasvuston täyttä
pakkaskestävyyttä ja keltainen kuvaa että kestävyyttä ei ole lainkaan (Kuva: EU komissio/JRC).
Strategie Grains arvioi helmikuun raportissaan, että Euroopan syysviljat ovat toistaiseksi talvehtineet hyvin.
Suhteellisen lämpimästä säästä johtuen Viljakasvustot eivät tosin ole täysin talvenkestäviä Saksassa,
Tsekissä, Slovakia ja Balkanin alueella joten siellä sään äkillisesti kylmentyessä talvituhot voivat olla
mahdollisia.
Kevätohran kylvöt ovat alkaneet Euroopan lounaisosissa (Espanja) ja jossa maan kosteusolosuhteet ovat
kevättöille hyviä. Strategie Grainsin mukaan ohran kylvöjen arvioidaan alkavan piakkoin myös Iso
Britanniassa, Ranskassa ja muualla Euroopan keskiosissa.
Jukka Virolainen

Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.

Kansainväliset viljamarkkinat
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Yleistä viljamarkkinoilla tammi ja helmikuussa
Kansainvälisillä viljamarkkinoilla on nähty alkuvuodesta laskuvirettä futuuri sekä vientihinnoissa Atlantin
molemmin puolin.
Kuva markkinointikauden viljan tuotannosta on jälleen hieman tarkentunut, kun eteläisen pallonpuoliskon
vehnäsato saatiin korjattua joulukuun lopussa ja muutoinkin meneillään oleva kasvukausi on siellä edennyt
pidemmälle. Kuluneen kuukauden aikana arvioita maailman viljantuotannosta on jälleen hieman korotettu ja
esimerkiksi maissivarastojen arvioidaan olevan tämän kauden päättyessä suurimmat lähes 30. vuoteen.
Varastojen ennustettu kasvu pääviljoilla eri puolilla maailmaa toista kautta peräkkäin näkyy yleisessä
hintakehityksessä. Loppuvuodesta 2014 hintatasoon tuli nostetta mm. spekulaatioista vehnän talvituhoista
sekä Venäjän ja Ukrainan vientirajoituksista.

Markkinoilla tähytään jo 1. heinäkuuta starttaavaan markkinointikauteen 2015/16 ja kuva viljan tuotannosta
tarkentuu pikkuhiljaa pitkin kevättä. Tulevan kauden 2015/16 vehnän tuotannon osalta arvioita viljelyaloista
on tarkennettu tammi ja helmikuussa myös, kun tarkempia tietoja kylvöaloista ja kasvustojen talvehtimisesta
on saatu eri puolilta pohjoista pallonpuoliskoa. Talvikautta ei ole enää hirveästi jäljellä pohjoisella
pallonpuoliskolla ennen syysviljojen kasvuun lähtöä ja kevättöitä.

Arvioita viljan tuotannosta ja kulutuksesta korotettu
Tammi ja helmikuussa eri tahot ovat päivittäneet arvioitaan viljan tuotannosta, kulutuksesta ja varastoista
kuluvalla markkinointikaudella 2014/15. Sinänsä suuria tai odottamattomia yllätyksiä kuukausiraportit eivät ole
sisältäneet.
IGC arvioi tammikuun lopussa, että viime kaudella tehty satoennätys rikotaan tällä kaudella ja maailman
viljasato on 2002 miljoonaa tonnia. IGC korotti arviotaan maailman maissisadosta 10 miljoonalla tonnilla
yhteensä 992 miljoonan tonnin tasolle. Myös USDA:n ja FAO:n näkemysten mukaan maissin sekä vehnän

satoennätykset rikotaan tällä kaudella, niukasti, mutta kuitenkin. Arviot maailman vehnäsadosta liikkuvat 717–
725 miljoonan tonnin välillä.

Satoarvioiden korotuksen ohella myös arvioita viljan kulutuksesta on hieman nostettu. Osin varastoarvioihin
on tehty pieniä korotuksia myös, mutta jo aiemmin tiedossa ollut suurempi kuva ei ole muuttunut, varastot
kasvavat kaikilla viljoilla. Varastojen kasvu näkyy myös suhdeluvussa, joka kuvaa varastojen suhdetta
kulutukseen (stockstouse ratio).

Voit tarkastella viljataseita tarkemmin täältä.

Talvituhot ovat todennäköisesti jääneet pelättyä pienemmiksi?
Kansainvälinen viljaneuvosto, IGC arvioi tammikuun lopussa että syysvehnäkasvustojen talvehtiminen on
sujunut pohjoisella pallonpuoliskolla pääosin hyvissä olosuhteissa. Loka ja marraskuussa arvioitiin
markkinoilla kriittisesti Venäjän ja Ukrainan vastaperustettujen kasvustojen kuntoa, kun alueilla oli paikoin
kireitäkin pakkasia ja kuivuus haittaisi kasvustojen taimettumista. Vuodenvaihteen tienoilla huolia
syysvehnien osalta kasvatti Yhdysvalloissa poikkeuksellisen kylmä sääjakso. Venäjällä oli joulukuussa
keskimääräistä lauhempaa ja tammikuun alkupuolen kovat pakkaset toivat lisäpontta spekulaatioihin
mahdollisista tuhoista.

IGC:n tammikuun lopussa esittämä arvio on toistaiseksi positiivinen, joillakin alueilla pohjoista
pallonpuoliskoa talvituhoja on voinut syntyä (lähinnä Venäjä, Ukraina ja Yhdysvallat), mutta yleisesti
talvehtiminen on sujunut hyvin. Varmempia tietoja saadaan vasta kun lumet sulavat ja kasvukausi alkaa.
Euroopassa kasvustot ovat talvehtineet pääosin hyvin. Komission MARSkatsauksessa kerrottiin tammikuussa
että mm. Välimeren alueella ja KeskiEuroopassa kasvustojen karaistuminen (hardening) oli jäänyt
”puolitiehen” johtuen lämpimästä joulukuun säästä. Mikäli viljelykasvi ei karaistu, on se alttiimpi mahdollisille
talvituhoille, mikäli lämpötila laskee selvästi ja suojaava lumipeite on vähäinen. MARSkatsauksen mukaan
tehdyissä simuloinneissa havaitaan, että todennäköisesti EteläVenäjällä, osassa Bulgariaa, Romaniaa,
Puolaa ja KoillisUkrainaa on ainakin jonkin verran talvituhoja. Ukrainan osalta tilanne näyttää huonoimmalta.
Euroopassa syysviljakasvustojen kunnon arvioidaan yleisesti olevan hyvä.
IGC arvioi että vehnän viljelyala on 2015/16 kaudella noin 224 miljoonaa hehtaaria eli noin prosentin tätä
kautta suurempi. Keskiarvojen mukaisilla satotasoilla laskettuna jäisi tuotanto hieman tästä kaudesta, mutta
olisi silti yli viiden viime vuoden keskiarvon (yht. 701 miljoonaa tonnia).

Kevätkylvöt edessäpäin
Kasvustojen talvehtimisen ohella markkinoilla on tulevan kasvukauden osalta spekuloitu jo hieman
kevätviljojen viljelyaloja mm. Mustanmeren maissa, Euroopassa ja Kanadassa, mutta näiden osalta ei ole
vielä juuri muuta kuin arvioita.
Markkinoilla kiinnostaa myös erittäin paljon tulevat maissin ja soijan viljelyalat Yhdysvalloissa ja mihin
suuntaan maissin ja soijan hintasuhde muokkaa viljelysuunnitelmia.
Venäjällä ja Ukrainassa mm. ruplan heikon kurssin on arvioitu heikentävän viljelijöiden mahdollisuuksia ostaa
tuotantopanoksia ja mahdollisesti paikata talvituhoja kevätkylvöillä. Kylvöalaarviot kiihtyvät kevättä kohden ja
niiden kehittymistä seurataan lähikuukausina. Toisaalta mm. USDA:n ensimmäisen kylvöalaraportin
julkaisuun on enää 6 viikkoa (31.3. Prospective Plantings).

Venäjän viljan vientirajoitukset astuivat voimaan
Venäjän helmikuun 1. päivä voimaan astuvan ja todennäköisesti kauden loppuun voimassa olevan
vientitullimaksun (vähintään 35 €/tn) arvioidaan ainakin hidastavan viljan vientejä tai pysäyttävän ne
kokonaan. Tämän lisäksi viljan rautatiekuljetusten verotusta on samanaikaisesti kiristetty. Vientejä on
tyypilliseen tapaan tehty alkupuoliskolla (heinäkuujoulukuu) hyvin etupainotteisesti ja viljaa oli joulukuun
loppuun mennessä viety ennätykselliset 21,3 miljoonaa tonnia, kerrotaan Yhdysvaltain viranomaisten
laatimassa raportissa. Vehnän vientimäärät olivat suuremmat kuin edeltävällä kaudella vastaavaan aikaan.
Viljan myynti vientiin on ollut kannattavampaa kuin myynti kotimarkkinoille. Vientirajoitukset ovatkin
vastareaktio laskevaan ruplan kurssiin ja loppuvuodesta kohonneisiin hintoihin sisämarkkinoilla. Samalla on
haluttu kasvattaa varastoja. Tammikuussa varastoihin ei eri lähteiden mukaan saatu hankittua toivottua
määrää viljaa.
IGC:n mukaan tammikuussa on Venäjältä tavanomaisesti viety noin miljoona tonnia vehnää. Eri lähteet
uutisoivat helmikuun alussa, että tammikuun vientimäärä ylsi ennätykselliseen 1,7 miljoonaan tonniin, josta oli
vehnää 1,5 miljoonaa tonnia.
Ukrainassa maan viranomaistahot eivät ole vahvistaneet vientirajoituksia, mutta toimijoita on pyydetty
kuitenkin rajoittamaan vehnän vientimäärä 1,2 miljoonaan tonniin markkinointikauden loppuosalla. Maan
valuutan hryvnian kurssi on ollut selvässä laskussa tammikuun lopussa, mikä on lisännyt kiinnostusta
vienteihin.
IGC arvioi että Venäjän poistuminen markkinoilta tässä vaiheessa markkinointikautta ei aiheuta suuria
muutoksia markkinatilanteeseen, koska suuren sadon myötä vehnästä on tarjontaa markkinoilla.
Vientirajoituksista hyötymässä ovat todennäköisesti Euroopan maat, mikä näkyykin jo hyvin edenneinä
vienteinä. Yhdysvaltojen vientejä on tämän kauden ja etenkin loppuvuoden haitannut vahva dollarin kurssi,
kun taas EU maat ovat hyötyneet euron historiallisen alhaisesta kurssista. Vientikaupat tehdään dollareina.

Eteläisen pallonpuoliskon vehnäsato korjattu
Vehnät saatiin eteläisellä pallonpuoliskolla (mm. Australia, Argentiina ja EteläAfrikka) pääosin korjattu
joulukuun loppuun mennessä. Australiassa kuivuus leikkasi toiveita vehnäsadosta syys ja lokakuussa. Maan
viranomaistahon, ABARESin helmikuun 10. päivä julkaiseman satotilaston mukaan Australian vehnäsato oli
määrältään 23,6 miljoonaa tonnia. Se jää 12 % viime vuoden suurta vehnäsatoa pienemmäksi, mutta toisaalta
sato on hieman suurempi kuin edeltävien raporttien perusteella odotettiin. Ohraa korjattiin Australiassa 8
miljoonaa tonnia ja rapsia 3,4 miljoonaa tonnia. Syysviljelykasvien korjattu sato oli yhteensä 38,2 miljoonaa
tonnia ja viime vuotta alhaisemmista satotasoista huolimatta satomäärä oli 7 % yli viimeisen 10 vuoden
keskiarvon.
Argentiinassa vehnää tuotettiin hieman yli kolmannes viime kautta enemmän, 12,5 miljoonaa tonnia. Arvio
Brasilian ja EteläAfrikan vehnäsadoista oli IGC:n mukaan tammikuussa 6,2 ja 1,8 miljoonaa tonnia em.
järjestyksessä.

Ajankohtaista markkinoilla
VEHNÄ
Lokakuusta vuoden vaihteeseen saakka mentiin kansainvälisillä viljamarkkinoilla myös vehnän futuuri ja
vientihintojen kehityksen suhteen hieman nousevilla hinnoilla, mutta vuoden alun jälkeen on tultu jälleen
alaspäin. Nousujohteista hintakehitystä tuki loppuvuodesta mm. spekulaatiot talvituhoista ja Venäjän ja
Ukrainan vientirajoituksista. Spekulaatiot rauhoittuvat vuoden alussa. Yleisesti laskupaineita viljojen hintoihin
on tuonut vahvistunut näkemys siitä, että ennätyssuuren viljasadon myötä tuotanto riittää tällä kaudella hyvin
vastaamaan kulutukseen ja varastot kasvavat.
NYSE Euronextissä (Matif) myllyvehnän lähimmän futuurin hintanoteeraus oli tammikuun 2. päivä 198 €/tn.
Tammikuun 2015 futuuri sulkeutui 12. tammikuuta tasolla 192,25 €/tn ja maaliskuun ja toukokuun 2015
futuurien noteeraukset olivat tuolloin tasolla 194 ja 194,5 €/tn em. järjestyksessä. Tällä hintatasolla mentiin
lähes tammikuun loppuun, mutta juuri ennen kuukauden vaihtumista futuurien hintanoteeraukset laskivat
vajaalla 10 eurolla/tn. Helmikuun 9. päivä maaliskuun ja toukokuun futuurien noteeraukset olivat 187,25 ja
188,25 €/tn ja syyskuun futuurin noteeraus oli 185,25 €/tn tasolla.

EU:ssa vilkkaasti jatkunut vientitoiminta on tuonut vientihintoihin ajoittain tukea. Yhdysvalloissa sen sijaan
etukäteisodotuksia rauhallisempaan tahtiin tehdyt viennit ovat tuoneet laskuvirettä samoin kuin vahva dollarin
kurssi. IGC:n mukaan ranskalainen vehnä oli helmikuun alussa markkinoiden halvinta, 211 $/tn (FOB, Rouen).
Yhdysvaltalaisen vehnän vientihinta oli 241 $/tn (FOB, SRW Gulf) ja saksalaisen vehnän 227 $/tn (FOB,
Hampuri). Mustanmeren vehnän (FOB Black Sea) hinnaksi ilmoitettiin 246 $/tn. Vientihinnat olivat helmikuun
alussa suunnilleen samalla tasolla millä ne olivat marraskuussa.
Etenkin Yhdysvalloissa tammikuun lopussa laskuvirettä myös viljasektorin futuurihintoihin toi myös ns.
tekninen
myynti, kun sijoittajat järjestelivät omistuksiaan ennen tammikuun loppua.

MAISSI
Eteläisellä pallonpuoliskolla maissisato on parhaillaan kehittymässä ja kasvukausi on sujunut vaihtelevissa,
mutta toistaiseksi suhteellisen hyvissä olosuhteissa. Brasiliassa toisen sadon (safrinha) kylvöt on aloitettu,
toinen sato on viime vuosina ollut ensimmäistä suurempi. Ensimmäisen maissisadon kehitystä on hidastanut
paikoin kuivuus. Ensimmäisen maissisadon korjuu on aloitettu osassa maata.
Argentiinassa maissin kylvöt on saatu päätökseen ja kasvukauden alku on AMISraportin mukaan ollut osassa
maata liian sateinen ja osassa liian kuiva. Yleisesti kasvuolosuhteet ovat olleet kuitenkin hyvät. USDA:n arvio
Argentiinan ja Brasilian maissin tuotannosta oli helmikuussa 23 ja 75 miljoonaa tonnia. Arvio Yhdysvaltain
maissisadosta pidettiin ennallaan, 361 miljoonan tonnin lukemissa.
IGC raportoi Kiinan viranomaisten sallineen erien tuonnin, jotka sisältävät MIR162 maissilajiketta.
Geenimuunneltu lajike joutui kieltolistalle viime kaudella ja sen vuoksi Kiina käännytti joitakin tuontieriä
Yhdysvalloista ja asiasta on käyty neuvotteluja tämän jälkeen.
AMIS raportoi, että Yhdysvalloissa maissipohjaisen etanolin valmistamisen kannattavuus on heikentynyt
raakaöljyn hinnan laskun myötä. Etanolin hinta on laskenut raakaöljyn hintaa seuraten. Tästä huolimatta
USDA:n helmikuun WASDEraportissa nostettiin arviota maissin käytöstä etanolin raakaaineena. Etanolin
kysyntä on jatkunut hyvänä ja sen arvioidaan kasvavan. AMIS raportin mukaan tällä kaudella 36 %
Yhdysvaltain maissisadosta käytetään etanoliteollisuudessa (noin 131 miljoonaa tonnia).
Myös maissin futuuri ja vientihinnat ovat olleet laskusuunnassa vuoden vaihteen jälkeen Yhdysvalloissa.
Laskupaineita hintoihin on tuonut edelleen nostetut arviot maissin tuotannosta, hyvä tarjonta markkinoilla ja
samalla tiukka kilpailu markkinoista.
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Hinnat vahvistuneet hieman alkuvuodesta
Kotimaassa viljojen hintakehitys on markkinointikauden 2014/15 alkupuoliskolla ollut verrattain tasaista eikä
kovin suuria muutoksia yleiseen hintatasoon ole juuri tullut lokakuun jälkeen lukuun ottamatta vehnän hinnan
vahvistumista. Tammi ja helmikuussa kauran, leipävehnän, rehuvehnän, suurimokauran ja ohran hinnat ovat
vahvistuneet kotimaassa hieman. Viljakauppa on rauhoittunut alkukauden kiireiden jälkeen ja käynyt
alkuvuodesta ehkä tavanomaista rauhallisempaan tahtiin.

Viljelysuunnitelmia tehdessä kannattaa tutustua ostajien erilaisiin tarjolla oleviin sopimuksiin joita voi
hyödyntää hintariskin hallinnassa (avo tai kiinteähintainen viljelysopimus) sekä ensi syksyn termiinihintoihin.
Vinkkejä markkinariskin hallintaan voi saada mm. VYR:n viime keväänä tekemästä "Markkinariskit hallintaan"
huoneentaulusta.
Ostajat ovat julkaisseet termiinihintoja syksyn 2015 toimitukselle (yleisimmin toimitus loka tai marraskuussa)
ja näitä termiinihintoja on koottu alla olevaan taulukkoon. Mallasohralla termiinihinnat ovat 10–20 €/tn
nykyistä hintatasoa korkeammalla. Muilla viljoilla termiinihinnat ovat pitkälti nykyisten hintojen tasolla. Tarkista
hintoihin liittyvät toimitus ja sopimusehdot ostajalta. Termiinihintojen kehitystä seurataan myös jatkossa
VYR:n viikoittaisen hintaseurannan yhteydessä viikon 8 maanantaista alkaen.

Kaikkien luomuviljojen ostohinnat ovat hieman laskeneet markkinointikauden alun tilanteesta. Tammikuussa
luomukauran hintaa tarkistettiin hieman alaspäin. Luomuviljan ostohintoja ilmoittaa selvästi pienempi määrä
toimijoita kuin tavanomaiselle viljalle. Vaihteluväli hinnoissa on paikoin suuri alimman ja korkeimman
tarjouksen välillä (jopa 40 €) ja tämän takia luomuviljan hinnoista ei ole laskettu keskiarvoja. Hintaerojen
taustalla voi olla mm. eroja laatuvaatimuksissa tai toimituspaikoissa ym. Luomuviljalle ei helmikuun alussa
juuri ilmoitettu termiinihintoja syksyn toimituksille minkä vuoksi niitä ei ole tässä esitetty.

Viljakauppa rauhoittunut sadonkorjuukauden kiireiden jälkeen
Tämän markkinointikauden ensimmäisellä neljänneksellä viljakauppa kävi ennätyksellisen vilkkaasti ja viljaa
toimitettiin kauppaan ja teollisuuteen heinä ja syyskuun välillä lähes 840 000 tonnia. Luken tilastojen mukaan
määrä on lähes kaksinkertainen tätä edeltävään vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 3. vuosineljännes
on perinteisesti vilkkain sesonki toimituksissa ja tänä syksynä aiemmat ennätykset toimitetussa viljamäärässä
rikottiin.
Markkinointikauden toisella neljänneksellä syyskuusta joulukuun loppuun näkyy Luken tilastoissa selvä lasku
toimitetun viljan määrässä ja viljaa toimitettiin kauppaan ja teollisuuteen 368 000 tonnia. Markkinointikauden
2014/15 ensimmäisellä puoliskolla viljaa toimitettiin tiloilta 1,2 miljoonaa tonnia ja määrä on noin 220 000
tonnia suurempi kuin vastaavana ajankohtana edeltävällä kaudella. Markkinointikauden aikana viljaa liikkuu
tiloilta teollisuuteen ja kauppaan yleensä noin 2 miljoonaa tonnia.

Vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä vehnää toimitettiin kauppaan ja teollisuuteen 158 000 tonnia ja
sen toimitukset sujuivat suhteelliseen normaaliin tahtiin. Kauran ja ohran toimituksissa nähtiin sen sijaan
selkeä pudotus verrattuna vuoden 3. vuosineljännekseen (69 000 tonnia ja 133 000 tonnia em.
järjestyksessä). Tasaisimmat toimitukset olivat mallasohralla ja sitä ostettiin tiloilta 32 000 tonnia 4.
vuosineljänneksellä eli käytännössä sama määrä kuin edeltävällä neljänneksellä. Mallasohran tuotanto on
sopimustuotantoa ja ilmeisesti sillä ei toisin kuin muilla viljoilla viime vuoden satoa liikkunut enää juurikaan
sadonkorjuukaudella.
Kotimaan viljamarkkinoita ajatellen parasta olisi jos tarjonta ja kysyntä olisivat mahdollisimman tasapainossa
ja että viljan toimitukset tehtäisiin tasaisesti markkinointikauden aikana. Tarjontapiikeillä on aina vaikutusta
myös hintakehitykseen ja tarjontapiikit voivatkin saada aikaan hinnan laskun, kun kysyntä markkinoilla laskee
hankintatarpeiden täytyttyä. Myös viljan vientitoiminnan kannalta tasainen viljavirta on erittäin toivottavaa.

Teollisuuden viljan käyttö vakaata
Kotimainen teollisuus käytti kotimaista ja ulkomaista viljaa vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä
yhteensä 353 000 tonnia. Määrä on lähes samansuuruinen kuin vuoden 3. vuosineljänneksellä eikä käytössä
ole suuria muutoksia viljalajeittain.
Tämän markkinointikauden ensimmäisen puoliskon aikana (heinäkuujoulukuu) teollisuuden viljan käyttö oli
709 000 tonnia ja määrä on 36 000 tonnia suurempi kuin edeltävällä kaudella vastaavaan aikaan. Jos
verrataan käyttöä kalenterivuosittain vuosien 2013 ja 2014 välillä, havaitaan vuoden 2014 osalta kasvua
kauran elintarvike ja rehukäytössä (+ 13 000 tn ja 14 000 tn). Ohran käyttömäärä oli 2014 myös hieman
suurempi kuin edeltävänä vuonna ja vehnän käytössä oli sen sijaan hieman laskua.

Teollisuuden ja kaupan varastoissa oli vuoden vaihtuessa (31.12.2014) viljaa yhteensä 532 000 tonnia.
Määrä on 6000 tonnia pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin.
Tiken tilastopalvelut siirtyvät 1.1.2015 perustettavaan Luonnonvarakeskukseen Lukeen. Samalla Tiken
toiminta itsenäisenä virastona päättyy. Tiken julkaisemat maataloustilastot julkaistaan osoitteessa
www.maataloustilastot.fi Luonnonvarakeskuksen verkkosivusto löytyy osoitteesta www.luke.fi

Viennit sujuneet viime satokautta vilkkaampaan tahtiin
Suomesta oli marraskuun loppuun mennessä viety tämän markkinointikauden 2014/15 aikana kauraa, ohraa
ja vehnää yhteensä 358 000 tonnia. Vientimäärät selviävät Tullin tilastoista. Viety viljamäärä on 110 000
tonnia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla edeltävällä markkinointikaudella (1.7.–30.11). Marraskuun
vientimäärä oli 89 000 tonnia.
Ohraa oli viety viljoista eniten, 162 000 tonnia ja määrä on kolminkertainen viime kaudella vastaavana
ajanjaksona vietyyn määrään nähden. Ohran vientimäärä nostaa lokakuussa tehty 64 000 tonnin laivaus
SaudiArabiaan ja 15 000 tonnin laivaus Libyaan. Lisäksi marraskuussa ohraa laivattiin Algeriaan 31 000
tonnia.

Kauraa oli viety 132 000 tonnia ja viennit ovat sujuneet varsin tasaiseen ja viime kauden tahtiin. Kauran
laivaukset ovat suuntautuneet pääosin Eurooppaan ja eniten laivauksia on tehty viime kauden tapaan
Saksaan. Saksan lisäksi suomalaista kauraa on viety mm. Alankomaihin, Belgiaan ja Sveitsiin.
Vehnää oli marraskuun lopussa viety tällä kaudella 64 000 tonnia, hieman viime kautta enemmän mutta
vientimäärä on kauden vientitavoitteisiin nähden vielä alhainen. Vehnän vientikohteet ovat olleet EU maissa
Norjaa lukuun ottamatta. Ruista oli vastaavana ajankohtana tuotu 23 000 tonnia.

Tällä markkinointikaudella vientitodistuksia EU:n ulkopuolisiin kohteisiin on tällä markkinointikaudella haettu
viljoille 159 000 tonnin määrälle (viikon 6 tilanne). Vientitodistus tarvitaan, kun viljaa viedään EU:n
ulkopuolisiin maihin. Todistusten voimassaolo vaihtelee haettavan tuotteen CNkoodin (tullinimike) mukaan ja
sen mukaan onko kyseessä pikalupa vai ei. Voimassaoloaika on joko 60 päivää tai neljä kuukautta
(hakemuskuukausi + neljä seuraavaa). Todistukset haetaan Mavilta.
Tullin tilastot ovat 2 kuukautta todellisuutta jäljessä ja kaikki vientitodistusten alaiset määrät eivät vielä näy
vientitilastoissa. Vientitodistuksista oli haettu ohralle 117 000 tonnin määrälle ja tästä määrästä kaikki paitsi 10
000 tonnin määrälle viikolla 52 haettu todistus näkyvät todennäköisesti Tullin tilastoissa. Kauralle on haettu
viikon 49 jälkeen todistuksia yhteensä 28 500 tonnin määrälle ja nämä viennit eivät vielä näy Tullin tilastoissa.
Vehnälle on vuoden 2015 alun jälkeen haettu todistuksia 3500 tonnin määrälle.

Muuta ajankohtaista

VYR:n viljelijäseminaari kiinnosti
Viljaalan yhteistyöryhmän Hämeenlinnassa 27. tammikuuta järjestämässä seminaarissa meinasivat penkit
loppua kesken, kun päivän esityksiä saapui kuulemaan ennätysyleisö, lähes 350 henkeä.
Päivän materiaalit ovat näin jälkikäteen kaikkien tutustuttavilla.
Lue lisää: pidempi juttu päivän esitelmistä ja kaikki materiaalit
Lue lisää: esitysten videotallenteet VYR:n Youtubekanavalla
Ohjeita kauran viljelystä
Viljaalan yhteistyöryhmässä on tehty viime vuoden lopussa lyhyitä ohjeita ja artikkeleita kauran viljelystä.
Mihin kauran lajikevalinnassa kannattaa kiinnittää huomioita? Entä mitkä ovat rehu ja suurimokauran
laatuvaatimusten erot? Miten hallita hometoksiiniriski kauran viljelyssä? Voiko kauralla lannoituksen jakaa?
Artikkeleissa vastataan mm. näihin kysymyksiin. Ne on julkaistu VYR:n sivuilla sekä suomeksi että ruotsiksi.
Lue lisää: Lannoituksen voi jakaa myös kauralla (jutun lopussa linkit muihin artikkeleihin)
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Lukijalle
Kuluneella viikolla nähtiin jo kevään merkkejä, kun lämpötila kohosi
auringonpaisteessa reilusti plussan puolelle. Samalla eteläisimmän
Suomen ohut lumipeite oheni entisestään. Pohjoisempana on saatu
nauttia paikoin jopa tavanomaista korkeammista hangista. Jos kylvötöihin
päästään vapulta, on kevätkylvöjen aloitukseen aikaa 2,5 kuukautta eli 75
vuorokautta. Euroopassa kylvökautta ollaan jo aloittelemassa.
Viljelysuunnitelmat ovat monella tilalla jo hahmottuneet. Tänä keväänä
viljelijöiltä on vaadittu perehtymistä myös maataloustuen tuleviin
muutoksiin. Päälinjat tuista ovat jo selvillä, mutta viimeisiä asetuksia
laaditaan parhaillaan. Viljelijät ovat tänä keväänä tuumineet mm.
viherryttämistä, 3 kasvin viljelyvaatimusta ja uutta ympäristökorvausjärjestelmää ja tukiehtoja. Paljon
osallistujia keränneet tukikoulutukset ovat meneillään eri puolilla maata ja tukiopas julkaistaan maaliskuussa.
Sähköinen asiointipalvelu Vipu avattiin tällä viikolla ja sieltä voi tarkastella jo CAPuudistuksen mukaisia
tietoja. Maatilaosiosta näkee tiedon siitä, koskeeko tilaa uuteen viherryttämistukeen liittyvä ekologisen alan
velvoite.
VYR järjesti viljelijäseminaarin Hämeenlinnassa tammikuun lopussa ja kiinnostus seminaaria kohtaan oli
suurta. Mielenkiintoisia esityksiä kuunneltiin 350 hengen voimin ja esitysten materiaalit ja videotallenteet ovat
tutustuttavissa VYR:n sivuilla. Viljelysuunnitelmia sivuttiin useammassa esitelmässä. Suunnitelmia pohdittiin
myös tuotantopanosten hankinnan, viljelykasvivalinnan, viljelysopimusten tai tuotannon kannattavuuden
näkökulmasta tai niitä sivuten.
Vahvasti esitelmissä oli esillä myös oman toiminnan arviointi ja kehittäminen. Yleisölle esitettyjä kysymyksiä
olivat muun muassa: oletko tehnyt tuotantokustannuslaskelman päätöstenteon tueksi, tiedätkö ennen kylvöjä
minne satosi myyt, miten satotasoja voidaan nostaa ja miten maan rakennetta voidaan parantaa?
Toivottavasti nämä ja muut kysymykset jättivät kuulijoille pohdittavaa, mutta mikä parasta – saatiin päivän
aikana myös konkreettisia esimerkkejä siitä miten mm. näihin haasteisiin voidaan vastata.
Viljaalan yhteistyöryhmä tekee tänäkin keväänä kyselyn kylvöaikomuksista. Kyselyn tiedonkeruu on
parhaillaan menossa ja ensimmäisiä arvioita kotimaan kylvöaloista on saatavilla maaliskuun ensimmäisellä
viikolla. Tulokset julkaistaan VYR:n nettisivuilla. Toivomme aktiivista vastaamista kyselyyn, koska viljelijöiden
ohella kotimaan vilja ja öljykasvisektorin kaikki toimijat tarvitsevat tietoa toimintansa tueksi. Kyselyn tulokset
ovat arvokkaita myös viljelysuunnitelmia tekeville viljelijöille.
Hyviä hiihtokelejä toivottaen,
Kati Lassi
Viljaalan yhteistyöryhmä

Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.
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Uutisia öljykasvimarkkinoilta
Soijan sadonkorjuukausi lähestyy
Brasiliassa soijan kylvöalan ennustetaan helmikuun AMISraportin mukaan olevan viime vuotta suurempi.
Kasvukausi on sujunut pääosin hyvissä olosuhteissa samoin kuin Argentiinassa. Brasiliassa soijan
sadonkorjuu on päässyt tammikuun loppupuolella alkuun, mutta se oli helmikuun alussa vielä varsin
alkutekijöissään. Ensimmäiset satotulokset ovat IGC:n mukaan olleet erinomaisia.
USDA:n helmikuussa esittämä arvio Argentiinan ja Brasilian soijasadoista on 56 ja 94,5 miljoonaa tonnia.
Helmikuun raportissa arviota Argentiinan sadosta korotettiin miljoonalla tonnilla verrattuna tammikuuhun ja
arviota laskettiin saman verran Brasilian sadon osalta. Arvio Yhdysvaltain soijasadosta pidettiin ennallaan,
108,1 miljoonassa tonnissa. USDA arvioi soijan tuotannon olevan tällä kaudella yhteensä 315 miljoonaa
tonnia ja viime kauden ennätyssatoon on tulossa 11 % korotus.

Syysrapsien talvehtiminen on sujunut Euroopassa ainakin toistaiseksi hyvin.

Ajankohtaista öljykasvimarkkinoilla
Suuri soijasato laskee hintoja
Öljykasvien osalta laskuvirettä soijan futuurihintoihin on alkuvuodesta tuoneet hyvät uutiset EteläAmerikan
sadon suhteen. Soijan futuuri ja vientihintoihin on Yhdysvaltain markkinoilla tuonut ajoittain laskuvirettä myös
dollarin vahva kurssi sekä mm. kasviöljyjen hintakehitys. ”Säämarkkina” on myös ajoittain heijastunut soijan
futuurihintoihin. Mikäli kasvuolosuhteiden uutisoidaan olevan huonot EteläAmerikassa, tuo se hintoihin
nostetta etenkin jos spekulaatiot jatkuvat pidempään. Samoin päinvastaisessa tilanteessa voi säätilan
paraneminen tuoda laskuvirettä.

Kilpailu soijan vientimarkkinoilla kiristyy, kun Brasilian satoa saadaan helmikuussa laivaukseen sadonkorjuun
myötä. Yhdysvalloissa on tämän markkinointikauden lopussa USDA:n arvion mukaan viime kauteen
verrattuna jopa nelinkertainen määrä soijaa (10 milj. tn). Varastojen ennustetaan kasvavan myös
Argentiinassa ja Brasiliassa tällä kaudella.
Raakaöljyn laskusuuntainen hintakehitys heijastuu myös öljykasvimarkkinoille kasviöljyjen kautta. FAO
raportoi tammikuussa palmuöljyn, joka on myydyin kasviöljy, kysynnän biopolttoaineissa laskeneen
raakaöljyn hinnan laskun myötä. Osin biopolttoaineiden käytölle on eri puolilla maailmaa säädetty tiettyjä
tavoitteita (mm. blending mandates, EU:n tavoitteet) ja sen myötä biopolttoaineita ei voi korvata täysin muulla
öljyllä oli sen hinta mikä vaan. Toisaalta biopolttoaineille on maksettu erilaisia tukia ja mikäli politiikka näiden
suhteen muuttuu, vaikuttaa se toki kysyntään.

Rapsin futuurihinnoissa hieman vahvistumista
Rapsifutuurien hintakehitys NYSE Euronextissä (Matif) oli tammikuussa verrattain tasaista, joskin
päivävaihteluita oli suuntaan ja toiseen. Hinnat notkahtivat tammikuun lopussa, mutta vahvistuivat jälleen
helmikuussa. Tammikuun 2015 futuuri sulkeutui 30.1. tasolla 325 €/tn. Helmikuun 10. päivä touko, elo ja
marraskuun 2015 futuurit olivat tasoilla 356,5, 348,75 ja 351 €/tn.

Uutisia kotimaan öljykasvisektorilta
Kotimaassa hinnat seuraavat pörssihintaa
Kotimaassa öljykasvien hinnat ovat pysytelleet alkuvuoden suhteellisen vakaina, 340–350 €/tn tuntumassa,
vaikka pieniä muutoksia hintoihin on tehty suuntaan ja toiseen. Viikon 7 alussa rypsin ja rapsin ostohinnat
vaihtelivat 335–354 €/tn välillä. Termiinihinnat loka ja marraskuun 2015 toimituksille olivat samalla tasolla
kuin viikon 7 alussa ollut hintataso.

Öljykasvien aika on nyt
Kotimaassa viljelijöitä muistutetaan nyt hyödyntämään tämän kevään voimassa oleva poikkeuslupa
neonikotinoidipeittausaineilla peitatun rypsin ja rapsin siemenen käyttöön. Peitattua siementä riittää kaikille
halukkaille, Matti Hämäläinen Avenalta kertoi VYR seminaarissa 27.1. Halukkaita pyydetään kuitenkin
ilmoittamaan kiinnostuksensa 16. maaliskuuta mennessä, siementä peitataan vain tilausten mukaan ja tilattu
määrä.
Lue lisää: tutustu VYR:n seminaarin esityksiin öljykasveista täältä
Kati Lassi
Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.

