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Lukijalle
Kannattavuus on puhututtanut viljasektorilla läpi syksyn ja se on aihe
mihin myös VYR:n toiminnassa tullaan ensi vuonna keskittymään. Näin
ennen joulukiireitä onkin hyvä merkitä kalenteriin VYR:n ensi vuoden
viljelijäseminaari; perinteinen VYR:n viljelijäseminaari järjestetään
Hämeenlinnassa (HAMK:n tiloissa) 17.2. Seminaarissa käsitellään tällä
kertaa etenkin kannattavuutta ja viljamarkkinoihin liittyviä asioita,
lisätietoa seminaarista tulossa tammikuussa Viljaviestissä ja VYR:n
kotisivuilla.

Lue lisää

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

Kansainväliset viljamarkkinat
Kansainvälinen
viljaneuvosto
(IGC)
arvioi
marraskuun
lopulla
ilmestyneessä
kuukausiraportissaan maailman viljan tuotannon
asettuvan tasolle 1 996 milj. tonnia. Arvio on noin 2
prosenttia pienempi kuin viime vuoden viljojen
ennätyssato, johtuen
pääosin
viime
vuotta
pienemmästä maissisadosta.
Lue lisää

EU viljamarkkinat
Eri
tahot
ovat
marraskuussa
päivittäneet
satoarvioitaan
EU
viljasadosta
2015/16
satokaudella. Tässä vaiheessa kautta arviot ovat jo
aika tarkkoja, joskin pieniä korjauksia tehdään pitkin
talvea, kun kansalliset tilastot valmistuvat.
Eri tahojen arviot EU viljasadosta liikkuivat
marraskuussa 305  308 miljoonan tonnin välillä
(EU28). Viljasato on noin 20 miljoonaa tonnia
pienempi kuin viime vuonna, johtuen pääosin
heikosta maissisadosta.
Lue lisää

Kotimaan viljamarkkinat
Viljaalan yhteistyöryhmä teetti lokamarraskuun
vaihteessa suomalaisten viljelijöiden keskuudessa
kyselyn, jossa kartoitettiin viljasadon määrän lisäksi
mm. sadon myyntiaikomuksia, sopimusviljelyn
yleisyyttä, kylvöaikomuksia ja kannattavuutta.
Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto
haastattelemalla yhteensä 554 viljelijää aikavälillä
23.10.–9.11.2015.

Kotimaan öljykasvimarkkinat
Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut
poikkeusluvan käyttää Elado FS 480 ja Cruise OSR
valmisteita öljykasvien siementen peittaukseen.
Lupa koskee keväällä 2016 kylvettäviä siemeniä.
Kotimaassa rypsin ja
marraskuussa laskuun.
Lue lisää
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lähtivät

Lue lisää
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Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.
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Ajankohtaista
Kansainväliset ja EU viljamarkkinat
Kansainvälinen viljaneuvosto (IGC) arvioi marraskuussa maailman viljan tuotannon asettuvan tasolle
1 996 milj. tonnia. Arvio on noin 2 prosenttia pienempi kuin viime vuoden viljojen ennätyssato.
Maissin kulutuksen ennustetaan laskevan viime vuodesta, sillä rehukäytössä sitä tullaan korvaamaan
vehnällä.
USDA nosti marraskuussa maailman rapsin kokonaistuotantoennustetta kaudelle 2015/16, tämän
hetkisen arvion mukaan rapsia tuotetaan yhteensä 67,1 milj. tonnia.
Lokakuussa FAO:n hintaideksi öljykasveille ja kasviöljyille kääntyi nousuun muutaman kuukauden
laskusuhdanteen jälkeen.
Pariisin pörssissä rapsin hintoja vahvisti marraskuun lopulla ennusteet Ukrainan heikoista vuoden
2016 rapsin satonäkymistä.
Eri tahojen arviot EU viljasadosta liikkuivat marraskuussa 305  308 miljoonan tonnin välillä (EU28).
Viljasato on noin 20 miljoonaa tonnia pienempi kuin viime vuonna
Kotimaa
Vaikeasta kasvukaudesta huolimatta viljan laatu vaikuttaisi tänä vuonna olevan kuitenkin hyvä.
Selväksi ongelmaksi on noussut kevätvehnän valkuaispitoisuus ja viimeisenä puitujen erien alentunut
sakoluku. Sen sijaan hehtolitrapainot ovat olleet kaikilla viljoilla hyvällä tasolla.
Kotimaassa leipävehnän hinta on ollut marraskuussa vahvistumaan päin. Lokakuun lopussa
leipävehnän hinta (Raisio) oli 166 euroa/tonni, kun taas marraskuun viimeisellä viikolla (vko 48)
leipävehnän hintanoteeraus oli noussut tasolle 170 euroa/tonni.
Rypsin pintaala kasvoi tänä vuonna noin 8 000 hehtaarilla, rapsia puolestaan viljeltiin noin 4 600
hehtaaria viime vuotta enemmän
Rypsin ja rapsin hinnat lähtivät marraskuussa laskuun

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Viljaalan yhteistyöryhmän uutisia voit seurata nykyisin myös Twitterissä! Twiitit löytyvät tililtä @vyr_fi ja
tunnisteella #VYRfi
Viljaviesti on Viljaalan yhteistyöryhmän sihteeristön toimittama ajankohtais ja markkinakatsaus. Se ilmestyy
noin kerran kuukaudessa. Tämän Viljaviestin tekstit on kirjoitettu marraskuussa.
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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EU satoarvioita päivitetty
Eri tahot ovat marraskuussa päivittäneet satoarvioitaan EU viljasadosta 2015/16 satokaudella. Tässä
vaiheessa kautta arviot ovat jo aika tarkkoja, joskin pieniä korjauksia tehdään pitkin talvea, kun kansalliset
tilastot valmistuvat.
Eri tahojen arviot EU viljasadosta liikkuivat marraskuussa 305  308 miljoonan tonnin välillä (EU28). Viljasato
on noin 20 miljoonaa tonnia pienempi kuin viime vuonna, johtuen pääosin maissin heikosta sadosta.
Marraskuussa maissin satoennusteet ovat noin 20 milj. tonnia pienempiä kuin viime vuonna.
Komission tilastoarvioiden mukaan kaudella 2014/15 vehnää tuotettiin EU:ssa 148,7 milj. tonnia, ohraa 60,2
milj. tonnia ja maissia 77,9 milj. tonnia.
Komissio, analyytikkofirma Strategie Grains ja tuottajajärjestö CopaCogeca ovat olleet melko samoilla linjoilla
arvioissaan vehnän (ei sis. durum), maissin ja ohran sadoista tällä kaudella. Tarkemmat arviot sadoista on
esitetty alla olevassa kuvaajassa.

Tuottajajärjestö CopaCogeca julkaisi omat arvionsa vuoden 2016 viljasadoista. Ensimmäisen arvion mukaan
vehnän tuotanto EU:ssa laskisi hieman (3 %) tasolle 144,1 milj. tonnia. Ohran tuotantoon ennustetaan myös
pientä laskua (2,6 %) 58,1 milj. tonniin. Maissin tuotannon sen sijaan uskotaan vahvistuvan tämän vuoden
heikoista lukemista tasolle 65,1 milj. tonnia (+15 %).

Ajankohtaista markkinoilla

Ranskalainen
analyytikkofirma
Strategie
Grains
ennusti
marraskuun
lopulla
ilmestyneessä
kuukausiraportissaan vehnän kysyntään laskua sekä rehu että elintarvikekäytön osalta. Rehuvehnän
kysynnän hiipuminen raivaa tilaa maissin ja ohran rehukäytön kysynnän lisääntymiselle. Vehnän
kysyntäennusteen laskiessa ja tuotantoennusteiden noustessa alkaa EU:n vehnätase näyttää raskaalta,
minkä arvellaan luovan vehnälle myös lisää hintapainetta.
Analyytikkojen arvioiden mukaan EU:n vehnällä on edelleen jatkuvaa hintapainetta, sillä vastassa on kovaa
kilpailua Mustanmeren alueelta. Tällä hetkellä esimerkiksi Aasiaan suuntaava rehuvehnä on lähtöisin
Ukrainasta, missä hintataso on ollut viime aikoina houkuttelevampi. Analyytikkojen mukaan EU:n vehnän
hinnat luultavasti jatkavat laskuaan, ellei hintataso lähde nousuun Mustanmeren alueella. Näyttäisi kuitenkin
siltä, että Ukrainan syyskylvöjä uhannut kuivuus alkaa olla mennyt huoli ja saattaa johtaa hintojen
heikentymiseen myös Venäjän ja Ukrainan alueella.

Hintakehitys marraskuussa

EU:n hintojen tilastoinnissa on ollut marraskuun lopulla ongelmia uusien tietojärjestelmiin siirtymisen
vuoksi. Tuoreimmat kattavat hintatiedot 19.11.
Lisää hintakuvaajia VYR:n kotisivuilla: Maailmanmarkkinahinnat
Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.
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Tuotantoennusteet
Kansainvälinen viljaneuvosto (IGC) arvioi marraskuun lopulla ilmestyneessä kuukausiraportissaan maailman
viljan tuotannon asettuvan tasolle 1 996 milj. tonnia. Arvio on noin 2 prosenttia pienempi kuin viime vuoden
viljojen ennätyssato. Suurin osa tuotannon pienentymisestä johtuu viime vuotta pienemmästä maissisadosta.
IGC:n vehnän tuotantoennuste pysyttelee edelleen ennätyslukemissa (726 milj. tn) mikä on noin 3 milj. tonnia
enemmän kuin kaudella 2014/15. Vehnän kysynnän ennustetaan vahvistuvan pääasiallisesti kasvavan rehu
ja elintarvikekysynnän ansiosta. Rehukäytön uskotaan kasvavan etenkin EU:ssa runsaan tarjonnan,
kilpailukykyisten hintojen ja huonon maissiadon vuoksi.
Vaikka vehnän varastoennustetta on laskettu lokakuun arviosta, on 208 milj. tonnin varasto edelleen uusi
ennätys. Varastot kasvavat niin suurilla viejämailla (mm. Australia, Kanada, EU, Venäjä, Ukraina, USA) kuin
Kiinallakin, jonka varastot kattavat reilun kolmanneksen maailman vehnävarastoista. Viimeksi Kiinan
vehnävarastot ovat olleet yhtä runsaat 14 vuotta sitten.

IGC arvioi marraskuussa maissin tuotantoennustetta hieman alaspäin lokakuussa antamastaan arviosta,
johtuen pääasiallisesti Kiinassa vallitsevasta kuivuudesta. Maissin kulutuksen ennustetaan laskevan viime
vuodesta, sillä rehukäytössä sitä tullaan korvaamaan vehnällä. Maailman maissivarastojen ennustetaan
pienentyvän tällä markkinointikaudella noin 3 prosenttia, mutta pienestä supistumisesta huolimatta pysyvät
suurten viejämaiden (Argentiina, Brasilia, Ukraina ja USA) varastot hyvällä tasolla.

Lisää taseita VYR:n netissä: Maailman viljataseet

Hintakehitys marraskuussa

Lisää hintakuvaajia VYR:n netissä: Maailmanmarkkinahinnat

Ajankohtaista öljykasvimarkkinoilla
Öljykasvien tuotantoennustetta korotettiin marraskuussa
USA:n maatalousministeriö (USDA) nosti marraskuussa julkaistussa kuukausiraportissaan ennustetta
maailman soijan kokonaistuotannosta tasolle 321,0 milj. tonnia. USA:n keskisatojen on arvioitu olevan
ennätykselliset tänä vuonna ja maan soijan tuotantoennustetta onkin nostettu jälleen uudelle ennätystasolle
(108,4 milj. tn). Tuotantoennustetta on laskettu mm. Intian osalta, sillä kasvukauden aikana saatujen runsaiden
sateiden ja loppupuolelle osuneen helteen arvioidaan alentavan hehtaarisatoja. Intian soijavalkuaisen viennin
ennustetaan tippuvan tällä markkinointikaudella alhaisemmalle tasolle sitten 28 vuoteen.
Kiinan soijan tuonnin ennustetaan kasvavan, minkä johdosta USA:n, Brasilian ja Argentiinan vientinäkymiä
onkin marraskuussa nostettu aiemmista arvioista.
Maailman rapsin kokonaistuotantoennustetta kaudelle 2015/16 nostettiin USDA:n toimesta marraskuussa ja
tämän hetkisen arvion mukaan rapsia tuotetaan yhteensä 67,1 milj. tonnia. Ennustetta nostaa etenkin Kanadan
aiempaa arviota suurempi kokonaissato, vaikkakin Australiassa ja Venäjällä satoennusteet ovat pienentyneet.
Markkinointikaudella 2014/15 rapsia tuotettiin arvion mukaan 71,9 milj. tonnia.
Runsaan maailmanlaajuisen tarjonnan uskotaan kasvattavan myös suuren tuontimaan Kiinan tuontimääriä.

Viennin kasvua ennustetaan etenkin Kanadaan, missä vientiä tukeekin runsas kotimainen tuotanto. Australian
vientinäkymät ovat puolestaan hiipumassa, sillä rypsisato vaikuttaisi jäävän tällä kaudella normaalia
pienemmäksi. Keskisatoja Australiassa laskee etenkin heikko sadanta kasvukauden kriittisimpinä aikoina.
Hintaindeksit kääntyivät lokakuussa nousuun
Lokakuussa FAO:n hintaideksi öljykasveille ja kasviöljyille kääntyi nousuun muutaman kuukauden
laskusuhdanteen jälkeen. Sen sijaan kasvivalkuaisen hintaindeksi jatkoi laskua ja tippui syyskuuhun
verrattuna 2,3 prosenttia. Kuten alla olevasta kuvaajasta näkyy, ovat kaikki kolme indeksiä ovat tällä hetkellä
alhaisemmilla tasolla moneen vuoteen.

Öljykasvien hintaindeksin nousu lokakuussa johtui pääasiallisesti soijan maailmanmarkkinahinnan
vahvistumisesta. Soijan hintaa nostivat viime kuussa huolet kylvöjen viivästymisestä Brasiliassa, missä
kylvöjen etenemistä vaikeuttavat pitkään jatkunut kuivuus maan keski ja länsiosissa sekä runsaat sateet maan
eteläosissa. Hintaa vahvisti myös vahva maailmanlaajuinen kysyntä, etenkin Kiinan ja Euroopan suunnalta.
Marraskuun kuluessa Brasilian sääolosuhteista ovat osoittautuneet jokseenkin turhiksi, sillä kylvöt ovat
edistyneet suhteellisen hyvin ja olosuhteiden ennustetaan jatkuvan kasvustoille suotuisina. USDA:n antaman
ennusteen mukaan soijaa tuotetaankin Brasiliassa kaudella 2015/16 ennätykselliset 100 milj. tonnia.
Kasviöljyjen hintaindeksin nousu lokakuussa heijasteli pääosin palmuöljyn arvonnousua. Soija,
auringonkukka ja rapsiöljyn hintoja vahvisti myös öljykasvien lokakuussa nousseet hinnat. Kasvivalkuaisen
lokakuussakin jatkunutta laskevaa trendin takana olivat runsaat globaalit varastonäkymät.
Runsas tarjonta luo hintapaineita maailmanmarkkinoilla
USA:n sadonkorjuun lähentyessä loppuaan ovat ennusteet maailman soijantuotannosta 2015/16 erittäin
runsaat ja luovat hintoihin laskupainetta alaspäin. Hintoja painavat alas myös väistyneet huolet Brasilian
kylvöjen etenemisestä.

Lue lisää: USDA öljykasvien markkinaraportti
Lue lisää: USDA Oil Crops Outlook
Lue lisää: FAO:n hintaindeksi
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Ajankohtaista markkinoilla
Kotimaassa leipävehnän hinta on ollut marraskuussa vahvistumaan päin. Lokakuun lopussa leipävehnän
hinta (Raisio) oli 166 euroa/tonni, kun taas marraskuun viimeisellä viikolla (vko 48) leipävehnän
hintanoteeraus oli noussut tasolle 170 euroa/tonni. Myös rukiin hinta lähti marraskuun aikana nousuun ja oli
marraskuun viimeisellä viikolla 173 euroa/tonni. Nousua lokakuun loppuun tuli 3 euroa/tonni.
Kauran ostajien ilmoittamien ostohintojen keskiarvon kehityssuunta on ollut kuluneena kuukautena myös
nousujohteinen; lokakuun viimeisellä viikolla kauran keskihinta oli 130,57 euroa/tonni, kun taas marraskuun
päättyessä hinta oli asettunut tasolle 131,89 euroa/tonni.
Rehuvehnän hinta pysyi tasaisena läpi marraskuun tasolla 134 euroa/tonni, mihin hinta nousi lokakuun
puolivälissä. Rehuohran hintakehitys on sen sijaan ollut laskusuhdanteinen marraskuussa, vaikka kuukausi
alkoikin lupaavalla nousulla. Marraskuun ensimmäisen viikon 139 euroa/tonni noteeraus oli marraskuun
päätteeksi laskenut tasolle 132,5 euroa/tonni.

VYR:n hintaseurannan mukaan marraskuun viimeisenä päivänä toimijoiden ilmoittamien ostohintojen
keskiarvot olivat nousseet rukiilla 2 euroa/tonni ja rehuvehnän jopa 6 euroa/tonni, verrattuna tilanteeseen
23.10. Myös leipävehnän keskihinnassa oli pientä nousua. Sen sijaan suurimokauran, mallasohran, ohran
sekä rypsin ja rapsin hinnat olivat lähteneet laskuun. Ostajien ilmoittamat lähimmän noteerauksen
termiinihinnat ovat pitkälti mukailleet ostohintojen kehitystä.

Luomuviljojen hintavaihtelu oli marraskuussa tasaisempaa ja ilmoitettujen ostohintojen vaihteluväli
marraskuun viimeisenä päivänä, oli hyvin samansuuntaisia kuin kuukausi sitten. Luomurukiin alhaisin
ilmoitettu hinta oli jonkin verran laskenut, kun taas luomumyllyvehnän hinta oli hieman lähtenyt nousuun.
Termiinihinnoissa ainoastaan luomurypsin ja rapsin hintanoteeraus oli laskenut lokakuun lopun tilanteeseen
verrattuna.

Hintatiedot perustuvat ostajien kotisivuillaan ilmoittamiin ostohintoihin.

Vienti lähti syksyllä käyntiin, paitsi vehnällä
Kotimaan vienti lähti käyntiin ohran ja kauran osalta syksyn kuluessa. Elokuussa ohraa vietiin yhteensä 7 000
tonnia ja kauraa 16 500 tonnia. Syyskuussa ohraa vietiin 3 000 tonnia ja kauraa 25 000 tonnia.
Pääosa elokuussa viedystä ohrasta lähti Belgiaan (3 400 tn) ja Saksaan (3 200 tn), syyskuussa kaikki ohran
vienti keskittyikin Ruotsiin.
Kauraa vietiin elokuussa eniten Saksaan (15 500 tn), pienempiä eriä lähti mm. Belgiaan, IsoBritanniaan ja
Kiinaan. Syyskuussa valtaosa viedystä kaurasta päätyi jälleen Saksaan (10 300 tn) ja Alankomaihin (5 600 tn),
pienempiä eriä myös Kiinaan.
Vehnää ei juurikaan lähtenyt kotimaasta vientiin markkinointikauden alussa, mikä johtuu mm. siitä, ettei
sadonkorjuun myöhästyttyä uutta satoa vielä ollut käytettävissä.

Vientitodistuksia haettu kauralle
Tällä markkinointikaudella vientitodistuksia EU:n ulkopuolisiin kohteisiin on haettu viljoille 33 200 tonniin
saakka (viikon 48 tilanne). Kauran vienti jatkuu aktiivisena, sillä lokakuussa vientilupia haettiin kauralle 1 000
tonniin ja marraskuussa puolestaan 28 000 tonniin.
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.

Viljan ostot maatiloilta ja käyttö teollisuudessa
Viljan ostot alle viime vuoden tason
Viljaa ostettiin maatiloilta vuoden 2015 kolmannen neljänneksen aikana yhteensä 632 000 tonnia, josta
vehnää oli 162 000 tonnia (26 %), ruista 55 000 tonnia (9 %), ohraa 250 000 tonnia (40 %) ja kauraa 156 000
tonnia (25 %). Viljaa ostettiin enemmän kuin toisen vuosineljänneksen aikana, jolloin viljan ostot olivat
yhteensä 445 000 tonnia.
Vuoden kolmas neljännes oli kuitenkin viime vuotta hiljaisempi, vastaavana ajankohtana vuonna 2014 viljaa
ostettiin kaupan ja teollisuuden tarpeisiin yhteensä 839 000 tonnia.

Viljan käyttö teollisuudessa kasvoi
Kotimainen teollisuus käytti viljaa vuoden 2015 kolmannen neljänneksen aikana 371 000 tonnia, josta 106
000 tonnia meni elintarviketeollisuuden käyttöön ja 189 000 tonnia rehuteollisuuden käyttöön. Vuonna 2014
kolmannen neljänneksen aikana viljaa käytettiin yhteensä 356 000 tonnia, josta elintarviketeollisuuden
käyttöön meni 112 000 tonnia ja rehuteollisuuden käyttöön 168 000 tonnia.
Teollisuus käytti kolmannen vuosineljänneksen aikana yhteensä 119 000 tonnia vehnää, 22 000 tonnia ruista,
153 000 tonnia ohraa ja 75 000 tonnia kauraa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vehnän (+ 7
000 tn), ohran (+ 1 600 tn) ja kauran (+ 6 000 tn) käyttö kasvoi hieman. Rukiin käyttö teollisuudessa pysytteli
lähes samalla tasolla kuin viime vuonna (600 tn), vaikka vuoden muina neljänneksinä ruista käytettiinkin vielä
selvästi viime vuotta enemmän.

Tänä vuonna ruista enemmän elintarvikkeeksi
Vuoden 2015 aikana viljaa on käytetty elintarviketeollisuudessa yhteensä kolmen vuosineljänneksen aikana
318 000 tonnia, josta suurin osa (182 000 tn) on ollut vehnää. Vastaavaan ajanjaksoon nähden viljaa oli
käytetty viime vuonna hieman enemmän (321 000 tonnia), josta vehnää oli 187 000 tonnia. Verrattuna viime
vuoden vastaavaan ajanjaksoon on rukiin elintarvikekäyttö noussut tänä vuonna noin 3 600 tonnia ja kauran
noin 2 000 tonnia. Ohran käyttö on sen sijaan pysytellyt viime vuoden tasolla. Raakaviljan käyttötilastoon
sisältyy jalosteiden vienti (esim. jauhot ja hiutaleet).

Vehnän käyttö rehuteollisuudessa viime vuotta suurempaa
Rehuteollisuudessa on käytetty kolmen vuosineljänneksen aikana yhteensä 480 000 tonnia viljaa, josta suurin
osa on ollut ohraa (172 000 tonnia). Vuonna 2014 viljoja käytettiin rehuteollisuudessa vastaavan ajanjakson
aikana yhteensä 456 000 tonnia. Verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon on ohran käyttö
rehuteollisuudessa jonkin verran vähentynyt ( 4000 tn). Sen sijaan kauran (+13 000 tn) ja vehnän (+ 15 000
tn) käyttö on rehuteollisuudessa lisääntynyt, jos verrataan viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Tekstin lähde: Teollisuuden ja kaupan viljan osto, käyttö ja varastotilastot (Luke)

Kasvukausi 2015 koetteli
Viljaalan yhteistyöryhmä teetti lokamarraskuun vaihteessa suomalaisten viljelijöiden keskuudessa kyselyn,
jossa kartoitettiin viljasadon määrän lisäksi mm. sadon myyntiaikomuksia, sopimusviljelyn yleisyyttä,
kylvöaikomuksia ja kannattavuutta. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto haastattelemalla
yhteensä 554 viljelijää aikavälillä 23.10.–9.11.2015.
Takana vaikea ja vaihteleva kasvukausi
Kasvukausi 2015 oli olosuhteiltaan hyvin haasteellinen. Ensimmäiset kylvöt saatiin tehtyä jo hyvissä ajoin
huhtikuun puolella, mutta kaiken kaikkiaan kylvökausi venyi sateiden ja peltojen märkyyden vuoksi vielä
pitkälle kesäkuun puolelle. Keväällä arvioitiin PohjoisPohjanmaalla ja EteläSavossa kylvöjen olevan viikon
myöhässä tavanomaisesta aikataulusta, muualla Suomessa viivettä arvioitiin olevan kahdesta kolmeen
viikkoon.
Kylvöjen myöhästymisestä johtuen viljelijät joutuivat muuttamaan suunnitelmiaan jonkin verran ja ainakin
myöhäisiä palkokasveja sekä vehnä ja kauralajikkeita korvattiin aikaisemmilla vaihtoehdoilla kuten ohralla ja
rypsillä.
Alkukesän sää jatkui kylmänä ja sateisena eikä vielä heinäkuussakaan hellepäiviä kuulunut. Elokuussa säät
alkoivat lämmetä, mutta kiirettä ei puimaan vielä ollut. Sadonkorjuuta päästiinkin aloittelemaan tänä vuonna
useita viikkoja tavanomaisesta aikataulusta myöhässä ja sesonki jatkui vielä pitkälle lokakuun puolelle.
Kuvissa keskilämpötila ja sademäärä prosentteina vertailukaudesta 19812010 toukokuussa 2015. Kuvat:
Ilmatieteenlaitos

Sadonkorjuuta paljolti pelasti loppukesän ja alkusyksyn
lämmin ja tuulinen sää. Vaikka ei satovahingoilta täysin säästytty, jäi peltoihin kuitenkin korjaamatonta alaa
vähemmän kuin kesällä ehkä oletettiin.
Vaikeuksista huolimatta viljan laatu vaikuttaisi tänä vuonna olevan kuitenkin hyvä. Selväksi ongelmaksi on
noussut kevätvehnän valkuaispitoisuus ja viimeisenä puitujen erien alentunut sakoluku. Sen sijaan
hehtolitrapainot ovat olleet kaikilla viljoilla hyvällä tasolla. Lisää sadon laadusta on luettavissa Eviran

kotisivuilta (linkki jutun lopussa).
Miten sato jakautui alueellisesti?
Viljantuotannon alueellista jakaumaa on pyritty hahmottamaan oheisen kartan avulla. Kartalle on laskettu
ohran, kauran, vehnän ja rukiin kokonaissadot alueittain. Tulokset on otettu VYR satokyselyn tuloksista ja
laskelmat eivät sisällä seosviljaa.
Koko maan sadosta Etelä ja LounaisSuomen alueella tuotettiin 65 %. Kolmanneksi suurin tuotantoalue on
Pohjanmaa (20 %), joka käsittää Etelä ja KeskiPohjanmaan alueet.
Etenkin vehnän tuotannossa Etelä ja LounaisSuomen alueiden sato käsitti valtaosan koko maan
tuotannosta (85 %). Ruissadosta noin 70 % tuotettiin tällä alueella samoin kuin öljykasveistakin.

Mikä onnistui ja mikä epäonnistui kasvukaudella 2015?
VYR kyselyn avoimissa vastauksissa viljelijöiltä kysyttiin mikä onnistui hyvin ja mikä meni huonosti. Tänä
vuonna viljelijöiden vastauksista on havaittavissa suuri alueellinen ja jopa lohkokohtainen vaihtelu
sääolosuhteissa ja siten myös sadon onnistumisessa.
”Mikä onnistui” kohdassa vastaajat olivat tyytyväisiä mm. loppukesän säihin, rukiin viljelyyn ja viljojen
hehtolitrapainoihin. Eniten vastauksissa toistui se, että joiltakin lohkoilta oli tänä vuonna saatu paras sato kuin
koskaan aiemmin. Useimmin toistui myös ajatus siitä, että kaikki oli tänä vuonna onnistunut.
”Mikä meni huonosti”? kohta sisälsi paljolti samoja vastauksia kuin osio ”mikä onnistui”. Tyytymättömyyttä
aiheuttivat mm. rypsi, hintapolitiikka ja oma aktiivisuus sadonkorjuuaikana. Eniten vastauksissa toistui
maininnat huonoista sääolosuhteista; vaikkakin osa vastaajista korosti runsaita sateita ja osa puolestaan
liikaa kuivuutta. Esille nousi vahvasti myös kokemus siitä, ettei mikään ollut onnistunut.
Alla muutamia satunnaisia poimintoja vastauksista:
Mikä onnistui:
”Joiltakin lohkoilta saatiin paras sato mitä ikinä.”

”Hehtaarisato oli kauran ja kevätvehnän osalta erinomainen.”
”Rukiin hinnan kiinnitys.”
Mikä meni huonosti:
”Aika isoja alueita, mistä sato oli vaatimaton ”
”Myrsky ravisti parhaat lohkot maahan.”
”Kaikki muu paitsi vehnä epäonnistui”
Lisätietoja kotimaan satotilanteesta
VYR:n teettämässä viljelijäkyselyssä selvitettiin kotimaan vilja ja öljykasvisadon määrää. Tulokset julkaistaan
uutisjuttuina VYR:n kotisivuilla. Ensimmäinen uutinen käsitteli viljanviljelyn kannattavuutta ja toinen kotimaan
viljasatoarviota.
Luonnonvarakeskus Luke julkaisi 26. marraskuuta satotilastosta, minkä satomäärien laskemiseen on käytetty
Luken maatiloilta keräämiä satotietoja. Tilasto julkaistaan lopullisena 25.2.
Lue lisää: Vain puolet viljelijöistä laskee viljanviljelyn kannattavuutta (VYR satokysely, osa I)
Lue lisää: Kotimaan viljasatoarviot tarkentuvat (VYR satokysely, osa II)
Lue lisää: Luken satotilasto ja sadonlaatu, ennakkotieto 2015
Lue lisää: Eviran arviot viljasadon laadusta
Lue lisää: Tilastoja kasvukauden säästä Ilmatieteenlaitoksen sivuilla

Kannattavuus puhututti Raisiossa
Luonnonvarakeskus Luke järjesti torstaina 26.11. kasvinviljelyseminaarin yhteistyössä Raisioagro Oy:n
kanssa. Seminaarin aiheena olivat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja tilojen taloudelliset haasteet.
Aihetta käsiteltiin niin lyhyin luennoin kuin ryhmäkeskustelunkin voimin, ja paikalla oli sekä viljelijöitä että
sektorin toimijoita.
Tilaisuuden avasi Raisioagron tutkimus ja kehitysjohtaja Ilmo Aronen, joka kertoi viljatilojen kannattavuuden
ja kestävän kehittämisen olevan tärkeä osa myös Raisioagron missiota. Aronen painotti tervetulopuheessaan
digitalisaation tärkeyttä ja sen tuomien mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä kaikessa viljelytoiminnassa.
Seminaarin luentoosuuden avasi Luken erikoistutkija Taru Palosuo, joka luennoi ilmastonmuutoksen
asettamista haasteista kasvinviljelylle Suomessa. Palosuo kertoi, että ilmastonmuutoksen eteneminen riippuu
pitkälti kasvihuonekaasupäästöjen määrästä ja niiden vaikutuksia on mahdollista arvioida erilaisten mallien
avulla. Malleihin liittyy luonnollisesti useita epävarmuustekijöitä, joita ei pystytä ennustamaan. Suomen osalta
näyttäisi kuitenkin siltä, että keskilämpötila tulee nousemaan tulevien vuosikymmenien aikana enemmän
talvella kuin kesällä, mikä saattaa tehdä talvista haasteellisia syyskylvöisille kasveille ja nurmille. Suorien
säävaikutusten lisäksi ilmastonmuutos voi lisätä tulevaisuudessa myös kasvintuhoojien ja tautien riskiä.
Palosuo korosti sopeutumisen muuttuviin viljelyolosuhteisiin vaativan aktiivisia toimia etenkin
kasvinjalostukselta.
Luken professori Heikki Lehtonen kävi läpi kasvinviljelyn kannattavuuden avaintekijöitä ja tämän hetkistä
tilannetta. Lehtosen mukaan viljoilla katetuoton vaihtelua aiheuttaa etenkin tuotteen myyntihinta, ei niinkään
tuotantopanosten hintavaihtelut. Lehtonen painotti, että lopputuotteen hintaa tasoittamalla on mahdollista
suojata katetuottoa ja kannustikin viljelijöitä myynnin jaksotukseen. Hän korosti liikkeenjohdon hallintaa ja
satotasoihin panostamista; jokaista lohkoa ei tulisi viljellä samalla kaavalla, vaan viljelijän tulisi tehdä
kohdistetumpia ratkaisuja.
Lehtosen lisäksi myös Luken professori Pirjo PeltonenSainio kertoi Suomessa vallitsevasta huolestuttavan
suuresta satokuilusta, mikä tarkoittaa satopotentiaalin ja saavutetun satotason erotusta. Satokuilua voivat
aiheuttaa monet eri tekijät kuten kasvitaudit tai ravinteiden puute. PeltonenSainio kertoi, että EUjäsenyyden
aikana satotasojen kehitys onkin hiipunut Suomessa ja samalla etenkin kauran ja vehnän proteiinipitoisuudet
ovat lähteneet laskuun. Tuotannon kestävä ja ympäristötavoitteet huomioiva tehostaminen on tärkeässä
roolissa, kun satokuilua pyritään kirimään umpeen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi onkin aloitettava pellon

käytön uudenlainen optimointi; parhaiden lohkojen ei tule
viljelyratkaisujen tulisi olla enemmän lohkokohtaisesti räätälöityjä.

kärsiä

keskinkertaistamisesta,

vaan

Luke etsiikin parhaillaan pilottitiloja hankkeeseen, jossa viljelijöillä on mahdollisuus osallistua pellon käytön
optimoinnin työkalun rakentamiseen yhteistyössä OPALLife hankkeen tutkijoiden kanssa. Pilottitilana
toimimisesta kiinnostuneet voivat tiedustella lisätietoja tiedustella PeltonenSainiolta (yhteystiedot jutun
lopussa).
Seminaari päätettiin ryhmäkeskusteluihin, joissa pohdittiin mm. epävarmojen markkinoiden ja tuotannon
tehostamisen välistä yhteyttä, maatalouspolitiikan toimivuutta, satotasokehitystä sekä keinoja kannattavuuden
parantamiseksi. Paikallaolijoita selvästi eniten puhututti viljan hintataso, pellon kasvukunnosta huolehtiminen,
koneiden yhteiskäytön tarjoamat mahdollisuudet ja viljelysopimusten toimivuus.
Lisätietoja pilottitilana toimimisesta: Pirjo PeltonenSainio, pirjo.peltonensainio@luke.fi

Vain puolet laskee viljanviljelyn kannattavuutta
Vain puolet kaikista viljaa viljelevistä tiloista laskee viljanviljelyn kannattavuutta, paljastaa Viljaalan
yhteistyöryhmän (VYR) teettämä satokysely. Syksyllä viljelijöille suunnatun kyselyn tuoreita tuloksia esitteli
TNS Gallup Elintarviketiedon tutkija Petri Pethman keskiviikkona VYR:n syysseminaarissa.
Kaikista viljaa viljelevistä viljelijöistä ainoastaan 51 prosenttia ilmoitti satokyselyssä laskevansa tilansa
viljanviljelyn kannattavuutta. Viljaa myyvistä tiloista osuus oli 60 prosenttia ja tiloista, joilta viljaa ei myyty ulos,
vain 32 prosenttia kertoi laskevansa viljan tuotannon kannattavuutta.
Osaaikainen tai satunnainen työskentely tilan ulkopuolella näyttäisi kasvattavan kiinnostusta omankin
toiminnan kannattavuusseurantaan. Kyselyn mukaan viljaa myyvien tilojen osalta kannattavuutta laski vain 58
prosenttia viljelijöistä, jotka eivät tee tilan ulkopuolista työtä. Osaaikaisesti tai satunnaisesti tilan ulkopuolella
töissä käyvistä viljelijöistä noin 76 prosenttia ilmoitti laskevansa viljanviljelyn kannattavuutta ja täyspäiväisesti
muualla työskentelevistä ainoastaan 54 prosenttia.
– Oman toiminnan kannattavuuden tunteminen on tärkeää ja se heijastuu väistämättä koko sektorin
toimintaan. Tämä on asia, johon myös VYR:n on panostettava tulevaisuudessa, kertoi Elintarviketeollisuusliiton
toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, joka valittiin keskiviikon syyskokouksessa VYR ry:n puheenjohtajaksi
tulevalle kaudelle.

VYR on teettänyt TNS Gallup Elintarviketiedolla satokyselyn jo yli kymmenen vuoden ajan. Viljelijäkyselyssä
kartoitetaan viljasadon määrää ja sadon käyttöaikomuksista. Tänä syksynä mukana oli ensimmäistä kertaa
kannattavuutta tarkastelevia kysymyksiä. Kyselyn tulokset on estimoitu noin 550 viljelijän haastattelutietojen
perusteella
Lisätietoja:
Pekka Heikkilä, Viljaalan yhteistyöryhmä VYR ry:n hallituksen puheenjohtaja, p. 050 517 8035
Petri Pethman, Suomen Gallup Elintarviketieto, p. 046 851 4310

Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.
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Hyviä uutisia öljykasvisektorilta
Joulumarraskuun vaihteessa kotimaan öljykasvisektorilla on saatu
hyviä uutisia. Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) antoi
poikkeusluvan käyttää kevään 2016 kylvöissä Elado FS 480 ja Cruise
OSR valmisteita öljykasvien siementen peittaukseen. Samaan aikaan
Luke kertoi Neomehitutkimuksen tuloksista, joiden mukaan öljykasvien
kylvösiementen neonikotinoidipeittauksella Suomessa jäämätasot ovat
niin alhaisia, ettei akuuttia haittaa mehiläisille näytä olevan. Lisää
sektorin uutisia löytyy Viljaviestin kotimaan öljykasvimarkkinatosiossa.
Syksyn mittaan kannattavuus viljatiloilla on noussut voimakkaasti esille
sektorin toiminnassa ja keskusteluissa. Marraskuun viimeisellä viikolla
Luke ja Raisioagro järjestivät kasvinviljelyseminaarin, missä asiaa käsiteltiin etenkin VarsinaisSuomen
näkökulmasta. Lisää seminaarin esityksistä ja pohdinnoista voi lukea Viljaviestin kotimaan viljamarkkinat
osiosta.
Viljatilojen kannattavuuteen tullaan keskittymään ensi vuonna myös VYR:n toiminnassa ja sitä silmällä pitäen
kannattaakin jo tässä vaiheessa merkitä kalentereihin ensi vuoden viljelijäseminaari. Perinteinen VYR:n
viljelijäseminaari pidetään jälleen Hämeenlinnassa (HAMK:n tiloissa) 17.2. Seminaarissa käsitellään tällä
kertaa etenkin kannattavuutta ja viljamarkkinoihin liittyviä asioita. Lisätietoa seminaarista tulossa tammikuussa
Viljaviestissä ja VYR:n kotisivuilla. Ajankohtaista uutisointia voi seurata myös Twitterissä @VYR_fi
Jouluisin terveisin
VYR:n sihteeristö

Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.
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Neonikotinoidipeittauksella ei välitöntä vaikutusta mehiläisille Suomessa, Luke
tiedottaa
Suomalaiset tutkimustulokset neonikotinoidipeittauksen haitallisuudesta ovat erilaisia kuin ne, mihin
Euroopan komissio on perustanut kieltonsa. Suomessa peittauksen jäämätasot ovat niin alhaisia, ettei
akuuttia haittaa mehiläisille näytä olevan.
Euroopan komissio rajoitti vuonna 2013 neonikotinoidivalmisteiden käyttöä. Kylvösiementen käsittely niillä
kiellettiin pölyttäjien suosimilla kasveilla, kuten rypsillä ja rapsilla. Päätös tehtiin, koska Euroopan
elintarviketurvallisuusvirasto Efsan mukaan neonikotinoidit haittaavat mehiläisten ja muiden pölyttäjien
elämää.
Suomi vastusti komission päätöstä. Luonnonvarakeskus ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira käynnistivät sen
jälkeen Neomehihankkeen, jossa tutkittiin, millaisia vaikutuksia neonikotinoideja sisältävillä torjuntaaineilla
on mehiläisiin.
Tutkimustulokset Suomesta ovat erilaisia kuin ne, mihin komissio perusti päätöksensä.
"Kylvösiementen neonikotinoidipeittauksella ei näytä olevan välitöntä vaikutusta mehiläisten selviytymiseen
Suomessa", kertoo pian päättyvää hanketta johtanut tutkija Jarmo Ketola Luonnonvarakeskuksesta.
Neonikotinoideille ei ole tällä hetkellä korvaavia vaihtoehtoja. Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes on
meillä myöntänyt poikkeusluvan peittausaineiden käyttöön sekä viime että ensi keväälle.
Suomessa ollaan huolissaan, että torjuntaaineiden käyttökielto vaikuttaa öljykasvien viljelyvarmuuteen ja
vähentää viljelyhalukkuutta. Tällöin rypsin ja rapsin käyttö kotimaisena raakaaineena kasviöljyssä,
elintarvikkeissa, valkuaislähteenä kotieläinten rehuissa ja polttoaineissa vaarantuu.
Lisätietoja Neomehihankkeesta
Neomehihankkeessa tutkittiin peltoolosuhteissa rypsin kylvösiemenen peittausaineen vaikutusta mehiläisiin
kahden kasvu ja talvikauden aikana. Osalle rypsilohkoista tehtiin lisäksi neonikotinoidiruiskutuksia kukinnan
aikaan kumpanakin kesänä. Koepelloilla seurattiin kasvustoa, lentävien pölyttäjien lukumääriä ja arvioitiin
mehiläisten pärjäämistä tutkimuspesissä. Lisäksi tutkittiin jäämiä kasveista, mehiläisistä sekä niiden
keräämästä siitepölystä ja hunajasta.
Hankkeen loppuraportti julkaistaan joulukuussa 2015 (julkaisu tulee löytymään tästä osoitteesta
http://urn.fi/URN:ISBN:9789523261426) Neomehihankkeen loppuseminaari järjestetään 4.12.2015
Helsingissä.
Tekstin lähde: Luken tiedote (3.12.)

Poikkeuslupa neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöön
Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut poikkeusluvan käyttää Elado FS 480 ja Cruise OSR 
valmisteita öljykasvien siementen peittaukseen. Lupa koskee keväällä 2016 kylvettäviä siemeniä.
Valmisteiden tehoaineet ovat neonikotinoideja, joiden käytön Euroopan komissio on väliaikaisesti kieltänyt
mehiläisille mahdollisesti haitallisina. Kevätöljykasvien kirppojen torjuntaan ei ole vieläkään käytettävissä
korvaavia peittausaineita tai muita tehokkaita keinoja.
EU:n jäsenmaat saavat myöntää valmisteiden käyttöön hätälupia enintään 120 vuorokaudeksi, jos torjunta ei
ole hallittavissa muilla kohtuullisilla keinoilla.
Suomessa pääosa öljykasviviljelystä perustuu pohjoisten olojemme vuoksi kevätkylvöisiin lajikkeisiin.
Kevätöljykasvit ovat syksyllä kylvettäviä lajikkeita alttiimpia kirppatuhoille, ja pahimmillaan ilman peittausta
vain pieni osa siemenistä kehittyy taimiasteelle.
Öljykasvien viljely ilman peittausta lisää
kasvinsuojeluaineruiskutuksia kylvön jälkeen, eivätkä ne kuitenkaan pelasta jo vaurioitunutta taimikasvustoa.
Lisäksi peittauskäsittelyä korvaavat synteettiset pyretroidit ovat erittäin myrkyllisiä pölyttäjille, muille
niveljalkaisille ja vesieliöille.

Neonikotinoidien haitallisuuden arviointia jatketaan
Neonikotinoidien käyttörajoitusten taustalla on epäily siitä, että ne ovat haitallisia mehiläisille. Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on vuodesta 2013 kerännyt tutkimustuloksia aiheesta. Kun EFSA
on arvioinut tutkimukset, komissio tarkastelee rajoitusta uudelleen. EFSA ei ole antanut tarkkaa arviota
aikataulusta.
Maa
ja
elintarviketalouden
tutkimuskeskus
(nykyisin
Luonnonvarakeskus
Luke)
ja
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira käynnistivät vuonna 2013 kaksivuotisen hankkeen, jossa tutkitaan
öljykasvien peittauksessa ja ruiskutuksessa käytettävien neonikotinoidivalmisteiden vaikutuksia mehiläisiin.
Syyskuussa 2014 julkaistun väliraportin mukaan pölyttävät hyönteiset altistuvat lähellä riskirajoja oleville
pitoisuuksille. Neonikotinoideilla ei kuitenkaan havaittu vaikutuksia mehiläisyhdyskuntien talvehtimiseen.
Hankkeen loppuraportti julkaistaan joulukuussa 2015.
Taustaa käyttökiellon takana
Euroopan komissio kielsi keväällä 2013 neonikotinoideihin kuuluvia imidaklopridia, tiametoksaamia ja
klotianidiinia sisältävien valmisteiden ja niillä käsiteltyjen siementen käytön mehiläisiä houkuttelevilla
kasveilla, koska tehoaineiden epäiltiin aiheuttavan mehiläiskuolemia. Viljelykasveista mm. rypsi ja rapsi
katsotaan mehiläisiä houkutteleviksi.
Suomen mehiläishoitajien liitto (SML ry) on käsitellyt asiaa eikä vastusta poikkeuslupaa edellyttäen, että kylvö
tehdään muilla kuin pneumaattisilla kylvökoneilla. Huoltovarmuuskeskus on toimittanut Tukesille kannanoton,
jossa todetaan rypsiöljyllä ja valkuaisrouheella olevan keskeinen osuus elintarvikehuollon ja
rehuteollisuuden raakaaineina. Näiden huoltovarmuus korostuu erityisesti poikkeusoloissa.

Tekstin lähde: Tukesin lehdistötiedote (30.11.)

Rypsin ja rapsin viljelyala kasvoi tänä vuonna
Luken ennakkosatotilastosta (26.11.) käy ilmi, että sekä rypsiä että rapsia viljeltiin tänä vuonna viime vuotta
enemmän. Rypsin pintaala kasvoi noin 8 000 hehtaarilla, ollen yhteensä 36 800 hehtaaria. Rapsia
puolestaan viljeltiin yhteensä 19 300 hehtaarilla, mikä on noin 4 600 hehtaaria viime vuotta enemmän.
Tänä vuonna rypsin keskisato asettui tasolle 1 300 kg/ha, mikä on viimeisen 10 vuoden keskiarvon tasoa (1
310 kg/ha) ja selvästi viime vuotta parempi (2014: 1 170 kg/ha). Rapsin keskisato puolestaan hieman pieneni
viime vuodesta, ollen tänä vuonna 1 830 kg/ha (2014: 1 970 kg/ha). Tämän vuoden rapsin keskisato on
kuitenkin viimeisen 10 vuoden keskiarvoon (1 660 kg/ha) nähden paremmalla tasolla.
Kasvaneiden viljelypintaalojen ja hyvien keskisatojen ansiosta rypsin kokonaissato kasvoi viime vuoteen
verrattuna jopa 44 prosenttia, ollen yhteensä 47 800 tonnia. Rapsia sen sijaan tuotettiin tänä vuonna
yhteensä 35 300 tonnia, mikä on noin 22 prosenttia viime vuotta enemmän.
Tekstin lähde: Luken satotilasto sekä viljasadon laatu, ennakko 2015 (26.11.)

Hinta laski kotimaassa, vahvistui Euroopassa
Kotimaassa rypsin ja rapsin hinnat lähtivät marraskuussa laskuun. VYR:n hintaseurannan mukaan lokakuun
viimeisellä viikolla (vko 44) hinta Kirkkonummelle toimitettuna oli 367 euroa/tonni, kun taas kuukautta
myöhemmin marrasjoulukuun vaihteessa (vko 49) oli hinta asettunut tasolle 357 euroa/tonni.

Rypsin ja rapsin hintoja verrattaessa viljan hintojen kehitykseen, on kotimaassa leipävehnän hinta ollut
marraskuussa vahvistumaan päin. Lokakuun lopussa leipävehnän hinta (Raisio) oli 166 euroa/tonni, kun taas
marraskuun viimeisellä viikolla (vko 48) leipävehnän hintanoteeraus oli noussut tasolle 170 euroa/tonni.
Rehuvehnän hinta (Raisio) pysyi tasaisena läpi marraskuun tasolla 134 euroa/tonni, mihin hinta nousi
lokakuun puolivälissä.
Rapsin lähimmän futuurin hintanoteeraus Pariisin pörssissä (Matif) on liikkunut marraskuussa välillä 372 – 386
euroa/tonni. Alhaisimmillaan hintanoteeraus käväisi marraskuun puolessa välissä ja kuun viimeisenä päivänä
se oli asettunut tasolle 384 euroa/tonni.
Hintoja vahvisti marraskuun lopulla ennusteet Ukrainan heikoista vuoden 2016 rapsin satonäkymistä. Hintoja
tukivat myös arviot siitä, ettei EU:n rapsintuotanto kasvaisikaan ensi kaudella tämän vuoden alhaiselta tasolta.
Komission arvion mukaan EU:ssa tuotettiin rapsia tänä vuonna 21,3 milj. tonnia, kun kaudella 2014/15
tuotantoa oli vielä 24,3 milj. tonnia.

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

