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Katse tulevaan

Joulunakin voi seurata markkinoita

Erikoisen ja välillä vähän haastavankin kasvukauden 2015 jälkeen on hyvä hetkeksi rauhoittua joulun viettoon.
Mikäli  mielessä  kuitenkin  on  viljatoimituksia  juhlapyhien  ajalle,  on  hyvä  tarkistaa  vielä  etukäteen
vastaanottojen  poikkeusaikataulut  näin  joulun  ja  vuodenvaihteen  aikana.  Kotimaan  viljamarkkinoiden
tilannetta  voi  seurata  normaalisti,  VYR:n  kotimaan  hintaseuranta  päivittyy myös  juhlapyhien  ajan  jokaisena
maanantaina. 

Tästä  normaalia  suppeammasta  Viljaviestistä  löydät  viimeisten  viikkojen  ajankohtaisia  uutisia  vilja  ja
öljykasvisektoreilta.

Tulossa ensi vuonna

Uuden  vuoden  aloittaa  jälleen  perinteinen  VYR:n  viljelijäseminaari,  mikä  järjestetään  helmikuun  17.  päivä
tutussa paikassa Hämeenlinnassa. Luvassa on mielenkiintoisia esityksiä ja paikalla on runsaasti viljasektorin
toimijoita.  Tällä  kertaa  seminaarin  painopisteenä  ovat  vilja  ja  öljykasvimarkkinat  sekä  kasvinviljelyn
kannattavuus.  Ilmoittautuminen  ja  ohjelma  julkaistaan  tammikuussa,  VYR:n  kotisivuja  kannattaa  pitää  siis
silmällä! 

Viljaalan yhteistyöryhmä toivottaa kaikille rauhallista ja rentouttavaa joulunaikaa! 

Lumisin tunnelmin (kuva valitettavasti arkistosta)
VYR:n sihteeristö 

Kansainväliset viljamarkkinat

Uutisia maailmanmarkkinoilta lyhyesti (vko 52)

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains ennusti viime viikolla EU:n vehnän kokonaistuotannon
tippuvan tulevalla kaudella tasolle 143,6 milj. tonnia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin tämän
vuoden ennätyksellinen 150 milj. tonnin vehnäsato.
USA teki viime viikolla päätöksen ohjauskoron nostosta ja samoihin aikoihin Argentiinan uusi hallinto
teki päätöksen maissin ja vehnän vientiveron poistosta.

Uutisia maailmanmarkkinoilta lyhyesti (vko 51)

Joulukuun alkupuolella julkaistiin USA:n maatalousministeriön (USDA) kuukausiraportti
Maailmanlaajuisesti vehnää on tänä vuonna tarjolla ennätyksellisiä määriä ja varastot pysyvät
runsaina (229,9 milj. tn)
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Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.

http://www.vyr.fi/uutiskirjeet/Viljaviesti_uusi/2015/11_2015/1.php
http://www.vyr.fi/uutiskirjeet/Viljaviesti_uusi/2015/11_2015/3.php
http://www.vyr.fi/www/fi/yhteystiedot/palaute.php


  Kansainväliset vilja ja öljykasvimarkkinat 22.12.2015

Uutisia lyhyesti (vko 52)

Ranskalainen  analyytikkofirma  Strategie  Grains  ennusti  viime  viikolla  EU:n  vehnän  kokonaistuotannon
tippuvan tulevalla kaudella tasolle 143,6 milj. tonnia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin tämän vuoden
ennätyksellinen  150  milj.  tonnin  vehnäsato.  Mikäli  arvio  toteutuu,  laskee  EU:n  vehnän  kokonaistuotanto
ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012. 

EU:n vehnän kokonaistuotannon supistuminen johtuu sekä pienemmästä ennustetusta  tuotantoalasta  ( 0,1
milj.  ha)  että  heikommista hehtaarisadoista. Mikäli  ennuste  toteutuu,  pienenee EU:n  vehnäala nyt  jo  toista
vuotta peräkkäin.

Tänä vuonna analyytikkojen laskujen mukaan EU:ssa tuotettiin vehnää keskimäärin 6,2 tn/hehtaari, kun taas
ensi vuonna keskisatojen arvioidaan laskevan tasolle 6,0 tn/hehtaari. Keskisatojen uskotaan laskevan ainakin
Ranskassa, Englannissa, Saksassa, Romaniassa, Irlannissa ja Baltian maissa. Sen sijaan Suomen, Puolan ja
Espanjan arvioidaan kasvattavan vehnän tuotantoaan tulevalla kaudella. 

Joulukuun  alussa  USA:n  maatalousministeriö  (USDA)  arvioi  USA:n,  Venäjä,  Ukrainan  ja  Intian
tuotantoennusteiden  laskevan  tulevalla  kaudella  2016/17.  Kaikesta  huolimatta  vehnää  on  runsaasti
varastoissa kuluvan kauden päätteeksi. 

Vientiin odotetaan piristystä

Strategie Grains ennusti myös pientä piristystä EU:n viljan vientiin ja nosti arviotaan vehnän kokonaisviennistä
tällä  markkinointikaudella  tasolle  27,6  milj.  tonnia.  Tällä  hetkellä  vehnän  vienti  on  noin  20  %  jäljessä
vastaavasta  ajankohdasta  viime  vuonna, mutta  nyt  annettu  vientiarvio  tarkoittaisi  kuitenkin  sitä,  että  viime
vuodesta  jäätäisiin  huomattavasti  vähemmän.  Viime  viikkoina  euron  heikennyttyä  etenkin  Ranska  on
saanutkin  vietyä  vehnää  myös  muihin  erikoisempiin  kohteisiin,  kuten  Meksikoon  ja  Indonesiaan.
Vientitoimintaa ovat tukeneet myös verrattain edulliset rahtihinnat.  

Analyytikot alensivat samalla arviotaan EU:n vehnän kauden 2015/16 loppuvarastoista ja tuonnista. Tuonnin
arvioidaan  hiljentyvän  etenkin  Ukrainan  suunnalta,  vaikka  viljaa  onkin  viime  viikkoina  viety  ahkerasti
maailmalle Mustanmeren suunnalta. Venäjä vei vehnälasteja viime viikolla ainakin Turkkiin ja Ukraina Etelä
Aasian alueelle. Toisin kuin Ukrainasta, Venäjältä lähti viime viikolla myös ohraa vientiin.

Komission viimeiset arviot tuotannosta ja sääolosuhteista

Komissio  arvioi  joulukuussa  EU:n  maissintuotantoa  jälleen  alaspäin,  nyt  arvio  on  56,6  milj.  tonnissa
(marraskuun arvio 57,6 milj. tn). EU:n kehno maissisato on ylläpitänyt maissin tuontia Venäjältä ja Ukrainasta.
Komissio ei joulukuussa muuttanut rapsin tuotantonäkymiä ja arvio pysyy edelleen 21,3 milj. tonnissa, mikä
on kerittävästi vähemmän kuin viime vuonna (24,3 milj. tn). Myös komission arvio vehnän tuotannosta pysyy
joulukuussa muuttumattomana 149,15 milj. tonnissa. 

Komission (JRC) joulukuussa julkaiseman sääkehityskatsauksen mukaan leudot alkutalven säät ovat olleen
suotuisia syyskasvustojen kehitykselle, mutta samalla altistaa herkästi pakkasvaurioille. Keskilämpötilat  ovat
olleet merkittävästi (24 astetta) keskiarvoa korkeammat suuressa osassa Eurooppaa, alueellisesti on mitattu
jopa  korkeampia  tuloksia.  Runsaita  sateita  on  saatu  Pohjanmeren  alueella  sekä  Venäjän  etelä  ja
keskiosissa.  Tavanomaista  kuivempaa  on  sen  sijaan  ollut  eteläisessä  Euroopassa,  Ranskassa,  Alppien
alueella ja Turkissa.  



 
EU komission laatima arvio (aikavälillä 11.20.12.2015) alueista, joissa normaalista poikkeava sää vaikuttaa
syyskylvöihin ja viljakasvustoihin. (Kuva: EU komissio/JRC).

Argentiinassa uusi hallinto päätti vientiveroista

USA  teki  viime  viikolla  päätöksen ohjauskoron nostosta  ja  samoihin  aikoihin  Argentiinan  uusi  hallinto  teki
päätöksen maissin  ja  vehnän  vientiveron  poistosta.  Samalla  Argentiinan  peso  irrotettiin  dollarin  kurssista,
mikä merkitsi käytännössä reipasta valuutan arvon alenemista. Maanviljelijän näkökulmasta halpa valuutta ja
sen kautta lisääntynyt vientipotentiaali tarkoittaa varastossa olevan sadon arvon lisääntymistä. Argentiinassa
maanviljelijät  ovatkin  pidättäytyneet  myymästä  satoaan  parempien  hintojen  toiveissa,  nähtäväksi  jää  nyt
tuleeko markkinoille argentiinalaista maissia ja vehnää. 

Viime viikon päätteeksi  rapsin hinnat  lähtivät Pariisin pörssissäkin nousuun. Hintanousun  takana  vaikuttaa
huoli mahdollisista  kuivuuden aiheuttamista  satotappioista Brasilian  soijan päätuotantoalueilla. Vielä  viime
kuussa  Brasilian  soijantuotannon  arveltiin  ylittävän  100  milj.  tn  kaudella  2015/16,  mutta  huolestuttavien
sääolosuhteiden  vuoksi  on  ennusteita  korjattu  huomattavasti  alaspäin  97,9  milj.  tonniin.  Suurempia
markkinavaikutuksia voi kuitenkin odotella vasta siinä vaiheessa, kun edessä on merkittäviä satoongelmia.  

Lue lisää: Komission sääkehityskatsaus 

Lue lisää: Komission viljataseennusteet 

Lue lisää: Agritelin markkinaseuranta

Uutisia lyhyesti (vko 51)

Vehnää varastoissa runsaasti

Viime  viikolla  julkaistiin  jälleen  odotettu  USA:n  maatalousministeriön  (USDA)  kuukausiraportti.
Maailmanlaajuisesti  vehnää  on  tänä  vuonna  tarjolla  ennätyksellisiä  määriä  ja  varastot  pysyvät  runsaina
(229,9 milj. tn). Viime viikolla annettu arvio maailman vehnän tuotannosta nousi marraskuisesta (+ 2 milj. tn)
tasolle 734,9 milj. tn, pääosin johtuen korotetuista tuotantoennusteista EU:n ja Kanadan osalta.

Vehnän  kylvöalaennustetta  on  laskettu  Intiassa,  mikä  saattaa  laittaa  Intian  nettotuojan  asemaan  ensi
markkinointikaudella.  Tämän  hetkisten  arvioiden  mukaan  tulevalla  markkinointikaudella  USA:ssa  maissin

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc-mars-bulletin-vol23-no12.pdf%20
http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/balance-sheets/index_en.htm%20
http://www.agritel.com/en/agritel/


kylvöala tulee kasvamaan pääosin vehnän ja puuvillan kustannuksella. Hintaennusteet ovat olleet maissille
suotuisia ja sen arvioidaan vaikuttavan viljelijöiden viljelypäätöksiin.  Argentiinan kilpailukyvyn on arvioitu nyt
viljamarkkinoilla kasvavan, sillä uusi presidentti on  lupautunut poistamaan vientiveron vehnältä  ja maissilta
sekä keventämään sitä soijapavun osalta. 

Soijan päätuotantoalueilla Brasiliassa kuivaa

USDA nosti ennustetta Kanadan rypsin tuotannosta odotettua enemmän, mikä voi heijastua myös Euroopan
markkinoille.  Kuukausiraportti  ei  tuonut  muutoksia  USA:n  soijan  tuotantoennusteisiin  ja  öljykasvisektorilla
huolet kohdistuvatkin nyt etenkin EteläAmerikan sääolosuhteisiin. 

LänsiBrasiliassa  soijan  päätuotantoalueilla  kylvöt  ovat  edistyneet  kuivuudesta  johtuen  hitaasti,  vaikkakin
ennusteet näyttävät tulevan sadon suhteen edelleen melko lupaavilta. EteläBrasiliassa ja Argentiinassa sen
sijaan  on  saatu  runsaasti  sateita  ja  soijapavun  sijaan  saatetaankin  maahan  laittaa  maissia.  Kaikesta
huolimatta  maailmalla  on  soijaa  varastoissa  runsaasti  kauden  2015/16  päättyessä  (82,6  milj.  tn)  ja
tuotantoennuste pysyy edelleen korkealla 320,1 milj. tn tasolla.

Viikon ajankohtaista

Tällä viikolla odotellaan Yhdysvaltojen keskuspankin päätöstä ohjauskoron nostosta ja sen vaikutuksia myös
vilja  ja öljykasvimarkkinoilla.   Ukrainassa sen sijaan  jännitetään  talven  tuloa  ja  syyskylvöjen  talvehtimista,
lunta ei vielä kasvustojen suojaksi ole saatu.  

Lue lisää: USA:n maatalousministeriön (USDA) kuukausiraportti 

Hintakehitys maailmanmarkkinoilla

Vehnän futuurihintoja painaa alaspäin edelleen tieto varsin runsaista maailmanlaajuisista vehnävarastoista. 

Lähimmän rapsifutuurin noteerausta Pariisin pörssissä (NYSE Euronext) vahvisti viime viikolla uutiset sateiden
puutteesta Brasilian soijan päätuotantoalueilla. 

Pörssikauppa on hiljenemään päin tältä vuodelta, vaikkakin viime päivinä rapsifutuureja on vaihdettu ahkerasti
Pariisissa.

http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/


Lisää hintakuvaajia VYR:n verkkosivuilla: Maailmanmarkkinahinnat 

http://www.vyr.fi/www/fi/markkinatietoa/maailmanmarkkinahinnat/


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

http://www.vyr.fi/www/fi/yhteystiedot/palaute.php


  Kotimaan viljamarkkinat 22.12.2015

Viljaa vietiin ennätyksellisesti markkinointikaudella 2014/15

Luke  julkaisi  viime  viikolla  ennakollisen  viljataseen  satokaudelle  2014/15.    Arvion mukaan  viljaa  tuotettiin
yhteensä 4 milj. tonnia ja sitä käytettiin satovuoden 1.7.2014–30.6.2015 aikana 3,2 milj. tonnia.

Kotieläinten ruokintaan käytettiin viljasta noin 2,1 milj. tonnia, ruokakäyttöön viljaa kului noin 440 000 tonnia,
josta  vehnää  oli  yli  puolet,  ruista  viidennes  ja  kauraa  kuudennes.  Viljaa  vietiin  satovuoden  aikana
ennätykselliset 1,01 milj. tonnia ja tuotiin 56 000 tonnia. Eniten vietiin kauraa eli noin 350 000 tonnia. 

Viljataseen  tiedot  satovuodelta  1.7.2014  –  30.6.2015  ovat  vielä  ennakollisia  ja  ne  tarkentuvat  syyskuussa
2016.

Eniten maatiloilta myytiin ohraa

Luke julkaisi tänään myös tilaston maatilojen sadonkäytöstä satokaudella 2014/15, minkä mukaan noin puolet
4  milj.  tonnin  sadosta  päätyi  markkinoille.  Alla  olevassa  kuvaajassa  maatilojen  sadonkäyttö
markkinointikaudella 2014/15.

Eniten maatiloilta siirtyi markkinoille ohraa, lähes 860 000 tonnia, ja maatiloilla pääosa viljasta eli lähes 1,5
milj. tonnia käytettiin rehuksi.  Syksyn 2014 ja kevään 2015 kylvöihin käytettiin lähes 280 000 tonnia viljaa ja
noin  viidennes  vuoden  2014  sadosta  oli  seuraavan  satovuoden  vaihteessa  eli  1.7.2015  maatiloilla
varastossa.

Lue lisää: Viljatase 20142015 (ennakko) ja 20132014 lopullinen (Luke)

Lue lisää: Maatilojen sadonkäyttö (Luke)

Kotimaan viljatasearvioon päivityksiä

Kotimaan viljatasearviota päivitettiin 27. marraskuuta VYR:n viljamarkkinatyöryhmän kokouksessa. Alle on
koottu viljatasearvioon tehdyt muutokset. Vehnäsadon laadun arvioidaan lisäävän sen käyttöä rehuksi. 

http://stat.luke.fi/viljatase-2014-2015-ennakko-ja-2013-2014-lopullinen_fi
http://stat.luke.fi/maatilojen-sadonkaytto


Viljatasearvioon 2015/16 tehdyt muutokset:

 Kaikki viljat: satotulokset oli päivitetty Luken satotilaston ennakkotiedoilla. 

 Kaikki viljat: alkuvarasto on ennakollisen Luken viljataseen 2014/15 loppuvarasto. 

 VEHNÄ: nostettiin arviota vehnän rehukäytöstä tasolle 440 000 tn (teollisuudessa +10 000 tn ja maatiloilla
+50 000 tn). Nostettiin arviota vehnän viennistä tasolle 346 000 tn.  

 RUIS: nostettiin arviota rukiin tuonnista tasolle 12 000 tn (+7 000 tn). Maatilojen loppuvarastojen arvioitiin
kasvavan. 

 OHRA: laskettiin arviota ohran käytöstä siemeneksi tasolle 120 000 tn ja nostettiin arviota ohran käytöstä
rehuksi tasolle 950 000 tn (käyttö teollisuudessa 10 000 tn, käyttö maatiloilla +50 000 tn). Nostettiin arviota
ohran teollisesta käytöstä tasolle 320 000 tn (+8 000 tn). Nostettiin arviota ohran viennistä tasolle 150 000 tn.
Maatilojen loppuvarastojen arvioitiin kasvavan. 

 KAURA: nostettiin arviota kauran rehukäytöstä tasolle 565 000 tn (käyttö teollisuudessa 10 000 tn, käyttö
maatiloilla + 11 000 tn) ja arviota kauran viennistä tasolle 230 000 tn. Teollisuuden ja kaupan loppuvarastojen
arvioitiin kasvavan.

Lue lisää: Kotimaan viljatasearvio 2015/16 (päivitetty 27.11.2015) (pdf) 

Lue lisää: Vanhemmat arviot kotimaan viljatase osiosta

Viljojen hintakehitys kotimaassa

http://www.vyr.fi/www/fi/liitetiedostot/markkinatietoa/viljataseet/kotimaan_viljatase/2015_16/Tase_2015_16_marraskuu.pdf
http://www.vyr.fi/www/fi/markkinatietoa/viljataseet/kotimaan_viljatase.php


VYR viljelijäkysely: Kalkitukseen aiotaan panostaa ensi vuonna

Lokamarraskuun vaihteessa VYR:n viljelijäkyselyssä kartoitettiin viljelijöiden näkemyksiä tilan eri kasvien
viljelyalojen kehityksestä tulevalla kasvukaudella verrattuna tähän kasvukauteen. Vastauksia tarkasteltiin
sekä kaikkien tilojen että viljaa myyvien ja myymättömien tilojen osalta.  

Kaikista viljelijöistä noin 10 % suunnitteli joko vähentävänsä tai lisäävänsä rehuohran ja kauran viljelyalaa
ensi vuonna. Kevätvehnän viljelyalaa suunnitteli lisäävänsä kaikista vastanneista 6 %, kun taas 4 % aikoi sitä
pienentää. Kaikkien viljojen kohdalla noin 10 – 19 % ei vielä osannut sanoa viljelyalan kehityksestä tulevalla
kasvukaudella. 

Viljaa myyvien tilojen vastausten jakaumat oli samansuuntaisia, paitsi rehukauralla. Viljaa myyvistä tiloista 13
%  aikoi  pienentää  viljelyalaa  ensi  vuonna,  kun  taas  vain  9 %  aikoi  sitä  kasvattaa.  Viljaa  myyvien  tilojen
joukosta suurempi osuus (19 – 24 %) ei vielä osannut sanoa tulevan kasvukauden viljelyalojen muutoksista. 



 
Vehnän viljelyalaa pohditaan  

Tarkemmassa kasvikohtaisessa  tarkastelussa kaikista vastanneista noin 70 – 80 % arvioi  kaikkien kasvien
osalta viljelyalan pysyvän samana kuin  tänäkin vuonna. Kasvikohtaisessa  tarkastelussa kaikista vastaajista
löytyi aina lähes yhtä moni, joka suunnitteli viljelyalan kasvattamista kuin sen pienentämistäkin. 

Vastauksia on tarkasteltu sekä tilakoon että kasvinviljelystä saatavan tulon  tärkeyden perusteella. Viljatulon
merkitystä kysyttäessä vastausvaihtoehtojen skaala oli ei lainkaan merkittävästä (1) erittäin merkittävään (5).
Kasvikohtaiset taulukot luettavissa pdfmuodossa, linkki löytyy tämän jutun lopusta.

Syys  ja  kevätvehnän  viljelyalaa  aikoo  vähentää  15 %  vastanneista,  joille  viljatulo  on  erittäin merkittävää.
Lisäystä vehnien kylvöaloihin suunnitteli vain 5 %. Tilat,  joille viljatulo ei ole tärkeässä roolissa, eivät  olleet
suunnitelleet vastaavanlaisia muutoksia kylvöaloihin. 

Tuloksissa  on  havaittavissa  samansuuntaisia  ajatuksia  myös  mallas  ja  rehuohran  osalta.  Tiloista,  joille
viljatulo on erittäin tärkeää, 14  16 % aikoo vähentää ohrien kylvöalaa, kun taas alan lisäämistä suunnittelee
ainoastaan  7  –  9  %.  Tilat,  joille  viljatulo  ei  ole  ollenkaan  tärkeä,  eivät  olleet  vielä  suunnitelleet  suuria
muutoksia näiden kasvien suhteen. 

Kaikista tiloista lähes 80 % aikoi pitää öljykasvien viljelyalan ensi vuonna yhtä suurena kuin tänäkin vuonna.
Kuitenkin  niistä  tiloista,  joille  viljatulo  on  erittäin  merkittävä,  aikoo  12 %  lisätä  öljykasvien  tuotantoalaa  ja
ainoastaan 5 % on suunnitellut sitä vähentävänsä. 
Kylvöpäätöksiin  vaikuttavia  tekijöitä  on  syksystä  (kyselyn  ajankohta)  seuraavaan  kevääseen  useita,  joten
kovin tarkkoja arvioita ei näiden vastausten perusteella voi tehdä. Tulosten tulkinnassa on huomioitava mm.
että tässä kyselyssä vastausvaihtoehdoissa ei ollut valittavana nurmia tai kesantoja yms. mikä voi vaikuttaa
kokonaisarvioon. 

Torjuntaaineiden käyttöön ei suunnitteilla muutoksia

VYR:n syksyn viljelijäkyselyssä kysyttiin myös ostolannoitteiden, karjanlannan, rikkakasvien torjuntaaineiden,
tautitorjuntaaineiden, kalkin ja sertifioidun siemenen käyttöaikomuksista tulevalla kasvukaudella. Vastausten
perusteella  tuotantopanosten  käyttöön  on  ennakoitavissa  maltillisia  muutoksia  kalkin,  ostolannoitteiden  ja
sertifioidun  siemenen  osalta.  Muilla  tuotantopanoksilla  käyttöä  lisäävien  osuuden  ja  käyttöä  vähentävien
osuuden välinen erotus oli hyvin lähellä ”nollaa”. 

Lannoitteiden hinnannousu vuonna 2008 näkyi sen vuoden kyselyn tuloksissa selvästi, kun 51 % vastaajista
ilmoitti aikomuksekseen vähentää ostolannoitteiden käyttöä seuraavalla kaudella. Vuonna 2008 viljan hinnat
olivat  korkealla  tasolla  ja ne  laskivat  vuotta 2009 kohden. Tämän  jälkeen ostolannoitteiden  ja  karjalannan
käyttöaikomuksissa on näkynyt aika vähän muutoksia. Kyselyissä noin 70–80 % vastaajista on ilmoittanut, että
aikoo pitää käytön ennallaan. Myös vastaukset rikkakasvien torjuntaaineiden ja tautitorjuntaaineiden käytön
osalta ovat pysytelleet lähes vakioina; yli 80 % vastasi tänäkin vuonna pitävänsä käytön nykyisellä tasolla. 

Kalkitukseen aiotaan panostaa

Kaikista vastanneista ostolannoitteiden vähentämistä suunnitteli  tänä syksynä hieman useampi  (10 %) kuin



niiden  käytön  lisäämistä  (6  %).  Kalkin  käyttöä  sen  sijaan  aikoo  lisätä  jopa  17  %  vastanneista,  kun
vähentämistä suunnitteli ainoastaan 5 %. Sertifioidun siemenen käyttöä suunnitteli  lisäävänsä 10 %, mutta
vähennystä kaavaili lähes yhtä moni (7 %). 

Kalkin  käyttöaikomuksissa ero oli  huomattava  kaikkien  vastanneiden  ja  viljaa myyvien  tilojen  välillä;  22 %
viljaa myyvistä tiloista aikoo lisätä kalkin käyttöä ja ainoastaan 4 % sitä vähentää. Myös sertifioidun siemenen
käytön lisääminen oli yleisempää viljaa myyvien tilojen keskuudessa. 

Lisätietoja kyselystä

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. 

Lue lisää: tämän osion kaikki tulokset kuvaajina (pdf)

VYR viljelijäkysely: Sadon myyntisuunnitelmat painottuvat loppuvuoteen

Viljaalan  yhteistyöryhmän  viljelijäkyselyssä  kysyttiin  aiempien  vuosien  tapaan missä  vaiheessa  ja  kuinka
suuren osan sadosta viljelijä on aikeissa myydä viljakaupalle, välitysliikkeille tai suoraan teollisuuteen. 

Suurin osa rukiista suoraan teollisuudelle

Viljelijäkyselyn vastausten perusteella tänäkin vuonna noin puolet viljasta menee tiloilta myyntiin. Eniten tilan
omaan käyttöön kyselyn perusteella näyttäisi jäävän rehu ja muuta ohraa, josta tiloilla jää 59 %. Vehnästä ja
kaurasta vajaa puolet jää tilan omaan käyttöön. 

Rukiista lähes kaikki myydään joko kauppaliikkeille tai teollisuuteen, myös suurin osa mallasohrasta päätyy
myyntiin  (73  %).  Ruista  myydään  selvästi  eniten  suoraan  teollisuuteen  ja  mallasohraa  puolestaan
kauppaliikkeille. Eniten tilojen välistä kauppaa käydään kauralla sekä rehu tai muulla ohralla. 

Alla olevassa kuvaajassa viljan myyntiaikomukset kyselyn vastauksiin perustuen vuonna 2015.  

http://www.vyr.fi/www/fi/liitetiedostot/objektit/2015/Viljelyalojen-kehitys-ja-tuotantopanosten-kytn-muutosaikomukset.pdf


Myynnit painottuvat loppuvuoteen

Vastausten perusteella myynnit markkinointikaudella 2015/16 näyttäisivät painottuvan viime vuoden  tapaan
loppuvuoteen. Etenkin suurin osa rukiista aiotaan myydä vielä tämän vuoden puolella. Poikkeuksena muihin
viljoihin on mallasohra, minkä myyntiaikomukset painottuvat selvästi enemmän alkuvuoteen (tammihelmikuu)
2016.  

Alla olevassa kuvaajassa viljan kauppaantulon jakautuminen eri ajanjaksoille viljelijöiden myyntiaikomusten
mukaan. 

  
Joka vuosi noin puolet sadosta myydään

Markkinointivuoden aikana viljojen kokonaissadosta markkinoille  liikkuu noin puolet  (2 milj.  tonnia).  Luken
kaupan ja teollisuuden ostot tilastoista selviää, että vilkkain viljan myyntikausi on perinteisesti sadonkorjuun
tienoilla (vuoden 3. vuosineljännes). 

Vuoden 2014 kolmas vuosineljännes (heinäkuusyyskuu) oli poikkeuksellisen vilkas viljan myyntien suhteen,
vaikkakin tästä määrästä todennäköisesti suurin osa oli edellisen vuoden satoa. Tänä vuonna sadonkorjuun
viivästymisestä  johtuen  ei  vuoden  3.  vuosineljänneksellä  myyty  yhtä  paljon  viljaa  kuin  viime  vuosina.  On
kuitenkin todennäköistä, että tästä syystä vuoden viimeinen neljännes onkin aiempia vuosia vilkkaampi. 

Luken  tilasto  vuoden  2015  viimeisen  vuosineljänneksen  osalta  julkaistaan  ensi  vuoden  alussa  ja  sen



perusteella voidaan tarkentaa arviota siitä ovatko tässä kyselyssä annetut vastaukset samansuuntaisia. 

Lisätietoja kyselystä

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. 

VYR viljelijäkysely: Tyytyväisiä viljelijöitä etenkin lounaassa

Tyytyväisyys viljasatoon ja myynteihin hyvä hankaluuksista huolimatta

Viljelijöiltä  kysyttiin  VYR:n  viljelijäkyselyssä  kuinka  tyytyväisiä  he  ovat  viljasadon  ja  viljanmyynnin
onnistumiseen  kokonaisuutena  tänä  vuonna,  vastaukset  annettiin  lokamarraskuun  vaihteessa.
Vastausvaihtoehtojen skaala oli erittäin tyytymättömästä (1) erittäin tyytyväiseen (5). 

Vaikka takana onkin hankala kasvukausi, ilmoitti kaikista vastaajista 24 % olevansa tyytyväisiä ja 10 % erittäin
tyytyväisiä. Viime vuoteen verrattuna erittäin tyytyväisten määrä kasvoi 5 prosenttiyksikköä, tyytyväisten osuus
sen sijaan tippui 3 prosenttiyksikköä. Erittäin tyytymättömiä ja tyytymättömiä ilmoitti olevansa vastaava joukko
kuin  viimekin  vuonna  (29  %). 



Tyytyväisimmät viljelijät lounaassa

Viljaa  myyvistä  tiloista  tyytyväisimmät  löytyivät  LounaisSuomesta,  missä  peräti  43  %  ilmoitti  olevansa
tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. Myös ItäSuomessa tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä viljelijöitä oli runsaasti
(36 %) ja tyytymättömiä viljelijöitä selvästi muuta Suomea vähemmän. 

Tyytymättömimmät viljelijät löytyivät tänä vuonna Pohjanmaalta, missä tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä
oli yhteensä 35 %. Toisaalta Pohjanmaalta löytyi myös maan eniten (14 %) erittäin tyytyväisiä viljelijöitä. 

 
Sato ja hintavaihtelut tyytymättömyyden taustalla

Kotimaassa tänä vuonna korjattu viljasato jäi hieman viime vuotta pienemmäksi, mutta oli laadultaan kuitenkin
hyvä.  Vehnällä  ongelmaksi  tänä  vuonna  muodostui  valkuaistaso  ja  sadonkorjuun  edetessä  sakoluku  lähti
laskuun. Kaikilla viljoilla kuitenkin hehtolitrapainot olivat hyvällä tasolla. 

Haasteellinen kasvukausi saattanee olla usean vastaajan tyytymättömyyden taustalla, kun kyseessä on sadon
onnistuminen.  Sateinen  kevät  ja  kylmä  kesä  aiheuttivat  suurta  alueellista  ja  hyvin  paikallistakin  vaihtelua
sadon  onnistumiseen.  Vaikka  satotappiot  jäivät  tänä  vuonna  pelättyä  pienemmiksi,  on  lohkokohtaisestikin
sadon onnistuminen vaihdellut tänä vuonna runsaasti. 

Suurin  syy  tyytymättömyyteen  viljan  myynneissä  lienee  tänäkin  vuonna  olevan  hintataso.  Kesällä  hieman
nousseet  viljan hinnat  lähtivät  syksyllä  laskuun  ja mikäli  uuden  sadon  hintaa  ei  ollut  kiinnitetty  tai muutoin
suojattu, näkyi hintojen lasku suoraan myyntituloissa.  

Sopimusviljely yleisintä mallasohralla

Sopimusviljelyllä  tarkoitetaan perinteisesti viljelijän  ja viljan ostajan (kauppa,  teollisuus, välittäjä  jne.) ennen
kasvukautta tai viimeistään ennen sadonkorjuuta tekemää sopimusta tietyn viljelykasvin tuotannosta ja sadon
myynnistä. Sopimuksessa hinta voi olla avoin (avohintainen viljelysopimus) tai osalle sadosta voidaan sopia
kiinteästä hinnasta (kiinteähintainen viljelysopimus). Hinta voi määräytyä myös esimerkiksi tietyllä ajanjaksolla
keskiarvona tai muuten. 
 
Sopimusviljelyä  tarkasteltiin  kyselyssä  viljalajeittain  huomioimalla  vastaajajoukosta  vain  kasvia  viljelevät  ja



myyvät tilat. Tuloksissa on huomioitava, että yhdellä viljelijällä voi olla useita erityyppisiä sopimuksia. 

Vastausten perusteella sopimusten käytössä on eroja viljalajeittain; mallasohralla ja vehnällä viljelysopimuksia
hyödynnettiin selvästi kauraa  ja muuta ohraa useammin. Mallasohraa  viljeli  ilman minkäänlaista  sopimusta
vain  kolmannes,  vehnää  noin  puolet.  Myös  suurin  osa  rypsin  ja  rapsin  viljelijöistä  oli  tehnyt  jonkinlaisen
viljelysopimuksen, kauralla ja ohralla viljelysopimus oli tehtynä sen sijaan vain noin joka kolmannella. 

Käytetyin  sopimusmuoto  on  edelleen  avohintainen  viljelysopimus.  Kiinteähintainen  sopimus  oli  tehtynä
viljalajista riippuen 414 % viljelijöistä, suosituinta se oli rukiin ja mallasohran viljelyssä. Vastaajilla oli näiden
vaihtoehtojen  lisäksi  mahdollisuus  valita  ”muu  sopimus”,  joka  voi  olla  esim.  futuurisopimus  tai  sopimus
naapuritilan kanssa viljan ostoista. Tämän vaihtoehdon oli valinnut vain 36 % vastaajista. 

Lisätietoja kyselystä

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. Kyselyn tuloksia julkaistaan VYR:n nettisivuilla, aiemmat
uutiset löytyvät alta. 

Lue lisää: Vain puolet viljelijöistä laskee viljanviljelyn kannattavuutta (VYR satokysely, osa I)  

Lue lisää: Kotimaan viljasatoarviot tarkentuvat (VYR satokysely, osa II) 

Lue lisää: Kasvukausi 2015 koetteli (VYR satokysely, osa III) 

Maatalouden kriisipaketin kansallisen
lisätuen suuruus vahvistettu

Hallitus vahvisti viime viikolla maatalousalan
vähämerkityksisenä tukena myönnettävän
väliaikaisen kansallisen lisätuen suuruuden.

Lisätuki  on  osa  maataloudelle  kohdistettavaa
kriisipakettia,  joka  koostuu  kansallisesta  ja  EU
rahoituksesta. Kansallisesta noin 20 miljoonan euron
rahoituksesta  noin  15 miljoonaa  euroa  käytettäisiin
esityksen  mukaiseen  tukeen.  Loppuosa  täydentäisi

Hallituksen esitys
tuottajaorganisaatioiden sallimisesta

Hallitus esitteli viime viikolla eduskunnalle
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun
lain muuttamista siten, että Suomessa voitaisiin
jatkossa hyväksyä naudanliha ja peltokasvialan
tuotteiden tuottajaorganisaatiot. 

Sallimalla  tuottajaorganisaatioiden  perustaminen
pyritään  tasapainottamaan  tuottajien  ja  ostajien
välistä markkinavoimaa. Tuottajaorganisaatiot  voivat

http://www.vyr.fi/www/fi/index.php?we_objectID=604%20
http://www.vyr.fi/www/fi/index.php?we_objectID=606%20%20
http://www.vyr.fi/www/fi/index.php?we_objectID=610
http://www.vyr.fi/www/fi/index.php?we_objectID=610WEhjdAfgkh


Suomelle  myönnettyä  noin  9  miljoonan  euron  EU
kriisitukea, joka on tarkoitus maksaa suorana tukena
maito ja sikatiloille.

Tänään vahvistetulla asetuksella säädetään maa ja
puutarhatalouden  väliaikaisen  kansallisen  lisätuen
määräytymisperusteista ja tukitasosta vuodelta 2015.
Väliaikaista  tukea  voidaan  myöntää  komission
asetuksessa  (EU)  N:o  1408/2013  tarkoitettuna
tukena  15  000  euroa  yritystä  kohti  kolmen
verovuoden aikana. Hakijalle myönnetään  lisätukea
enintään  0,42  prosenttia  siitä  vieraan  pääoman
määrästä,  joka  on  kohdistunut  hakijan  maa  ja
puutarhataloustuotantoon  31.  joulukuuta  2014  ja
josta  on  vähennetty  osto  ja  siirtovelat.  Tuen
korotusta  myönnetään  enintään  1,29  prosenttia
investointikustannusten määrästä.

Väliaikaista  kansallista  tukea  voidaan  myöntää
yleiset  kansallisen  tuen  saannin  edellytykset
täyttävälle  hakijalle,  joka  harjoittaa  maataloutta
vuonna 2015. Hakijan on täytynyt saada kansallista
tukea,  Euroopan  unionin  suoraa  tukea,
luonnonhaittakorvausta,  ympäristökorvausta,
eläinten  hyvinvointikorvausta  tai  luonnonmukaisen
tuotannon korvausta vuodelta 2015.

Lisäksi  hakijan  maa  ja  puutarhataloustuotantoon
viime  vuoden  lopussa  kohdistuneen  vieraan
pääomaan  (poislukien  osto  ja  siirtovelkoja)  on
oltava  vähintään  samansuuruinen  kuin  hakijan
toimintavuosien  2012–2014  maa  ja
puutarhataloustuotannon  arvonlisäverottomien
myyntitulojen  ja  tukien  vuosittainen  keskiarvo.
Hakijan  vieraan  pääoman  määrän  pitää  olla
vähintään 100 000 euroa.

Lisätukea voidaan korottaa, jos hakijan verovuosina
2010–2014  tekemien  maa  ja  puutarhatalouteen
tarkoitettujen  rakennusten  tai  rakennelmien
hankinta  ja  perusparannusmenojen  yhteenlaskettu
määrä  vähennettynä  samana  ajanjakson  aikana
saatujen  investointitukien  ja  korvausten  määrällä
ylittää 50 000 euroa.

Maatalouden  jatkuvuuden  turvaaminen  edellyttää
merkittäviä  taloudellisia  panostuksia,  joita  tehdään
tyypillisesti  etenkin  tilanpidon  alkuvaiheessa.  Tämä
on  asetuksessa  huomioitu  siten,  että  31.  elokuuta
2015 asti tehdyn koko tilan hallinnan siirrot voidaan
ottaa  huomioon  niin,  että  tilan  jatkaja  saa
väliaikaisen kansallisen lisätuen hyväkseen, jos tilan
edellinen  haltija  on  täyttänyt  tuen  myöntämisen
ehdot.

Lisätietoja maa ja metsätalousministeriöstä:

vanhempi  hallitussihteeri  Juha  Vanhatalo,  p.  0295
162 347
maatalousekonomisti  Pekka  Pihamaa  p.  0295  162
289
maatalousekonomisti  Antti  Unnaslahti  p.  0295  162
426
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Teksti:  Maa  ja  metsätalousministeriön  tiedote
17.12.

myös  tehostaa  alkutuotannon  toimintaa  ja  siten
osaltaan  parantaa  tuotannon  kannattavuutta  koko
elintarvikeketjussa.

Kyseisten tuotealojen hyväksytty tuottajaorganisaatio
voisi  yleisestä  kilpailulainsäädännöstä  poiketen
neuvotella  tuottajien  puolesta  tiettyjen  tuotteiden
tarjontaan liittyviä sopimuksia EU:n lainsäädännössä
tarkemmin  säädetyin  edellytyksin.  Kyseisen
kilpailuoikeudellisen  poikkeuksen  soveltaminen
edellyttää  tarjonnan  keskittämistä,  tuottajajäsenten
tuotteiden  markkinoille  saattamista  ja  toimien
merkittävää tehostumista.

Lisäksi  tuottajaorganisaatiossa  jäsenet  voivat  tehdä
yhteistyötä Euroopan unionin  kilpailulainsäädännön
ja  kansallisen  kilpailulain  niin  sanotun
maatalouspoikkeuksen  puitteissa.  Mahdollisia
yhteistyön muotoja  voivat  olla  esimerkiksi  yhteinen
jakelu,  myynninedistäminen,  laadunvalvonta,
laitteistojen  tai  varastotilojen  yhteiskäyttö  tai
tuotantopanosten yhteishankinta.

Nykyisin  Suomessa  on  mahdollista  hyväksyä
tuottajaorganisaatiot  hedelmä  ja  vihannesalalla  ja
maitotuotealalla.  Hedelmä  ja  vihannesalalla  toimii
kolme  tuottajaorganisaatiota,  mutta  maitoalalle  ei
vahvojen  osuuskuntien  ansiosta  ole  syntynyt
tuottajaorganisaatioita.

Hallitus  ehdottaa  tuottajaorganisaatioiden
hyväksymistä  nauta  ja  peltokasvisektoreille,  koska
näillä  sektoreilla  EU:n  lainsäädäntö  sallii
tuottajaorganisaatioille laajemmat tarjontaa koskevat
neuvotteluoikeudet.  Komissio  myös  julkaisi
joulukuussa  kilpailuoikeudelliset  suuntaviivat
tuottajille sallitusta yhteistyöstä näillä sektoreilla.

Tuottajaorganisaatioita  koskevaa  lainsäädäntöä
uudistetaan  hallitusohjelman  mukaisesti.  Lain  on
määrä tulla voimaan keväällä 2016.

Lisätietoja maa ja metsätalousministeriöstä:

lainsäädäntöneuvos  AkuPetteri  Korhonen,  p.  0295
162 325
neuvotteleva  virkamies  Pekka  Sandholm,  p.  0295
162 416
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Teksti:  Maa  ja  metsätalousministeriön  tiedote
17.12.2015

http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maatalouden-kriisipaketin-kansallisen-lisatuen-suuruus-vahvistettu
http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/naudanliha-ja-peltokasvialoille-omat-tuottajaorganisaatiot
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Kevätvehnän ongelmana valkuainen ja sakoluku

Erityisesti  syysvehnästä  korjattiin  tänä  syksynä
korkeita  hehtaarisatoja,  mutta  laatu  jäi  heikoksi.
Syksyn  995  miljoonan  kilon  vehnäsadosta  158
miljoonaa kiloa oli hehtopainolta vähintään 78 kiloa,
sakoluvultaan  vähintään  180  ja
valkuaispitoisuudeltaan  vähintään  12,5  prosenttia.
Sadosta  kevätvehnää  oli  785  ja  syysvehnää  210
miljoonaa kiloa.

Vehnäsadon  laatua  heikentää  matala
valkuaispitoisuus.  Kevätvehnän  keskimääräinen
valkuaispitoisuus on 12,0 prosenttia  ja se oli viiden
vuoden  keskiarvoa  matalampi.  Syysvehnän
keskimääräinen  valkuaispitoisuus ei  ole  jäänyt  alle
11 prosentin 20 vuoden seuranjakson aikana.

Valkuaispitoisuuden  lisäksi  kevätvehnän  laatua
heikentää  sakoluku.  Pitkälle  venyneet  puinnit
laskivat  kevätvehnän  sakolukua. Syyskuun puoleen
väliin mennessä puitujen näytteiden keskimääräinen
sakoluku oli 302, kun se syyskuun viimeisellä viikolla
puiduilla näytteillä oli enää 198. Noin 35 prosenttia
näytteistä  oli  sakoluvultaan  alle  180.  Syysvehnän
keskimääräinen sakoluku (317) säilyi korkeana.

Rukiista suuri sato

Rukiin 109 miljoonan kilon sadosta 92 prosenttia oli
hehtolitrapainoltaan yli 71 kiloa  ja sakoluvultaan yli
120. Rukiin keskimääräinen hehtopaino  (77,2 kiloa)
oli  korkea  ja  12  prosenttia  näytteistä  oli
sakoluvultaan alle 120.

Kauran ja ohran hehtopainot korkeita

Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino 57,7 kiloa oli
yli  kaksi  kiloa  korkeampi  kuin  viime  vuonna.
Kaurasadosta 99 prosenttia  eli  980 miljoonaa  kiloa
ylitti  laatuseurannan  käyttämän  52  kilon
hehtolitrapainon  vähimmäisvaatimuksen.
Elintarvikekauran  yleisen  58  kilon
hehtopainovaatimuksen  täytti  kaurasadosta  425
miljoonaa  kiloa,  mikä  on  kahta  edellistä  vuotta
suurempi määrä.

Kauranäytteistä  noin  10  prosenttia  ylitti  pika
analyysillä  mitattuna  deoksinivalenoli  (DON)  –
hometoksiinien    rajaarvon  1750  µg/kg,  joka  on
elintarvikekauralle  asetettu  rajaarvo.    Näytteiden
analysointien  edetessä  rajaarvon  ylityksiä  mitattiin
enemmän  kuin  viime  vuonna  ja  korkeampia
yksittäisiä pitoisuuksia. Alueellista vaihtelua esiintyi.
Hämeessä  ja  PohjoisKarjalassa  sekä
Uudellamaalla  ja  PohjoisSavossa  on  suurin  riski,
että  elintarvikekäytön  rajaarvo  ylittyy.  Kauran  laatu
on hyvä varmistaa ennen käyttöä.

Mallasohrasadosta  62  prosenttia  eli  noin  202
miljoonaa kiloa  täytti mallasteollisuuden  käyttämistä
laatutavoitteista  lajitteluasteen  ja
valkuaispitoisuuden  vaatimukset.  Keskimääräinen
valkuaispitoisuus  oli  10,3  prosenttia  ja  lajittelutulos

ProAgria: Viljanviljely jälleen
tappiollista

Viljan tuotanto tekee kolmatta vuotta peräkkäin
tappiollisen tuloksen

Tulos  on  tappiollinen,  jos  viljan  satotaso  on
korkeintaan  valtakunnallisten  keskisatojen
mukainen,  noin  4  000  kiloa  hehtaarilta.  Heikon
tuloksen  taustalla  on  viljan  hintakehitys,  joka  on
viimeisen  2–3  vuoden  ajan  ollut  laskusuuntainen
samalla,  kun  viljelyn  kustannukset  ovat  kuitenkin
säilyneet korkealla tasolla. Satojen tulisi olla 5 000–6
000  kiloa  hehtaarilta,  jotta  viljely  saadaan
kannattavaksi näillä hinta ja kustannussuhteilla. 

Tulokset  käyvät  ilmi  ProAgrian  Lohkotietopankin
viljojen,  öljy  ja  palkokasvien  sekä  kuminan
tuotantokustannuslaskelmien  pohjalta  lasketuista
ennakkotuloksista  vuodelle  2015.  Kasvikohtaiset
kannattavuustulokset  tarkentuvat  alkuvuodesta,  kun
tilakohtaiset  laskelmat  toteutuneista  tuotoista  ja
kustannuksista  valmistuvat ProAgrian ViljelyKasvu  
ryhmissä.

Ruis,  rapsi,  härkäpapu  ja  kumina  tuottivat
parhaiten 

Viljelykasvien  sato  saattoi  yllättää  positiivisesti  tai
toisena  ääripäänä  epäonnistua  täydellisesti  viime
kesän  poikkeuksellisena  kasvukautena. 
Ennakkotulokset osoittavat, että  tämän hetken viljan
markkinahinta  ei  kata  viljelystä  aiheutuneita
kustannuksia. Keskimäärin viljat tekevät näillä hinta
ja  kustannussuhteilla  tappiota  noin  250  euroa  ja
öljykasvit  ja  härkäpapu  145  euroa  hehtaarilta.
Ainoastaan kuminan tulos 239 euroa hehtaarilta, on
selvästi  positiivinen.  Kuminan  noussut
maailmanmarkkinahinta  ja  viime  kesän  kuminalle
hyvät  kasvuolot  ja  pieni  tuhoojapaine  tukevat
kuminan hyvää tulosta.

Viljoista  ruis  tekee  parhainta  tulosta,  mutta  se
edellyttää  viime  vuoden  sopimushinnan,  200 euroa
tonnilta  toteutumista.  Plussan  puolelle  rukiin
viljelyssä  päästään  4  300  kilon  hehtaarisadoilla.
Rehuviljat  sen  sijaan  tekevät  viljoista  heikointa
tulosta  ja  niillä  tappio  voi  kasvaa  yli  300  euroon
hehtaarilta.  Kevätrapsi  tekee  rypsiä  paremman
tuloksen  ja  se  johtuu  rapsin  noin  500  kiloa  rypsiä
paremmasta sadosta hehtaarilta.

Viljelykiertojen  monipuolistamisella  tasataan
viljelyn riskejä

Tulokset  osoittavat,  että  pelkkiin  kevätviljoihin  tai
rehuviljoihin  pohjautuva  viljelystrategia  sisältää
tämän  hetken  markkinatilanteessa  paljon  riskejä.
”Viljelyn  monipuolistamisella,  jossa  viljelykierrossa
on  kevätviljojen  lisäksi  syysmuotoisia  kasveja  sekä
öljy  ja  palkokasveja,  tasataan  sato  ja  hintariskejä.
Öljy  ja  palkokasvien  sekä  erikoiskasvien,  kuten
kuminan  kannattavuus  on  nykyisillä  sato  ja
hintatasoilla  viljoja  parempi,”  toteaa
palveluryhmäpäällikkö  Sari  Peltonen  ProAgria
Keskusten Liitosta.



88 prosenttia. Jyväkoko paransi sadon  laatua  viime
vuodesta.  Eviran  laatuseurannassa  ei  määritetä
mallasohran itävyyttä.

Rehuohrasadosta  81  prosenttia  eli  1013 miljoonaa
kiloa  oli  hehtolitrapainoltaan  vähintään  64  kiloa,
alueellista vaihtelua esiintyi.

Tekstin lähde: Viljasadon laatu, ennakkotieto Evira
(26.11.)

Lue lisää: Viljasadon laatutaulukot, Evira

Lue lisää: Viljan keskilaatu, Evira (tilanne 6.12.) 

Lue lisää: Luomuviljan keskilaatu (tilanne 6.12.)

 

ProAgrian  viljelyn  kehittämisryhmien  tulosten
mukaan  parhaan  neljänneksen  tuloksen  taustalla
vaikuttavat keskiarvosatoja parempi sadon määrä  ja
muita  pienemmät  kiinteät  kustannukset.  Jos
tuotantokustannukset  ovat  korkeat  eikä  niiden
alentamiseen  ole  mahdollisuuksia,  tarvitaan  lisää
kiloja  jakamaan  kustannuksia.  Satotasojen  on
noustava,  jos halutaan säilyttää nykyinen kiinteiden
kustannusten  taso.  Katseet  suunnattava  kiinteiden
kustannusten  karsimiseen  tavalla  tai  toisella,  jos
satotasojen nosto ei onnistu.

Lisätietoja:
Sari  Peltonen,  palveluryhmäpäällikkö,  ProAgria
Keskusten  Liitto,  020  747  2477,
sari.peltonen@proagria.fi
www.proagria.fi/kasvi

Tekstin lähde: ProAgrian tiedote 14.12. 

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

http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/viljan+laatu/viljasadon+laatuseuranta/ajankohtaista+viljan+laadusta/
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/kasvit/vilja/viljasadon_laatu_2015/viljan_keskilaatu_2015.pdf
http://www.vyr.fi/uutiskirjeet/Viljaviesti_uusi/2015/11_2015/luomuviljan_keskilaatu_2015.pdf
https://www.proagria.fi/ajankohtaista/viljantuotannon-ennakkotulokset-2015-kannattavaan-tulokseen-vaaditaan-hyva-sato-5869
http://www.vyr.fi/www/fi/yhteystiedot/palaute.php
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