Öljykasviviljelijän
huoneentaulu
”Onnistuneen viljelijän resepti”
Toimenpiteet, joilla onnistun öljykasvintuottajana:
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Mieti viljelykierto: öljykasveja lohkolle enintään
joka 5. vuosi
ß Älä viljele tätä useammin ristikukkaisia kasveja,
sillä tautiriski moninkertaistuu
ß Torju välivuosina rikkakasvit huolellisesti
ß Tee pitkäntähtäimen suunnitelma, jossa
huomioit öljykasvien tarpeet ja edut kierrossa
Valitse hyväkuntoinen lohko ja poutimaton maalaji
ß Vaikka öljykasvit ovat mainioita välikasveja viljakierroissa, niiden kasvu ja sadontuotto kärsivät
tiivistyneessä, rakenteeltaan heikossa maassa
ß Rikkakasvit valtaavat tehokkaasti heikon
kasvuston
ß Öljykasvien viljely onnistuu myös
suorakylvössä sekä kevytmuokatussa maassa
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Valitse lajike ja laji tuotanto-olojen mukaan
ß Viljele rapsia vain lämpöoloiltaan suotuisimmilla
alueilla ja lohkoilla
o Rapsi antaa öljyä enemmän ja nykylajikkeiden
lehtivihreän riski on selvästi pienentynyt
o Rapsista saat rikkasiemenet helpommin
lajittelulla pois
o Rapsikasvustoissa esiintyy vähemmän
kasvitauteja kuin rypsissä
ß Rypsiä voit viljellä koko öljykasvien
tuotantoalueellamme

Kylvä tarkasti
ß Käytä siementä kohtuullisesti: 7 kg/ha riittää
suotuisissa oloissa.
o Ennaltaehkäiset lakoa ja pahkahomeriskiä
ß Älä kylvä liian aikaisin
o Varmistat peittauksen tehon kirppoihin
o Käytä vain sertifioitua peitattua siementä

Huomioi lannoituksessa lajikkeiden parantunut
sadontuottokyky
ß Öljykasvit ovat ravinteiden suhteen vaativia viljelykasveja ja vaativat tasapainoisesti ravinteita
ß Suosi moniravinteisia lannoitteita. Kiinnitä erityistä
huomiota rikin, fosforin ja boorin riittävyyteen
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Seuraa ja torju taudit ja tuholaiset ajoissa
ß Älä anna tuholaisten yllättää
o Aloita kirppatarkkailu heti taimettumisvaiheessa
o Tarkkaile rapsikuoriaisia ensimmäisten nuppujen
ilmaannuttua
ß Seuraa ajankohtaistiedotteita MTT:n nettisivuilla
(KasperIT) ja Maaseudun Tulevaisuudessa
ß Tarkkaile sademääriä ja pahkahomeriskiä:
o Jos huomaat, että rypsin kukintaa edeltävän
kolmen viikon jaksolla sataa yli 30 mm tai maa
säilyy muuten yhtäjaksoisesti tasaisen kosteana,
tee torjuntaruiskutus täyskukinnan aikaan, kun
ensimmäiset kukkien terälehdet alkavat varista
maahan

Huoneentaulun on laatinut Rypsinoste-hankkeen asiantuntijatyöryhmä.
Vilja-alan yhteistyöryhmän aloitteesta käynnistetty
RYPSINOSTE-hanke on laaja MTT:n, MMM:n, yritysten,
yhteisöjen ja viljelijöiden yhteistutkimus, jonka valtakunnallisen kartoituksen ovat toteuttaneet MTT,
Satafood ry ja Suomen Rehu Oyj.
Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) internet-sivuilta saat
lisätietoa osoitteessa www.fingrain.fi.

