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Kasvutilannekatsaus
• Hyppösen tilalla Isossakyrössä KWS 

Kosmos syysohra kylvettynä 10.9 
normaalia tiheämmäksi

© Antti Hyppönen 20.4.2022





• KWS Spencer syysvehnä Ylistarossa
• Kumina Laihialla © Päivi Koivusalo 24.4.2022



Ja viljanhinnoilla…

© Tuomas Pennala ProAgria EP



Lokakuu 2021 lannoite ja viljahinnoilla

© Tuomas Pennala ProAgria EP



Ruiskuntestaukset

• ”Viljelijän kasvinsuojeluruisku on testattava 
vuodesta 2021 alkaen 3 vuoden välein
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 
valtuuttamalla testaajalla. Jos ruisku tuli 
testattua 31.12.2020, uudelleen testaus
vaaditaan 31.12.2025 mennessä.”

• Hyvin pestä ruisku ja paljon vettä säiliössä 
testaukseen!!

• Painemittarit kulutustavaraa, suutintukokset, 
puomiston vuodot, puhdasvesisäiliöä ja 
nivelakselin suoja!



Etelä-Pohjanmaan ProAgrian
ruiskuntestaukset

• Julkaistaan myöhemmin: https://etela-
pohjanmaa.proagria.fi/tapahtumat

• Alkaen kesäkuun puolesta välistä

• Suurin piirtein samat paikat, kuin aiempina vuosina, alkaa Kyrönmaan 
nurkilta

• Vastaavana toimii: 



https://www.lantbrukssallskapet.f
i/spruttester-2022-testdagar-och-
anmalningsuppgifter/



Kasvinsuojelututkinto 5 vuoden välein
• 2.6 ”Walk In” kasvinsuojelututkinto klo 12-15 Seinäjoen elinkeinotalolla

– Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki

– Ota yhteys:

– Päivi pystyy järjestemään tarvittaessa samantyylisiä päiviä Kyrönmaallakin
• Kasvinsuojelutukinto etänä 50e sis alv:

• https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/tapahtumat/sahkoinen-
kasvinsuojelututkinto-13675



Kasvustokäynnit Neuvo-rahalla
• Touko-kesä-heinäkuussa

• ”ilmainen”- palvelu viljelijöille, lasku tulee vain alv-osuudesta

• Ei kannata kiertää tilan jokaista lohkoa, mieti etukäteen 3-6 
kiinnostavinta

= Kylvömäärä kg/ha



Tuore oppari Mirka Kosuselta HAMK: Kokeet tehty vuonna 2020 Elimäellä
Huom tavoiteorastiheydestä jääty 100kpm/m2! Sama käytännön havainto itsellä 
pelloilta:

R= monitahoinen ohra E= 2-tahoinen. Numero= tavoitekylvötiheys/ m2



Kasvustotiheyden laskenta

Kaava: 

1000 / Riviväli cm = Matka cm, 
miltä oraat lasketaan yhdestä 
rivistä

Esim: 1000 / 16,7cm = 59,9cm 
matkalta lasketaan oraat

Saatu oraslukumäärä kerrotaan 
10 = Tiheys / m2

Esim 12,5cm riviväli, lasketaan 
oraat yhdestä rivistä 80cm 
matkalta, saadaan tulokseksi 
50, kerrotaan 10llä, saadaan 
tiheydeksi 500kpl/m2
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Typen puutos

Kaliumin puutosFosforin puutos

Magnesiumin puutos Kuivuus

Terve kasvi

Ruiskutusvirhe Tauti   



Taudit, puutokset ja stressioireet

Boori tai kaliumpuutos?

Ohran rengaslaikku

Kuivuus……… 



Maan kasvukuntokäynnit myös Neuvo-
Rahalla!
• Tiiviysmittaus penetrometrilla

• Kuoppatesti: ruokamulta, rakenne, 
juuret, lierot jne

• Veden läpäisy

• pH-mittaus

• Lohko 10 vuotta 
lautasmuokkauksessa

– Kevätviljaa + kerääjäkasvia

– Kuivalantaa

– Nurmea 10v sitten



Osmo-
hankkeen 
”mara” maan 
rakenteen 
arviointikortti



1 vuoden satonurmi puna-apilalla ja nadoilla tekee jo 
ihmeitä!

©Perttu Perälä



ProAgrialla laajin kattaus asiantuntijapalveluja 
maatalouteen

• Viljelysuunnittelu – Viljelyn kehittämisohjelma

• EU-tukihaut – Vakuutettuna!

• Talouslaskelmat investointitukihakuihin ja kannattavuuslaskelmat

• Maa- ja metsätalouden verokirjanpito

• Kotieläinpuolen ruokintasuunnittelut yms yms

• ”Ilmaisena” Neuvopalveluna mm:

– Kasvustokäynnit

– Maankasvukunto

– Kasvinsuojelusuunnittelu

– Kalkitussuunnittelu

– Kannattavuuslaskelmat yms. 

Tiedustele mitä vain palvelua 
esimerkiksi JM Topparilta:



Kiitos!

3.12.2020 Perttu Perälä


