
HYKERRYS-hankkeen satotulokset kasvukaudelta 2018 
Kasvukausi 2018 oli sääolosuhteiltaan erittäin kuiva ja lämmin. Toukokuun poikkeuksellisten korkeiden 
lämpötilojen ja kuivuuden johdosta kauran ja härkäpavun koeruudut taimettuivat erittäin epätasaisesti, ja 
kasvusto jäi harvaksi ja aukkoiseksi. Kasvukaudella 2018 viljelyssä olleiden kasvien sadot jäivät erittäin 
pieniksi ja sääolosuhteet vaikuttivat satojen muodostukseen enemmän kuin käytetyt lannoituskäsittelyt. 
Kauran sadot jäivät kaikilla käsittelyillä noin 2000 kilon hehtaarisatoihin, ja käsittelyiden välillä ei ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja (kuva 1). 

 

Kuva 1. Kauran satotulokset (t/ha) kasvukaudelta 2018. Satotasot jäivät vaatimattomiksi kuivana ja 
lämpimänä kasvukautena, eikä käsittelyiden lannoitusvaikutusta saatu esille.   

 

Kesän kuivuus ja korkeat lämpötilat vaikuttivat erityisen haitallisesti härkäpavun sadonmuodostukseen.  
Aukkoiseksi jääneissä kasvustoissa oli hyvin tilaa rikkakasvien kasvulle, ja lohkoilla olikin runsaasti 
peltovalvattia (Sonchus arvensis). Juhannuksen aikaiset runsaammat sateet aiheuttivat härkäpavulle 
jälkiversontaa. Jälkiversot eivät Suomen lyhyessä kasvukaudessa ehdi tuleentua pääversojen tahdissa, joten 
niiden muodostumista pyritään viljelymenetelmillä ehkäisemään. Sivuversojen runsas tuleentumaton 
massa hankaloitti merkittävästi härkäpavun sadonkorjuuta. Härkäpavulla on päätteetön kasvutapa, eli 
kasvin ylimpiin osiin erilaistuu uusia kukka-aiheita varren alimpien palkojen jo täyttyessä ja tuleentuessa.  
Loppukesän korkeat päivälämpötilat aiheuttivat pavuissa erittäin epätasaista tuleentumista, mikä johti 
alimpien palkojen papujen varisemista jo heinäkuussa. Papujen runsaan varisemisen sekä sivuversojen 



massan vuoksi koeruutujen satoja ei saatu täysmääräisesti korjattua.  Härkäpavun käsittelyistä ainoastaan 
väkilannoitekontrollin ja ammoniumsulfaattikäsittelyn sadot olivat tilastollisesti merkitsevästi suuremmat 
kuin lannoittamattoman verrokin (kuva 2). Palkojen varisemisen ja muiden puinnissa kohdattujen 
haasteiden vuoksi härkäpavun satotulokset eivät juurikaan kerro käytettyjen käsittelyiden 
lannoitusvaikutuksesta.   

 

Kuva 2. Härkäpavun satotulokset (t/ha) kasvukaudelta 2018. Samoilla kirjaimilla merkityt käsittelyt eivät 
eroa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, p ≤ 0,05 (Tukey HSD). 

 

Viherlannoitusnurmet talvehtivat hyvin. Kuivuus heikensi kuitenkin myös nurmen kohdalla sadontuotantoa 
kasvun tyrehtyessä kevään kuivuudessa.  Viherlannoitusnurmien biomassoissa ei ollut tilastollisesti 
merkitseviä eroja (kuva 3). Kasvustojen kasvilajisuhteissa oli nähtävissä kevään 2017 kauran 
lannoituskäsittelyiden typpilannoitustasot; apilan osuus väheni ja heinäkasvien osuus kasvoi kauraruuduilla 
typpilannoitustasojen kasvaessa. Eniten apilakasveja oli Ecolan Oy:n mikrobikäsittelyruuduilla ja Tuhala Bio 
Oü:n matokompostikäsittelyiden ruuduilla. 



 

Kuva 3. Viherlannoitusnurmien biomassat (t/ha) kasvukaudella 2018. Käsittelyiden nimet viittaavat vuoden 
2017 kauran lannoituskäsittelyihin. Viherlannoitusnurmi kylvettiin keväällä 2017 kauran aluskasviksi. 

 

 


