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Sisältö

1. Ruokaviraston tuottaja-aineisto (havainnot n: vehnä 833; ruis 219; 

herne 608; kaura 3961; ohra 1573, tarkastuskaudet 2012-2019)

• Säätekijöiden kytkös itävyyteen

• Sää- & muiden tekijöiden kytkös rukiin torajyvään (Fazerin aineisto)

2. Stressitekijöiden vaikutus – astiakokeet Luke

• Itävyyteen

• sadontuottokykyyn

19.1.2022
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Ohra, kaura, kevätvehnä, ruis ja herne 

Mitkä säätekijät vaikuttavat itävyyteen?
• Mallinnettiin tiettyjen säätekijöiden vaikutusta ohran, kauran, vehnän, rukiin ja herneen 

itävyyteen. Säätekijät valittiin tiettyjen kehitysvaiheiden avulla. 

• Kehitysvaiheet oli määritelty ohran avulla eri alueille ja eri vuosille. Koska yksittäisellä 
peltolohkolla kasvuvaihe saattaa poiketa keskimääräisestä, käytettiin vähintään kolme 
viikon jaksoja.

• Säämuuttujina oli jakson sadesumma ja keskilämpötila. Ajanjaksot joita käytettiin 
mallinnuksessa olivat:

• Ajanjakso kylvöstä tuleentumiseen

• Ajanjakso 3 viikkoa ennen orastumista

• Ajanjakso 3 viikkoa orastumisesta 

• Ajanjakso 3 viikkoa ennen tähkälletuloa

• Ajanjakso 3 viikkoa tähkälletulon jälkeen

19.1.2022
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Ohra

19.1.2022

Lämpötila 3 vk tähkälletulosta (=jyväntäyttymisjakso) – tilastollisesti vahvin kytkös itävyyteen  

3 luokkainen lämpötilamuuttuja: (minimi 14 ºC, maksimi 21.5 ºC)
14 - 15.9 ºC

16 - 17.9 ºC

18 ºC -

Itävyys %
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Ohra

19.1.2022

• Myös sadesummalla ennen tähkälletuloa kytkös itävyyteen: sadannan 

lisääntyminen alentaa itävyyttä (lajike-eroja, ero ääripäiden välillä 6-8% 

riippuen lajikkeesta).

150 mm 150 mm

ARILD                                                                                    ANNI
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Kaura

19.1.2022

Paras selittäjä sadesumma ennen tähkälletuloa (mitä enemmän sataa, sitä matalampi itävyys; 

vaikutus keskimäärin 3,5%, (jopa 10%, Obelix)

FIIA                                                                                 OBELIX

170 mm

91%

87%
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Kaura

Myös keskilämpötila 3 viikkoa tähkälletulon jälkeen 

• paras itävyys keskimääräisissä olosuhteissa; alhaisin itävyys alhaisimmassa 

lämpötilassa (-4%)

19.1.2022
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Kaura

Sadesumma orastumisen jälkeen (kuivuus heikentää itävyyttä; vaikutus 3-8% 

riippuen lajikkeesta, epätasainen orastuminen        jälkiversontaa,                    e

e epätasainen tuleentuminen?)

19.1.2022

FIIA                                                                                                                  OBELIX

150 mm 150 mm
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Kevätvehnä

19.1.2022

Selkeimmät vaikutukset lämpötilalla: jaksot 3 viikkoa ennen tähkälle tuloa ja 3 viikkoa tähkälle tulon jälkeen

Alhaiset lämpötilat pudottavat itävyyttä 4-5%

lämpötilamuuttuja: 

11 - 14.9 ºC

15 - 16.9 ºC

17 ºC –

13 - 15.9 ºC

16 - 18.9 ºC

19 ºC –
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Kevätvehnä

19.1.2022

Onko siemenpainolla vaikutusta itävyyteen?

Myöskään ohran tai kauran osalta siemenpaino ei ollut merkitsevä!

EI VAIKUTUSTA
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Lämpötila tuleentumisen jälkeen

19.1.2022

VEHNÄ                                                                                     KAURA

keskilämpötila 3 vk jakso                                                                                          keskilämpötila 3 vk jakso             

Itävyys +4,5%                                                                             Itävyys +5%

17 °C 17 °C

94%

89%

94%

87%

9 °C 8 °C
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Sade tuleentumisen jälkeen

19.1.2022

VEHNÄ                                                                                   OHRA

SADE mm 3 vk jakso                                                                                              SADE mm 3 vk jakso

Itävyys +3%                                                                                                        Itävyys +1,7%

170 mm 170 mm

Arkijärjen vastainen tulos!

Sade voi olla hyvin alueellista verrattuna 

lämpötilaan, joka laajoilla alueilla 

yhteneväinen. Ohralla vaikutus tosi pieni!

94%

91%

95,6%

94%
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Ruis

19.1.2022

• Paras selittäjä oli sadesumma 3 viikkoa tähkälletulon jälkeen 

• mitä enemmän sataa, sitä matalampi itävyys, vaikutus jopa 5%

• Muut selittäjät eivät nousseet tilastollisesti merkitseviksi

93%

88%

60 mm
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Herne

• Paras selittäjä: sadesumma kylvön jälkeen (mitä sateisempaa, sitä 

heikompi itävyys; 93 -> 84%; kuva vasemmalla)

• Toiseksi paras: sadesumma ennen kukintaa (mitä sateisempaa, sitä 

heikompi itävyys; 93 -> 82%; kuva oikealla)

19.1.2022
120 mm90 mm
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Homeen vaikutus itävyyteen

- hometieto:

1=”näytteissä hometta” & 0= ”ei hometta”

19.1.2022

10% ero
11% ero
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Homeen vaikutus itävyyteen

19.1.2022

8% ero

10% ero

6% ero
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Home vs säätekijöiden vaikutus itävyyteen

- osa havaituista säätekijöistä vaikuttaa itävyyteen todennäköisesti 

homeen kautta. 

- esim vehnällä lämpötila. Lämpötilalla ei välttämättä sinällänsä suoraa 

vaikutusta itävyyteen. Alhainen lämpötila voi olla yhteydessä 

sadantaan, mahdollisesti korkeaan suhteelliseen kosteuteen, joilla 

taasen yhteys homeisiin 

19.1.202219.1.2022

lämpötilamuuttuja: 

11 - 14.9 ºC

15 - 16.9 ºC

17 ºC –

13 - 15.9 ºC

16 - 18.9 ºC

19 ºC –
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Torajyvien esiintymisriski rukiilla

Taulukko: “odds ratio” on 1.00 mikäli riski

korkealle torajyvien esiintymiselle on sama

kuin esimerkiksi populaatiolajikkeille

jos arvo >1 niin riski on suurempi. Jos 

95% luottamusväli ei sisällä arvoa 1.00 on 

ero tilastollisesti merkitsevä. 

Luku 4.356 ei tarkoita suoraan, että

hybrideillä on nelinkertainen torajyväriski, 

populaatiolajikkeisiin mutta kuitenkin

merkittävästi suurempi

Viileä sää ennen tähkälletuloa riski

(todnäk pidempi kukintajakso)

Samoin jyväntäyttymisjaksolla

Kahukärpästorjunta pienentää riskiä

19.1.2022



Kasvuolosuhteet, kontrolloidut kokeet, Luke
Eri stressitekijöiden vaikutus itävyyteen ja sadontuottokykyyn

Lajikkeet:
• Alvari 6-t
• RGT Planet 2-t

KESÄ 2020, ulkokasvihuone

Kasvuolosuhteet:
• vesi

• Märkyys orastumis-pensomisvaiheessa (toteuma: 3 l-vaihe, 1. sivuverso näkyvissä → 10 vrk tulvitus)
• Kuivuus jyväntäyttymisvaiheessa (toteuma: tähkälletulo/pölyttymisvaihe → 10 vrk kuivuus: 

lakastumisoireita)

•Kontrolli
• korjuuajankohta: vain kontrollioloissa kasvaneista

• Puolituleentunut puinti tähkäpuimurilla → mahdollinen mekaaninen vioitus. Kaikissa muissa 
käsittelyissä käsinpuinti → ei mekaanista vioitusta

• Täysin tuleentunut



Kasvuolosuhteet, kontrolloidut kokeet
Eri stressitekijöiden vaikutus itävyyteen ja sadontuottokykyyn

SYKSY 2020 VITRINIA
Kasvuolosuhteet:
• lämpötila

• Alhainen lämpötila (~12 °C) orastumis-pensomisvaiheessa
• Korkea lämpötila (~28/15 °C) jyväntäyttymisvaiheessa
• Alhainen lämpötila jyväntäyttymisvaiheessa (~12 °C)

• kasvitauti
• Verkkolaikkutartunta korrenkasvuvaiheessa (18/15 °C)
• Verkkolaikkutartunta tähkälletulovaiheessa (18/15 °C)

• kontrolli (18/15 °C)
• 2 korjuuajankohtaa 

HUOMIOITAVAA – koska stressit ajoitettu pääverson kasvuvaiheen mukaan, niin vain pääversojen jyvät 
itävyysanalyyseihin. 



2119.1.2022

KONTR TULVITUS
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Verkkolaikkusaastunta      korrenkasvuvaiheessa



SATOKOE STRESSIKÄSITELTY SIEMENSUKUPOLVI

KESÄ 2021, Plantan ulkokasvihuone
• Astiakoe
• 6 toistoa per käsittely
• Täydellisesti satunnaistettu koeasetelma
• Kastelu tarpeen mukaan
• Lannoitus kerran viikossa kastelun yhteydessä tähkälletuloon
• Ei tautitorjuntaa, mutta kirvoja torjuttiin 4 kertaa

• Alvarista hankalampi torjua
• Sato & satokomponentit

• Jyväsato/astia, fytomassa/astia, TJP, HI, jyvälkm/astia / tähkä



STRESSIKÄSITELTTELYJEN VAIKUTUS SEURAAVAN SUKUPOLVEN SATOON

Kesä 2020 ulkokasvihuone Syksy 2020 Vitrinian kasvihuone
Ero 5%, 5 t/ha 
satotasolla ero 
olisi 250 kg/ha

Sato g/astia

Ei tilastollisia eroja 
käsittelyiden välillä



STRESSIKÄSITELTTELYJEN VAIKUTUS SEURAAVAN SUKUPOLVEN SATOON

Kesä 2020 ulkokasvihuone Syksy 2020 Vitrinian kasvihuone

Sato g/astia

Ainut tilastollisesti 
merkitsevä ero

Hieman alhaisempi 

sato kuin RGT:ssä

• lajike, kirvat?



Stressikäsittelyiden idätystulokset 

• Korjuun jälkeen 1 kk, 3 kk, 6 kk ja 9 kk idätykset tehty

• Paperi-itävyyksissä ongelmia:

• Ongelmaksi on muodostunut juurien ruskea-kähäräkärkisyys ja osalla myös 
lyhyys (Alvari enemmän kuin RGT Planet)

=> tulkittava vaillinaisesti itäneiksi, jota eivät välttämättä ole 

Ongelma Vitrinian-stressatuissa 

• talvella paperin nurkka 

• kesällä 6 kk  idätyksissä paljon

• ei ongelmia rutiininäytteissä 

=> Siirryttiin multaidätykseen, missä ei mitään ongelmia



TP 2 idätykset 



TP 2 idätykset 



TP 2 idätykset 

Normaalit juuret • Ruskea-kähäräkärkisyyttä, lyhyitä juuria 



TP 2 idätykset 

Normaalit juuret mullassa (12.7.)



JOHTOPÄÄTELMIÄ STRESSIKÄSITTELYIDEN VAIKUTUKSISTA ITÄVYYTEEN JA 
SADONTUOTTOKYKYYN

• Stressioloilla ei näyttänyt olevan vaikutusta itävyyteen eikä sadontuottokykyyn
• Mekaaninen korjuu puolituleentuneena ainut käsittely, jolla näyttäisi olevan vaikutusta itävyyteen 
• Stressikäsittelyt aiheuttivat kyllä selvästi näkyviä oireita/vaikutuksia, mutta ei näyttäisi heijastuvan 

merkitsevästi siemenen itävyyteen tai seuraavan sukupolven sadontuottokykyyn 


