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Motiivi hankkeelle ja kenttäkokeelle 

• Herneellä on muita lajeja alhaisempi keskimääräinen itävyys => huom. 
siemenen rakenne
• 2012-2021 keskimääräinen itävyys 83,3 % 

• 2018-2020 86,9 % 

• Ruotsissa 2018-2020 91 % 

• Herneen itävyysnäytteissä nähdään paljon ns. mekaanisia vioituksia

• Saatu viestiä, että herne itäisi pellossa paremmin kuin itävyystulos antaa 
olettaa (myös härkäpapu)



Viljelijänäytteiden itävyyden 
seuranta 



Herneen itävyyden seuranta viljelijä- ja 
pakkaamonäytteistä

• Viljelijät, pakkaamot tai hanketyöntekijät kävivät ottamassa näytteitä

• Näytteet idätettiin paperihaitarissa ja suurimmasta osasta näytteistä tehtiin myös 
kosteus 



Pellolla havaittua

• Kasvitauteja

Fusarium tai lakaste, kostea alkukesä suosi Fusariumia (MJ) 



• Käsin ennen puintia kerätyt 
palkonäytteet itivät erinomaisesti, mutta 
silti oli joitakin vaillinaisia 

Näytteiden itävyydessä havaittua 

• Toukkavioitusta, mutta on vielä ok 
itävyyden kannalta



Näytteiden itävyydessä havaittua 

• Homeita idätyksessä (myöhään puidut) Maljauksessa havaittu

• Fusarium sp.

• Ascocyta pisi

• Botrytis sp. 

• Bakteeri-infektio 



• Tummaa sisältä – Mn puute?

Näytteiden itävyydessä havaittua 

• Palkoon itäneitä



• Lajikkeita oli seitsemän, joista jokaisesta oli vähintään yksi lohko  

• Osallistuvia pakkaamoja oli seitsemän

• Kerättyjen näytteiden keskimääräiset itävyydet

Näytteiden itävyydet

Palkonäytteet Puintinäytteet Kuivatut näytteet VI-näytteet

97,4 % 93,4 % 90,8 % 81,1 %

Palkonäytteet Puintinäytteet Kuivatut näytteet VI-näytteet

97,7 93,7 91,9 84

Yhden erän itävyydet poistettu



Automaattinäytteenoton vaikutus (Kekkonen-näytteenotin)

• VI-näyte: automaattinäytteenoton jälkeen 12 %-yksikköä alhaisempi itävyys vs. näyte 
otettu säkeistä kairalla (itävyydet melko alhaisella tasolla, kosteus 15,4 %)

• Hankenäyte: säkistä kairattu itävyydeltään 5 %-yksikköä parempi (ei edustanut koko erää) kuin 
automaatilla otettu VI-näyte ja puhtaiden siementen osuus 0,7 %-yksikköä suurempi 
kairanäytteenotossa 

Viljelijänäytteiden itävyyksiä 



Yhteenveto 
• Kun sato tuleentunut, itävyys oli korkea palkonäytteissä

• viivästynyt puinti laskenee itävyyden lähtötasoa

• Puitavan sadon kosteus: < 15 %  tai > 23/24 % altistaa puintivioituksille

• loppukosteus < 14 % altistavat vioituksille tilalla ja pakkaamossa

• puintikosteus 15 % alhainen, suositus 18-22 %

• siemenen koolla ei vaikuttanut olevan vaikutusta itävyyteen

• Kosteus kriittisin tekijä siemenen käsittelykestävyydessä ja itävyyden säilymisessä

• Runsas rikkojen määrä lisää sadon kosteutta, mikä voi lisätä puintivioituksia

• Hernekääriäisen viotukset voivat laskea itävyyttä ja jopa lisätä vioitusriskiä lajittelussa –> 
torjuntatarpeen arviointi/eristysetäisyys => Tuholaisvaurioilla myös merkitystä



Yhteenveto 

• Puimurin ja säätöjen merkitys - onko puintikelan suurempi halkaisija ja hitaampi
pyörimisnopeus herneelle parempi? 

• Paria poikkeusta lukuunottamatta itävyys laski pakkaamoissa hiukan enemmän kuin
tiloilla
• Muutamissa tapauksissa itävyys laskenut kuorma/vastaanottonäytteen ja 1. 

lajittelijanäytteen välillä => onko tällä välillä jotakin tehtävää? Monttuun kippaaminen?

• Sadon pudotus siiloon – osuuko siilon seinään vai siemenpatjaan

• Myös lajittelijan jälkeen tapahtunut vielä laskua

• Automaattinen Kekkonen-näytteenotto voi heikentää laatua: puhtaus ja itävyys

• MUTTA liian kuivan siemenen itävyys voi laskea jo tilalla liikuttelun/kuormauksen
yhteydessä



Yhteenveto

• Kun itävyys on alhaisemmalla tasolla (kuolleita vähän ja vaillinaisuuden syy on 
mekaanista), kaikki siemenet ovat joutuneet kolhujen kohteeksi, jolloin loputkin 
normaalisti itäneet ovat herkempiä vioituksille ja voivat menettää itävyyden herkemmin 

• Viime kesänä vähän homevioituksia (kuivuus) => Kasvitaudit – joinakin vuosina 
itävyydessä nähdään paljon hometta idätyksessä => kasvitautien torjunta = 
viljelykierto/kasvinvuorotus 



Kenttäkoe 

”Odottamatonta” taimettumista tuli 

vastaan, mikä aiheutti hämmennystä



Seurattu saman yksilön kehitystä

• Pääverso typistynyt, sivuverso 
kasvaa 

• Pääverso kuolemassa 

• Sivuverso hyvä 



Idätettyjen siementen taimettuminen 

• Idätettiin siemeniä, joista valittiin 50 normaalisti ja 50 vaillinaisesti itänyttä 
siementä (idätyspäivä 6) ja istutettiin 12.7. 

• Normaalisti itäneet 
• Vaillinaisesti itäneet 



Idätettyjen siementen taimettuminen 
• Huonot ja hyvät (22.7.)

• Vaillinaisten 
hyvä



Yhteenveto kenttäkokeesta

• Sivuversollisia kasveja näkyi melko paljon, olivat hyvän kokoisia ja palkoja tuottavia

• Idätettyjen siementen koe osoitti, että osa vaillinaisesti itäneistä voi taimettua ja osa 
taimettuneista kasvaa satoa tuottaviksi yksilöiksi ainakin hyvissä oloissa

• Myös normaalisti itäneen siemenen pääverso voi typistyä ja sivuversosta tulee satoa 
tuottava

• Aiheuttavatko alemman itävyyden erät suuremman riskin sivuversolliseen versontaan, 
mikä voisi aiheuttaa sadon epätasaisen tuleentumisen aiheuttaen ongelmia puinnissa ja 
sadon laadulle?



Herne- ja härkäpapupiilokas

• Luke uutisoinut härkäpapupiilokkaasta 
https://www.luke.fi/uutinen/harkapapua
-vioittava-harkapapupiilokas-on-tavattu-
suomessa/

• Tiedote hernepiilokkaasta 
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriop
alvelut/ajankohtaista-
laboratoriopalveluista/herneen-
kylvosiemennaytteesta-loytyi-
hernepiilokas/

https://www.luke.fi/uutinen/harkapapua-vioittava-harkapapupiilokas-on-tavattu-suomessa/
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ajankohtaista-laboratoriopalveluista/herneen-kylvosiemennaytteesta-loytyi-hernepiilokas/


Kiitos!


