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Kasvinviljelytutkimus etsii 
kiivaasti uusia kotimaisia 
makuja kuluttajan lautaselle. 
Kvinoa on yksi mahdollisuus, 
sitä jo pienessä määrin 
viljellään Suomessa.

Avant 
kurkottaa yhä 
korkeammalle 
uuden 
mallisarjansa 
avulla.
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Conviso Smart 
-viljely uudistaa 
sokerijuurikkaan 
tuotantoa. 
Kasvuston 
monia 
ruiskutuskertoja 
päästään 
vähentämään.
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10
Paimiolaiset 

metsänomistajat ovat 
mielissään puun hyvästä 

kysynnästä, mutta 
pahoillaan ankarasta 

verotuksesta.

Heikko härkäpapusato saattaa johtua 
tuholaisista. Hernekärsäkkään toukka tuhoaa 
juurinystyröitä ja kasvi kärsii typen puutteesta.
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TOIMITUS

K
otimaisella kasvinjalostuksella on parasta aikaa haku päällä. Syynä on vii
me vuosien kestoaihe, ilmastonmuutos. Lämpeneminen on jo asettanut 
viljelykasvien jalostustyön uusien haasteiden eteen. Kiire on, jos muutok
sen vauhti tulee olemaan sellainen, mitä ilmastoviisaat ennustavat.

Työ ei ole helppoa eikä yksinkertaista, koska kasvinjalostajien täytyy toimia luon
non itsensä asettamien vaatimusten rajoissa. Tavoitteet ovat myös kaksisuuntaiset: 
Nykyisistä viljelykasveista täytyy kehittää ilmastonmuutosta sietäviä ja parhaassa ta
pauksessa sitä hyödyntäviä lajikkeita. Toisaalta tarvitaan meille vieraammista kasvi
lajeista lajikkeita, jotka viihtyvät Pohjolan muuttuvassa ilmastossa.

JALOSTAJAT EIVÄT onneksi lähde kohti uusia haasteita nollatilanteesta. Kasvin
jalostus on pitkäjänteistä työtä ja tulevaisuus rakentuu suurelta osin entiselle perus
talle. Aikataulu on varmaankin viljelykasvien kehittäjille pahin vastustaja.

Kova kiire on myös suomalaisilla viljelijöillä. Nykyisillä tuottajahinnoilla tarvittaisiin 
nopeasti entistä satoisampia ja viljelyvarmempia lajikkeita sekä uusia kasvilajeja vil
jelyn vaihtoehdoiksi.

Erikoiskasvit ovat vahvasti esillä tässä Maatilan Pellervossa. Luken erikoistutkija 
Marjo Keskitalo sanoo, että viljelyä pitäisi monipuolistaa jo nyt. Alle viisi viljelykasvia 
kattaa yli 80 prosenttia Suomen peltoalasta. Esimerkiksi tattari, kvinoa, lupiini ja öljy
hamppu ovat Luken mukaan tulevaisuuden kasveja ja osa suomalaista ruokavalio
ta. Ne soveltuvat lisäksi luomutuotantoon.

LAAJA LAJIKEVALIKOIMA on myös varautumista ilmastonmuutokseen. Lukessa 
on laskettu, että tuottajan kannalta parasta on viljellä erityyppisiä kasvilajeja. Syys
öljykasvit, härkäpapu, herne ja rehumaissi värittävätkin jo suomalaista viljelymaise
maa. Niillä pystytään kohentamaan myös valkuaisomavaraisuutta.

Viljelijät ottavat varmasti ilomielin vastaan uudet kasvilajit ja lajikkeet, jos niiden 
tuottaminen on kannattavaa ja markkinat vetävät. Ruokaketjun jatkolenkkien täytyy 
samaan aikaan virittää toimintaansa, jotta uudet maut päätyvät suomalaisiin ruoka
pöytiin.

Uusia makuja ruokapöytään

teemu.pakarinen@pellervo.fi

Lumien sulaminen aikaistuu
● Lumen sulaminen on aikaistunut osassa Suomea 5–6 päivää kymmenessä vuo
dessa ja sulamiskausi on pidentynyt noin seitsemän päivää samassa ajassa. Sel
keimmin muutos näkyi EteläLapissa, PohjoisKarjalassa ja Kainuussa. Sulamiskaut
ta edeltävä maanpinnan kokonaisheijastavuus on puolestaan pienentynyt. Tämä kaik
ki lisää auringosta maahan imeytyvän energian määrää kevättalvella, mikä osaltaan 
edistää ilmaston lämpenemistä. Kasvukauden alku seuraa lumen sulamista noin kym
menen päivän viipeellä. Sulamiskauden muutosta vuosina 1982–2014 selvittivät yh
dessä Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus.


