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Puh. (017) 755 146.  Sihteeri Eeva Toikkanen 040 582 9610. 
Fax (017) 755 122. 

Jyväjemmari avoinna arkisin lähes kellon ympäri, sunnuntaisin olemme vapaalla. 
Varmimmin tavoitat sähköpostilla tai faksilla, jos puhelin on varattu. 

Sähköposti: matti.lappalainen@jyvajemmari.fi 
Internet: www.jyvajemmari.fi 

Myynti myös maatalouskauppojen 

ja meijereiden kautta! 

Matti Lappalainen 
0500 541 491 

Keväinen aurinko muistuttaa, että alkaa olla 
korkea aika tehdä siemenkaupat. Päätösten te-
kemistä helpottaa se, että tarjolla on loistavia 
lajikkeita eivätkä hinnat päätä huimaa. 

- Hinnat ovat huomattavan alhaisia. Osto-
siemen on niin halpaa, edullisempaa kuin kos-
kaan, ettei kannata harkitakaan oman, tarkista-
mattoman siemenen käyttöä, Matti Lappalainen 
Pohjolan Jyväjemmarista sanoo. 

- Uusissa lajikkeissa on monta hyvää vaih-
toehtoa. Jokaiselle maaperälle löytyy sopiva. 
Sarjassaan ylivoimaisia ovat Kunnari-ohra sekä 
Aslak- ja Roope-kaurat. Artturi on vieläkin aikai-
sista ohrista paras.  

- Vanha, hyvä Veli-lajike on väistymässä uu-
sien, vielä parempien lajikkeiden tieltä. Loviisa-, 
Botnia- ja Arra-ohraa saa vielä tänä vuonna, 
mutta ne ovat jo väistyviä lajikkeita, Matti Lap-
palainen vinkkaa. 

 

Toimipaikat: Kiuruvesi ja Pihti-

pudas. Jakelupiste: Ylivieska 

Ostosiemenellä saat laatua 
nyt todella edullisesti 

Ilpo Kananen ja Matti Lappalainen ovat valmiita ke-
vään kauppoihin. Kaupat tekee Matti, mutta siemeniä 
toimittaa edelleen myös Ilpo Pihtiputaalta. 
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- Viljelijän ja koko kotimaisen tuotannon kannalta 
on perusedellytys, että meillä on omaa 
kasvinjalostusta Suomessa. Jos meillä ei olisi 
aikaisia, kotimaisia lajikkeita, ei ulkolaiset 
kilpailijatkaan toisi tänne muita kuin myöhäisiä 
lajikkeita. Ne menestyisivät korkeintaan eteläisessä 
Suomessa, sanoo Boreal Kasvinjalostus Oy:n vt. 
toimitusjohtaja Markku Äijälä. 

Ruotsi, Norja ja Viro ovat lähimmät kasvinjalos-
tusta tekevät maat. Ruotsin viljelyalasta 90 prosent-
tia on Suomen eteläpuolella. Tänne sopivia lajikkeita 
sieltä tulee vain satunnaisesti. 

Suomessa kasvinjalostusta on tehty sata vuotta. 
Suomen Kylvösiemenyhdistys perustettiin 1904 ja 
työ alkoi tiedon keräämisellä mm. maatiaiskannoista 
ja niiden valinnalla ja risteytyksillä. Melko pian kas-
vinjalostus keskittyi valtion ja Hankkijan omistamiin 
laitoksiin. Ne yhdistyivät vuonna 1994 Borealiksi, 
josta tuli osakeyhtiö vuonna 2000. Sen yksi omistaja 
on Tilasiemen Oy. 

- Yhdistyminen toi voimavarat yhteen. Se oli erit-
täin tärkeää. Samaan aikaan tuli EU ja uusia jalos-
tusmenetelmiä. Yhdistymisen ansiosta toimintaa on 
pystytty huomattavasti tehostamaan ja erikoisosaa-
mista on lisätty muun muassa resistenssijalostuk-
sessa eli taudinkestävyyden kehittämisessä, biotek-
niikassa ja tietojen käsittelyssä, Äijälä kertoo.  

Boreal Kasvinjalostuksessa on runsaat 50 työn-
tekijää jatkuvasti ja lisäksi muutamia projekteissa ja 
harjoittelijoina. 

Sadan vuoden aikana Suomessa on kehitetty 
noin 250 uutta lajiketta eli keskimäärin 2-3 vuodessa. 
Työ on ollut mittavaa, kun yhden lajikkeen kehittämi-
nen kestää vähintään kymmenen vuotta. 

- Kehitystyön alkupää tapahtuu Jokioisilla, mutta 
meillä on testausverkosto ympäri Suomen ja jo var-
haisessa vaiheessa lajikkeet viedään eri koepaikoille. 
Koeruutujen määrä on esimerkiksi tänä vuonna 32 
000. 
 
Sitä korjaa mitä kylvää 
 

Sertifioitu siemen on laadun tae. Vaikka ostosie-
men tuntuisi kalliimmalta, saattaa säästö olla näen-
näistä, sillä hyvä siemen on paras edellytys hyvälle 
sadolle. 

Markku Äijälä huomauttaa, että oman siemen 
käyttö ei ole halpaa sekään, sillä todellisiin kustan-
nuksiin pitää laskea mukaan siemenen viljelytyöt, 
siemenen lajittelu, peittaus ja analysointi, siis niin 
pääomakulut, aineet, tarvikkeet kuin kulunut aikakin. 
Ilman analysointia ei voi tietää mitä maahan kylvää. 

- Aiemmin neuvottiin säästämään kustannuksissa 
omaa siementä käyttämällä. Nyt on huomattu, että 
se on säästöä väärässä paikassa. Varsinkin mitä 
pohjoisemmas mennään, sitä tärkeämpää on, että 
siemen on laadukasta ja kasvu alkaa heti. Lyhyt 
kasvukausi ei anna anteeksi heikkoa alkua. 

- Laatu on tärkeä tekijä myös sadossa niin elin-
tarvike- kuin eläinrehupuolella. Moni ajattelee, että 
sadon myyntitulot kattavat muuttuvat kulut ja palkka 
tulee maataloustuista. Se on väärinpäin, tuet korvaa-
vat korkeampia tuotantokuluja ja palkka tulee tuotan-
nosta, Äijälä muistuttaa. Ei siis ole yhdentekevää 
paljonko sadosta saa myyntituloja. 

- Pohjoisen Suomen viljelijät käyttävät sertifioitua 
siementä keskimäärin enemmän kuin Etelä-Suomen 
tilat. Karjatiloilla todennäköisesti lasketaan, että 
muutakin työtä riittää ja siemenerien kunnostaminen 
kannattaa jättää muiden tehtäväksi, vt. toimitusjohta-
ja Markku Äijälä sanoo. 

Boreal Kasvinjalostuksen osuus Suomen lajike-
markkinoista on noin kaksi kolmasosaa, ulkomaisia 
lajikkeita käytetään noin kolmanneksella peltoalasta.  

Sertifioidun siemen käyttö koko maassa on vielä 
vähäistä. Suomen 30 prosentista on vielä matkaa 
Ruotsin ja Norjan 75 prosenttiin. Osuus tullee kui-
tenkin kasvamaan, kun tietoa tuloksista on entistä 
paremmin saatavilla ja tiloilla on jo hyvät valmiudet 
vertailla kustannuksia hyvien laskentaohjelmien avul-
la. 

 

Koeruuduilla kerätään käytännön tietoa. 

Boreal Kasvinjalos-
tus Oy:n vt. toimitus-
johtaja Markku Äijä-

lä 

Kotimainen kasvinjalostus on 
maatalouden perusedellytys 
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Laatusiemenet 
tästä luettelosta! 

 
LUOMUVILJELYYN, APILAT:  

- Bjursele-puna-apila: paras talvenkestävyys ja satoisuus Pohjois-Suomessa 
  - Perttuli-puna-apila: kestävä maatiaislajike luomuun, UUTUUS! 
  - Frida-alsikeapila: ainoa todellinen vaihtoehto 
  - Sonja-, Jogeva 4 ja Lena -valkoapilat 

    VIRNAT: - Ebena-rehuvirna: satoisin ja maittavin 
PALKOKASVIT:  Luomuviljelyyn, herneet: 

- Julia ja Sunna, lisäksi Kontu-härkäpapu sekä ympit 
NURMI, TIMOTEIT:   

- Tammisto II: erittäin satoisa ja yleisvarma lajike, UUTUUS! 
              - Iki: erittäin hyvä talvenkestävyys, aikainen kasvuun lähtö keväällä,  
              ensimmäisen niiton sato erittäin runsas 
              - Nokka: satoisa, hyvä jälkikasvukyky, paras luomuun 
             - Grinstad 

NURMINADAT: - Antti, Kasper ja Kalevi                      
RUOKONATA:  - Retu, HUIPPU-UUTUUS! 
RAIHEINÄT:  - Fabio ja Meroa -italianraiheinät                      

           - Riikka-englanninraiheinä 
            - Avance-westerwoldinraiheinä 

KOIRANHEINÄT: - Apelsvoll                                
NURMISIEMENSEOKSET:  - Apilanurmiseos, yleisnurmiseos, laidunseos 

  
 

Viljat 
 

MONITAHOISET OHRAT:  
      - Kunnari,  UUTUUS! Satoisin ja lujakortisin monitahoinen ohra. 

- Artturi: Satoisa ja lujakortinen yleislajike, aikainen ja vaatimaton, hyvä valkuaissato, 
aikaisista ohrista paras. 

      - Botnia: Erittäin satoisa ja vaativa lajike, heikkokortinen. 
      - Arra: Aikainen ja vaatimaton, pitkä ja heikko korsi, sopii luomuun, väistyvä lajike. 

     - Loviisa: Suurijyväinen ja satoisa rehuohra, pitkä ja suhteellisen heikko korsi,  
sopii luomuun, väistyvä lajike. 

 
KAKSITAHOISET OHRAT:   

- Inari: Erittäin satoisa ja mallas- ja rehuohra, myöhäinen. 
  - Filippa: Erittäin suuri ja valkuaispitoinen jyvä, korkea hlp. 
  - Lisäksi saatavana Mette, Kustaa, Kymppi, Saana ym.  
 

KAURAT:  - Aslak: Aikainen ja varma, UUTUUS! Erittäin luja korsi, korkea valkuainen ja hlp. 
  - Roope: Suomen satoisin kauralajike, keltakuorinen ja keskimyöhäinen.  
  - Yty: Satoisa ja myöhäinen, kasvaa runsaasti kortta ja lehteä, sopii niittorehuksi. 

RUKIIT: - Kartano, Voima, Riihi 
VEHNÄT: - Anniina ja Mahti  

MUITA LAJIKKEITA TILAUKSESTA! 

JOUKKOKIRJE 
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