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Syysrypsi 

Edut: 
• Kylvö ja korjuu heinäkuussa 
• Pitää yllä hyvärakenteisen maan rakennetta  
• Tehokas ravinteiden käyttäjä 

– Epäonnistuessaankin tehokas ravinteiden 
sitoja/pyydyskasvi 

• Hyvä esikasviarvo 
 

 



Syysrypsi 

Edut: 
• Siemenkustannus pieni 

– 5 - 7 kg/ha, 5 €/kg eli 25 – 35 €/ha 

• Kuivauskustannus 
- Puintikosteus yleensä 9-13 % 

• Lisätuet 
 

 



Syysrypsi 
Edut: 
• Kylvötavat 

– Rikkakasvihara + kylvölaite 
• Nopeus 
• Harjutus -> varmistaa talvehtimista -> hieman suurempi 

kylvömäärä 

– Perinteinen kylvökone 
• Lienee parempi kuivissa olosuhteissa 

• Useita käyttökohteita ja hyvä menekki 
– Elintarvike 
– Rehu 
– Biopolttoaine 

 



Syysrypsi 
Haitat: 
• Kierto suunniteltava hyvin 

– Paras paikka nurmen jälkeen, ruis ehtii perään 
– Tautipaine -> 5 vuoden väli kierrossa 

• Tuholaiset seurattava 
• Talvehtiminen ei aina onnistu 

– Tilanne selviää vasta keväällä, huonoa kasvustoa ei 
kannata jättää riesaksi 

• Vaatii tiiviit varastot, kärrit ja koneet 
• Vaatii nopean kuivauksen aloituksen 

 

 



Seurantakokeen taustaa: 

• Seurattiin 5 tilan syysrypsilohkojen kehitystä keväästä 2012 
alkaen 

• Syksyn 2011 tiedot kerättiin viljelijöiden muistiinpanoista 
• Tiloilla tehtiin 2 havaintokäyntiä 2.5.2012 ja 20.6.2012 
• Ensimmäisellä käynnillä laskettiin taimitiheydet ja arvioitiin 

tuhoutunut ala.  
• Toinen kasvustokäynnillä arvioitiin kasvustoa ja määritettiin 

rikkakasvit  
• Satotiedot kysyttiin viljelijöiltä puinnin jälkeen. 3:lla viljelijällä 

oli punnitut sadot ja 2:lla arvio.  



Seurantakokeen tuloksia: 

  Kylvetty ala 
ha 

Puitu ala  
ha 

Puitu ala% 
(Puitu/kylvet
ty) 

Talvituho % Sato kg yht Sato / 
kylvetty  ala 
(kg/ha) 

Sato / puitu 
ala (kg/ha)  
 

Viljelijä 1 6,88 1,6 23 % 77 % 1600 233 1000 

Viljelijä 2 20,48 16,98 83 % 17 % 30720 1500 1809 

Viljelijä 3 7,2 7,2 100 % 0 % 12240 1700 1700 

Viljelijä 4 6,31 2,94 47 % 53 % 3740 593 1272 

Viljelijä 5 17,25 15,75 91 % 9 % 20873 1210 1325 

Yht/keskim. 58,12 44,47 77 % 23 % 69173 1190 1555 



Taimitiheyden vaikutus: 

• Keväällä taimitiheydet vaihteli 24 – 68 tainta/m3 (puiduilla 
oloilla)  

• Havaintojen mukaan satotasosta tuli hyvä, jos talvehtineita 
taimia oli 35-40 tai yli neliöllä   

• Lohkoilla, joilla oli alle 30 tainta neliöllä saatiin satoa alle 1000 
kg/ha 

• Taimitiheydet laskettiin 2.5.2012, jonka jälkeen osa aloista 
muokattiin ja kylvettiin uudelleen. Tämä vaikutti 
taimitiheyksien laskennan luotettavuuteen. 

   



Maalajit: 

• Kylvettyjen peltojen maalajit: Mm, Ct, HtMr, KHt ja HHt 
• Saraturvelohkon kasvusto tuhoutui pääosin talven aikana ja 

toisaalta multamaan lohkon satotaso oli yksi parhaista 
• Suoraa yhteyttä maalajiin / talvehtimiseen / satotasoon ei  

saatu esille 



Lannoitus, kylvöajankohta ja siemenmäärä: 

• Lohkojen N -lannoitustasot vaihteli 0 – 31 kg/ha 
• Osa lohkoista sai myös boorilannoituksen 
• Lannoituksen vaikutuksesta satotasoon ei saatu tässä 

kokeessa suoraa näyttöä 
• Siemenmäärä vaihteli 5 – 8 kg/ha, siemenmäärän 

vaikutuksesta taimitiheyteen, talvehtimiseen ja satotasoon ei 
saatu näyttöä 

• Kylvöajat vaihteli: 28.7 – 11.8.2012. Kylvöajankohdalla ei ollut 
yhteyttä satotasoon.  

  



Johtopäätöksiä: 

ü Havaintokoe osoitti syysrypsin menestyvän monentyyppisillä 
maalajeilla 

ü Havaintokokeiden mukaan syysrypsi menestyy myös 
multavilla mailla ja eli ole pH:n osalta kovinkaan vaativa. Esim. 
Mm, pH 5,2 (välttävä) satotaso 1700 kg/ha 

ü Hyvin taimettuakseen rypsi tarvitsee riittävästi kosteutta, 
heinäkuun lopulla 2011 yksi koeala kärsi kuivuudesta -> 
epätasainen orastuminen  

ü Talvehtimisen osalta tärkeäksi tekijäksi näyttää nousevan 
pellon vesitalous, maan läpäisevyys, pinnanmuotoilu ja 
ojituksen toimivuus. 



Johtopäätöksiä: 

ü Esikasvi, muokkaus ja maan viljavuus vaikuttaa 
lannoitustarpeeseen  
§ Esim 1. Esikasvi avokesanto, maalaji Mm lannoitus N=0 kg/ha, 

satotaso 1700 kg/ha 
§ Esim 2. Esikasvi ruokohelpi SR, maalaji HtMr, lihaluujauho 500 kg/ha, 

satotaso 1500 kg/ha 

ü Boorilannoituskustannus edullinen, kannattanee jos 
booritilanne punaisella 

ü Vahvoissa kasvustoissa vähän rikkoja, sato puhdas 
ü Aikaisin kylvetyissä, heinäkuun lopulla, olevat kasvustot 

talvehtivat hyvin -> myöhään kylvetyissä riski talvehtimisen 
epäonnistumisesta kasvaa (juuri ei kehity, syksysateet)  
 



Johtopäätöksiä: 

ü Keväällä toukokuun alun taimitiheyden perusteella pystyy 
melko luotettavasti arvioimaan 
§ Puintavaksi jätettävät alueet 
§ Alueet joita mahdollisesti kannattaa lannoittaa esim. lihaluujauholla 

ü Syysrypsin talvituhoalueet muokkautuvat helposti 
ü Keskimäärin seurannassa olevan syksyllä 2011 kylvetyn alan 

(58,12ha) keskimääräinen satotaso oli 1190 kg/ha ja puidun 
alan (44,47ha) keskimääräinen satotaso 1555 kg/ha 
§ Keskimääräinen satotaso ja myyntitulot hehtaaria kohti hyvällä tasolla 

(vuoden 2012 sääolot huomioiden) 

 
 



Kuvat ja havainnot 1 ja 2:  
Sanna-Mari Hartikainen 
ProAgria Pohjois-Karjala 
sanna-mari.hartikainen@proagria.fi 
p. 040 3012461 

Havainnot 1 ja kooste: 
Pasi Hartikainen 
ProArgia Pohjois-Karjala 
pasi.hartikainen@proagria.fi 
p. 040 3012404 

Havainnot 2: 
Eila Kinnunen 
ProAgria Pohjois-Karjala 
eila.kinnunen@proagria.fi 
p. 040 3012413 
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