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ELIXI OIL OY SOMEROLLA
– SUOMALAISTA ÖLJYPELLAVAA JO VUODESTA 1993

 Sopimusviljelykasvit
 Öljypellava tavanomaisena ja luomuna

 Öljyhamppu tavanomaisena

 Rypsi luomuna

 Terveystuotteiden kehitys, valmistus & markkinointi
 Kuituvalmisteet, ravintolisät, ravintoöljyt

 Eläinrehut 
 Pellavarouhetta hevosille

 Pellavaöljyä omega-3 kananmunia muniville kanoille

 Rypsirouhetta naudoille

 Lisäksi tavanomaisen, kylmäpuristetun rypsiöljyn pullotus kauppojen omille 
tuotemerkeille
 Kesko/Pirkka, Lidl/Vita D’or

 FSSC 22000-sertifikaatti

@elixioil

www.elixi.fi 



ÖLJYPELLAVAA VILJELYKIERTOON – MIKSI?

 Viljelykierron monipuolistaminen avainasemassa

 Loistava esikasviarvo
 Voi parantaa viljojen satoja jopa 10 %

 Hyvä maan rakenteelle

 Hillitsee viljojen tautipainetta

 Panoskäyttö maltillista
 Sertifioidusta kylvösiemenestä kustannus 1. vuonna
 Jatko omasta siemenestä

 Typpilannoitustaso maltillinen, 40-80 kg/ha

 Ei kasvitauti- tai tuholaistorjuntaa

 Ei laonestoa

 Parhaimmillaan yhden ruiskutuksen taktiikka
 Siemenrikkaruiskutus kohtuuhintainen (~20 €/ha)



ÖLJYPELLAVAN VILJELIJÄKSI?



ÖLJYPELLAVAN PAIKKA VILJELYKIERROSSA?

 Varmimmat esikasvit pellavalle
 Kaikki viljat ja apilattomat nurmet

 Huolellisuutta vaativat esikasvit pellavalle
 Typpeä sitovat kasvit; herne, härkäpapu, apilat ym.

 Vaativat taitoa pellavan typpilannoituksen suunnittelussa  pellava herkkä myöhään maasta 
vapautuvalle typelle

 Öljykasvit; rypsi, rapsi 

 Vaativat tarkkuutta samassa viljelykierrossa kasvitautien, esim. pahkahomeen suhteen 

 Myös perunalla ja sokerijuurikkaalla samoja kasvitautisukuja

 Peitatun kylvösiemenen käyttö

 Ei pellavaa pellavan perään – 3 vuotta taukoa ok



MILLAISELLA LOHKOLLA ÖLJYPELLAVA VIIHTYY? 

Avoin

Valoisa

Tuulinen

Ei rikkapainetta

Ei kestorikkoja

Toimiva 
vesitalous

Hikevä hieta- tai savimaa

Niukkaravinteinen kivennäismaa

Optimi pH 6,5
Ei eloperäisille maille



TÄRKEINTÄ ON TASAINEN KASVUSTO

 Kylvössä (ja muokkauksessa) pitää onnistua
 Riittävän tiheä, aukoton ja tasainen kylvö 

palvelee aina puintiin asti

 Ei saa kuivattaa maata liikaa muokkaamalla

 Kylvösyvyys ~3-4 cm

 Kylvösiemenmäärä ~65 kg/ha

 Kestää myös hallaa – uskaltaa kylvää ajoissa
 Viileä maa ok  lähtee hitaasti, mutta 

tasaisesti alkuun

 Kosteuden säilyttäminen avainasemassa



LANNOITUKSELLA LAADUKASTA SATOA

 Pärjää vähällä, muttei ilman

 Pellavalle tärkeitä ravinteita:
 Typpi ~40-80 kg/ha

 Kalium ~30-50 kg/ha

 Rikki ~2 kg S/ 10 N kg

 Sinkki  hiveniä sisältävän lannoitteen käyttö

 Fosforilannoitukseen huomio, jos maassa on puutetta

 Huomioitavaa:
 Ravinteet tarjolle heti alkukasvukaudesta

 Ei karjanlannan levitystä keväällä

 Liika lannoitus tai liian myöhään vapautuva typpi voi aiheuttaa jälkiversontaa, epätasaista 
tuleentumista, lakoontumista



TAVOITTEENA PUHDAS KASVUSTO

 Pellavan alkukehitys hidasta, se ei varjosta eikä pärjää kilpailussa rikkoja vastaan

 Glyfosaatti-ruiskutus monivuotisille rikoille jo ennen pellavanviljelyä

 Siemenrikkatorjunta ajoissa
 Ally 50 ST + Gratil-tankkiseos laajatehoisin

 Muut vaihtoehdot MCPA, Basagran SG

 Tarvittaessa heinämäisten rikkojen torjunta
 Targa Super 5 SC, Agil 100 EC ym.

 Torjuu jääntiviljan, juolavehnän, hukkakauran

 Select Plus

 Torjuu kylänurmikan ym. yksivuotiset heinämäiset



PUINTI VAATII MALTTIA…

 Puintiaika tavallisesti syys-lokakuussa

 Riittävästi poutapäiviä ennen puintia

 Paras puintiajankohta tuulinen iltapäivä, kun ilmankosteus pienimmillään

 Tasaisesti tuleentunut, kuiva ja pystyssä oleva kasvusto edesauttaa puinnin sujumista

 Puimurin terän oltava terävä ja hyvässä kunnossa
 Osa käyttää varaterää ainoastaan pellavalle

 Tarvittaessa tuleentuneen pellavakasvuston voi ruiskuttaa 7 – 14 vrk ennen puintia 
Reglonella  kuivattaa vihreät varret ja rikkakasvit  sujuvoittaa puintia



… KUIVAUS TAAS VAUHTIA

 Kuivaus pian puinnin jälkeen matalassa (alle 60 ˚C) lämpötilassa
 Tavoite 4 h kuluessa, jotta homeet eivät pilaa laatua

 Tavoiteltava varastointikosteus 6,5 – 7,5 % 

 Sadon toimitus lajittelupaikkaan ennalta sovittuna ajankohtana

 Vihervakka, Pöytyä: elintarvikepellavat ja luomupellavat

 Lantmännen Agro, Somero: tekninen pellava



Tuotot/ha

Sato Kg 0,450 1500 675

Perustuki Ha 120

Viherryttämistuki Ha 74

Luonnonhaittakorvaus, perusosa Ha 217

Ympäristökorvaus, perusosa Ha 54

Ympäristökorvaus, lohkotoimenpiteet Ha 36

Peltokasvipalkkio Ha 64

Tuotot yht. 1240

Muuttuvat kustannukset

Kylvösiemen
Keskiarvo: 1. vuosi ostosiemen (65 kg x 2,85 €/kg), 
3 vuotta oma siemen (65 kg x 0,45 €/kg) Yks. 68,25 1 68,25

Lannoitus, YaraMila Hiven Y (23-3-6) Kg 0,34 260 88,4

Rikkakasvitorjunta Yks. 20 1 20

Traktorin poltto- ja voiteluaine (61-80 kW) t 7,8 3,5 27,3

Puimurin poltto- ja voiteluaine t 11 1 11
Kuivauksen polttoaine ja sähkö Kg 0,01 1500 15
Rahtikulut (sadon kuljetusmaksu) Kg 0,015 1500 22,5
Liikepääoman määrä (50 %) 0,50 252,45

Liikepääoman korko (5 %) 0,05 126,23 6,3

Muuttuvat kustannukset yht. 258,75

KATETUOTTO A 981,25

KATELASKELMA 2018 ÖLJYPELLAVA (A-ALUE)

*Lajittelukustannus 4,55 snt/kg



MIKSI SIIS VALITA ÖLJYPELLAVA 
VILJELYKIERTOON?  

 Tuottopuolessa potentiaalia
 Yli 1500 kg:n hehtaarisadot realistisia ja tavoiteltavia, potentiaalia yli 2500 kg:n satoihin

 Sadon hinnoittelu vakaa – hintaluokat tiedossa jo sopimusta tehtäessä

 Saa peltokasvipalkkion, kuuluu ryhmään ’valkuaiskasvit’

 Kustannuksissa tinkimismahdollisuuksia
 Esim. kuivatus- ja rahtikulut maltillisia

 Varastointi vaivatonta – toimitus irtotavarana tai suursäkeissä

 Töiden jaksotus: ”kylvä ensimmäisenä, pui viimeisenä”

 Työnkäytössä säästöjä 
 Parhaimmillaan vain yksi ruiskutus – pahimmillaankin vain kaksi

 Käyttökohde löytyy, vaikkei aina onnistuisikaan
 Elintarvikkeeksi, rehuksi, puunsuojatuotteiksi

 Loistava maisema-arvo 


