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Kauramme laatu ja vaalea väri ovat tunnettuja maailmalla
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Kuva: Veli Hietaniemi

31.5.2018



© Luonnonvarakeskus

Terveellisyys ja turvallisuus
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Viljavalmisteet ovat kasvisten, vihannesten ja hedelmien 
kanssa hyvän ravitsemuksen perusta. Viljavalmisteita tulisi 
nauttia 6−9 annosta päivittäin. Näistä vähintään puolet tulisi 
olla täysjyväisiä vaihtoehtoja. 

Täysjyväviljat tuovat ruokavalioon tärkeiden kuitujen lisäksi 
useita vitamiineja, fenolisia yhdisteitä, kivennäisaineita ja 
muita terveellisiä yhdisteitä.
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Viljojen ”ravintosisältö”
� Kuitu Raskasmetallit

� Proteiinit Hometoksiinit

� Tärkkelys Torjunta-ainejäämät

� Kivennäis- ja hivenaineet Radioaktiiviset aineet

� Öljy- ja rasvahapot

� Vitamiinit

� Sterolit

� Fenoliset hapot

� Lignaanit (etenkin ruis)

� Avenantramidit (kaura)

� Alk(en)yyliresorsinolit (ruis, vehnä ja ohra)

� Bentsoksatsinoidit (ruis ja vehnä)

� Hordatiinit ja muut fenoliamidit (ohra)

� Saponiinit

� Vahaesterit
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Terveellisyys ja turvallisuus …

Maailman maatalousjärjestön FAO:n mukaan 

viidennes maapallon väestöstä ei saa riittävästi 
sinkkiä. Kahden miljardin ihmisen arvioidaan kärsivän 
raudan puutteesta. 

Kaurassa on yli neljä kertaa enemmän sinkkiä kuin 
vehnässä, ja lisäksi muita tärkeitä ravintoaineita kuten 
liukoista ravintokuitua beetaglukaania, vitamiineja ja 
monia antioksidatiivisia yhdisteitä sekä hyvä 
rasvahappokoostumus.
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Terveellisyys ja turvallisuus …
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Kaurabuumin tärkeä löydös on myös kasviproteiinit. Kun 
punaisen lihan käyttöä suositellaan vähennettävän, 
vaihtoehdoksi ovat tulleet kasviproteiinit. 

Elintarvikeyritykset ovatkin alkaneet hyödyntämään 
kauraproteiinia erilaisissa elintarvikkeissa. On todettu, että 
kauran proteiini menestyy hyvin kilpailussa soijaproteiinin 
kanssa.

31.5.2018
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Terveellisyys ja turvallisuus …
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Kauran proteiinikoostumuksessa on runsaasti 
lysiiniaminohappoa. Lysiinillä on tärkeä merkitys kalsium-
aineenvaihdunnassa ja lihasten kehittymisessä. Proteiinit 
ylläpitävät ja muodostavat lihasmassaa sekä rasvatonta 
kudosta. 

Lisäksi puhdas kaura eroaa muista viljoista siinä, että se ei 
sisällä gluteenia.
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Terveellisyys ja turvallisuus …
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EU:ssa on hyväksytty terveysväitteet kauran tuomista 
eduista sydänterveyteen, veren kolesterolipitoisuuteen, 
verensokeriin ja vatsan hyvinvointiin.

Viljoistamme kaura on myös tunnettu rajojemme 
ulkopuolella hyvästä laadustaan, maustaan ja vaaleasta 
väristään.

Ainoastaan tätä positiivista mielikuvaa on ravistellut viime 
vuosina esiin nousseet korkeat hometoksiinipitoisuudet, 
jotka ovat viljoilla merkittävä riskitekijä.
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Ne heikentävät jyvien kehitystä, alentavat itävyyttä, 
aiheuttavat tyvitauteja ja tähkävioitusta.

Fusarium -sienet ovat hyvin merkittäviä 

kasvipatogeenejä

Kuvissa näkyvät tähkylöiden heikko kehitys sekä 
jyvien epämääräinen ja punertava väri.

Kuvat: Päivi Parikka
31.5.2018
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Kuva: Päivi Parikka

Lämpötila, sademäärä  ja suhteellinen kosteus (>80 %) ovat päätekijöitä 
viljojen Fusarium -tartunnassa ja toksiinien muodostumisessa

Riskiajankohdat

Kasvukauden alku –
kuiva

Kukinta-aika
– sateista ja kosteaa

Sadonkorjuuta edeltävät viikot – sateista
ja kosteaa

31.5.2018
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Pitkän aikavälin (1987-2017) Fusarium-sienitulokset

Yleisimmät Fusarium -sienet suomalaisessa viljassa olivat
F. avenaceum, F. culmorum, F. graminearum, F. poae, F. 

sporotrichioides ja F. langsethiae. 

F. graminearum ja F. langsethiae ovat nousseet vahvoiksi 
Fusarium -toksiinien tuottajiksi 2000-luvulla. 
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Pitkän aikavälin (1987−2017) toksiinitulokset

Korkeat DON -toksiinipitoisuudet ja T-2+HT-2 -toksiinien 
pitoisuustasot ja positiiviset löydökset ovat lisääntyneet.

Kevätviljat ovat alttiimpia Fusarium -sienten tartunnalle ja 
toksiinien muodostumiselle.

Syysviljojen hometoksiinipitoisuudet ovat olleet alhaisia 
vuosina 1987-2017.

31.5.2018
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Hometoksiiniriskin hallintakeinot 

Riskin hallinta ennen sadonkorjuuta Vähentää riskiä Lisää riskiä Neutraali riski

Korkealaatuinen siemen ja resistenssilajikkeet X (++)

Viljelykierto X (++)

Kevytmuokkaus X (+)

Syyskyntö X (+)

Typpilannoitus

(alhainen - keskim. lannoitus säädösten mukaan) X

Typpilannoitus (korkea) X (+)

Lako X (+)

Luomuviljely X (+)

31.5.2018
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Hometoksiiniriskin hallintakeinot …

Riskin hallinta ennen sadonkorjuuta Vähentää riskiä Lisää riskiä Neutraali riski

Maalajit

• savi X (+)

• liejusavi X (+)

• hietasavi X (+)

• hieta, hiekka X (+)

Pitkät kuljetusmatkat X (+)

Ympäristötekijät:

• sateet, lämpötila ja korkea kosteus (>80 %)

kukinnan aikana X(+++)

• keskilämpötila ja kosteus (>80 %)

kaksi viikkoa ennen puintia X(++)

Torjunta-aine käsittely:

• kasvitauti X (+)

• rikkakasvi X

Biologiset torjunta-aineet X (+)

31.5.2018
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Hometoksiiniriskin hallintakeinot …

Käsittelyjä tähkäfusarioosiin kasvukaudella: 

• Proline 250 EC (protiokonatsoli) – kaikki viljat

• Prosaro EC 250 (protiokonatsoli + tebukonatsoli) –
kaikki viljat

• Juventus, Maatilan metkonatsoli (metkonatsoli) –
kaikki viljat 

• Maatilan Tebukonatsoli (protiokonatsoli + tebukonatsoli) 
– kaikki viljat 

• Delaro SC 325 (trifloksistrobiini + protiokonatsoli) –
kaikki viljat.

Varoajat ruiskutuksilla 35 vrk.

31.5.2018
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Kuva: Saara Liespuu
Tähkäfusarioosin torjunta kauralla kukinnan alussa tai puolivälissä.

Hometoksiiniriskin hallintakeinot …

31.5.2018
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Hometoksiiniriskin hallintakeinot …

Riskin hallinta sadonkorjuun jälkeen Vähentää riskiä Lisää riskiä Neutraali riski

Puinti:

• viljan korkea kosteus X (+)

• kuiva sadonkorjuuilma ja viljan alhainen kosteus X (+)

Varastointi:

• viljan kosteus alle 14,6 % X (+)

• viljan kosteus yli 14,6 % X (+)

Fusarium -sienitartunta kuivauksen ja varastoinnin 

aikana:

• muutokset viljan kosteudessa X (+)

Lajittelun ja kuorinnan vaikutus X (+++)

Säilöntäaineiden käyttö X (+)

Prosessointi – jauhatus, leivonta ja mallastus

Jauhatus ja leivonta X

Mallastus X(+)

Mykotoksiinien inaktivointi (rehut, tuotantoeläimet) X (+)

Riskiennusteet X (+)

31.5.2018
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Terveellisyys ja turvallisuus …
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Viljojen turvallisuusseurannan v. 2000 - 2017 (yhteistyössä 
VYR, Luke, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, ProAgria, 
elintarvike- ja rehualan yritykset) aineiston pohjalta on 
rakennettu viljelytekniset toimenpiteet hometoksiiniriskin 
pienentämiseksi, viljelyoppaat ja malli DON -toksiiniriskin 
ennustamiseen.

31.5.2018
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DON -lajike-erot

19 31.5.2018
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Ennustemalli perustuu turvallisuusseurannan aineistoon ja Ilmatieteen 
laitoksen toimittamiin kasvukauden aikaisiin säätietoihin.

Säätiedot ovat interpoloitu sääasematiedoista 1x1 kilometrin hilaan, josta 
ennusteessa on käytetty lämpötila- ja suhteellisen kosteuden arvoja 1-2 
viikkoa ennen kukintaa ja 2 viikkoa kukinnan jälkeen sekä sadonkorjuun 
kynnyksellä että sen aikana.

Hometoksiiniriskin hallintakeinot …

− riskiennuste 

31.5.2018
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Kuvat: Timo Kaukoranta

Hometoksiiniriskin hallintakeinot …
riskiennuste 18.9.2017

31.5.2018
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Kuvat: Timo Kaukoranta

Hometoksiiniriskin hallintakeinot …
riskiennuste 18.9.2017
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Mittaus tulee lähemmäksi viljelijää

Kenttälaboratorio Kasken tilalla.
Kuva: Veli Hietaniemi

Tekninen laatu: 
kosteus, valkuainen, 

tärkkelys ja hlp.
Turvallisuuslaatu: 

DON, T-2+HT-2.
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Kiitos!
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