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1. Kauran tuotanto ja viljelyn levinneisyys Suomessa  

Kaura on nuorin viljalajeistamme. Sen viljely pysyi Suomessa 
vähäisenä 1800-luvun puoliVäliin saakka, jonka jälkeen se 
yleistyi maatalouden muuttuessa karjatalousvaltaiseksi. Jo 

1910-luvulla oli kauran osuus noin puolet maamme kokonaisvilja-

sadosta. Nyt tarkasteltavana olevan tutkimuskauden (1950-1976) 

alussa kauran viljelyala oli 440 000 haja tutkimusjakson. 

kuluessa $e lisääntyi edelleen noin 100 000 ha.  (kuva I). samana 

aikana kauran kokonaissato kasvoi vielä voimakkaammin, 670 milj. 
kg:sta 1 570 milj. kg:aan. 

Kauran yleinen viljelyalue ulottuu pohjoisessa Oulun ja Kuopion 
maatalouskeskusten korkeudelle saakka. Vähäisessä määrin kauraa 

viljellään myös Kainuussa, mutta Lapissa' vain nimeksi. Eniten 
kauraa tuotetaan Satakunnassa ja. Etelä-Pohjanmaalla, missä nyös 
sen suhteellinen osuus viljelyalasta on suurin (kuva 2). Kaura-
»sadosta pääosa käytetään rehuksi4 elintarvikkeiksi vain noin 2 %. 
Kauran viljelyn laajuus ja sen viljelyalan suhde ohran viljely-
alaan määräytyy toisaalta kauran kasvuvaatimusten ja toisaalta 

sen sadon käyttömahdollisuuksien perusteella. 

Useissa kevätviljojen satoisuusvertailuissa kaura on osoittautu-

nut keskimäärin satoisimmaksi erityisesti multamailla (Huttunen 
1938, Lähde 1950 ja Yllö 1962). Eräissä kokeissa ohra on kuiten-
kin savimailla yltänyt parempaan satoon kuin kaura (Lallukka ja 

Talvitie 1977). Viljelyedellytyksiltään kaura on, vaatimaton. 

Se soveltuu useille maalajeille ja varsinkin«  eloperäisille, 

jotka usein ovat ohralle liian happamia. Kauran -viljelyä sekä 

multa- ja turvemaiden levinneisyyttä kuvaavat kartåkkeet ovat-

kin .keskenään melko samanlaiset (vrt. kuvat 2, 3 ja 4). Vilja-

valtaisessa maataloudessa kauran. suosiota lisää sen kestävyys 

tyvitauteja vastaan. 

Kaura on arvokas rehuvilja jyvänsä ytimen energiaa tuottavan , 
rasvapitoisuuden takia. Myös sen valkuaisaineet ovat tärkeitä, 

sillä ne sisältävät enemmän lysiini-aminohappoa kuin muiden 
viljojen valkuaisaineet. Toisaalta taas kauran korkea kuori-
pitoisuus heikentää sen hyviä rehuominaisuuksia, joten yksin-

omaiseksi viljarehuksi kaura sopii ainoastaan hevosille. 
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Kuva 1. Kauran viljelyalan ja kokonaissadon kehitys 
tutkimuskauden 1950-1976 aikana. 









2. Kauralajikkeet  

Tarkastelukauden aikana kauran lajikevalikoima kehittyi voimak. 
kaasti satoisuudeltaan ja erityisesti korren lujuudeltaan. Suu-
rin epäkonta kauran laSikkeistossa oli tutkimuskauden lopulla 
aikaisten lajikkeiden puute. Tosin myös tutkimuskauden alussa 
viljeltiin runsaasti myöhäisiä lajikkeita. Silloin lähes puolet 
kauran viljelyalasta oli myöhäistä ruotsalaista Kultasade 11' 
lajiketta (kuva 5). 195O-luvun loppupuolella levisivät vilje-
lyyn Kultasadetta satoisampi ja lujakortisempi, mutta yhtä myö-
häinen Sisu-kaura sekä sitä hieman aikaisempi Eho-kaura. TUtki-
mubjakson keskivaiheilla aikaisten lajikkeiden osuus lajikevall-
koimassa lisääntyi. Aikaisen Tammi-kauran osuus oll suurimmillaan 
1950-luvun lopulla, jonka jälkeen sen kilpailijaksi tuli toinen. 
aikainen lajike Kyrö. Aikaisuudeltaan kauraiajikkeiden keskitasoa 
edustava lyhyt- ja lujakortinen Pendek levisi viljelyyn 1960-luvun 
alussa. Vuosikymmenen lopulla sen rinnalle tuli Hannee, jonka 
kasvuaika on sama kuin Pendekin. Tarkastelukauden lopulla jälleen 
useimmat kauppaan tulleet lajikkeet olivat myöhäisiä; mutta samal-
la myös erittäin satoisia. Näistä lujakortinen Ryhti-kaui'a saa-
vutti suurimman suosion. Aikaisista lajikkeista oli tutkiMutkau-
den lopulla vain Tiituksella jonkin verran merkitystä, mustakuo-
risten Nipin ja Orion 111:n osuuden supistuessa alle prosenttiin' 
kauran viljelyalasta. 

Kolmen yleisi~n kauralajikkeen, Ryhti, TiitUe ja Hannela vilje-
lyn levinneisyys tutkimuekauden: lopulla selviää' oheisesta kuvasta 
6 sekä tärkeimpien lajikkeiden ominaisuudet taulukosta 1. Yksi-'' 
tyiskohtaisia kauran lajikekuvauksia 'ovat Suomessa julkaisseet,. 
tarkastelukauden aikana mm. Valle, Paatela ja 'Saksa (1958) sekä 
Inkilä (1976), toiden kuvauksiin.seuraava esityksemme . pääasial-
lisesti perustuu. Tärkeimmät lajikkeet olemme merkinneet margi-
naaliin pystyviivalla. 

K u.ltasade II on vanha ruotsalainen lajike. Satoisuu-
tensa vuoksi sitä viljeltiin Suomessa tutkimuskauden alussa hyvin 
yleisesti, joskin lajikkeen myöhäisyys rajoitti sen viljelyalueen 
lähinnä Etelä-Suomeen, Nykyisiin lajikkeisiin verrattuna Kulta-
sade II on heikkokortinen.  eikä sen vuoksi sovellu voimaperäiseen 
viljelyyn. 
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Sisu tuli markkinoille jo 1940-luvun lopulla, mutta laajimmil-
laan sen viljely oli 1950-luvun keskivaiheilla. Senkin pääasialli-
sin viljelyalue oli Etelä-Suomi. Sisu oli viljelyyn tullessaan 
lujakortiaimpia kaurajalosteitamme sekä lisäksi erittäin satoisa. 
Niinpä se pysyikin viljelyssä lähes koko tutkimusjakson ajan ja on 

edelleenkin satoisuudeltaan parhaiden lajikkeiden veroinen. 1970-
luvulla Sisu joutui kuitenkin väistymään lujakortisempien jalostei- 

den tieltä. 

Tammi tuli viljelyyn 1930-luvun lopulla. Aikaisuutensa vuok-
si se yleistyi valtalajikkeeksi maamme keski- ja pohjoisosissa 
1950-luvulla. Turvemailla viljeltäväksi Tammi on kuitenkin liian 
heikkokortinen. 

h o -kauraa viljeltiin tarkastelukauden aikana maan keski- ja 
eteläosissa. Laajimmillaan een viljely oli 1950-luvun lopulla. 
Aikaisuuteensanähden Eho oli satoisa ja silloisiin lajikkeisiin 
verrattuna lujakortinen. 

o 1 I I on hyvin myöhäinen ruotsalainen lajike. Sitä viljel-
tiin Sisun ohella Etelä-Suomessa 1950 ja 1960-luvuilla. 

rion I I I ja Nip ovat kauralajikkeistamme aikaisimpia. 
Niitä viljeltiin tarkastelukauden aikana jonkin verran maan poh-
joisosissa, mutta ruskean värinsä ja paksun kuorenaa vuoksi' niiden 
suosio jäi vaatimattomaksi. Vähintään näiden lajikkeiden alkai-
suusluokkaa edustava jaloste kuitenkin tarvittaisiin, jotta kauran 
viljelyvarmuus paranisi kolmannen viljely vyöhykkeen (III) pohjois-
puolella. 

yrö laskettiin kauppaan vuonna 1959. Se vaatii saman kasvu-
ajan kuin Tammi ja on siis Keski-Suomen oloihin riittävän aikainen. 
1960-luvun puolivälissä Kyrön osuus oli yli 20 koko maan kaura-
alasta. 
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Pendek on hollantilainen, suhteellisen aikainen sekä 
lyhyt- ja lujakortinen lajike. Sitä viljeltiin tarkastelu- . 
kauden aikana etenkin multa- ja turvemailla maan etelä- että 
keskieaissa. Pendek ei sevi poudasta kärsiville maille. 

Hannes-kauran viljely oli enimmillään 1960/70-vuosi-
kymmenen vaihteessa. Se menestyy kasvuaikansa puolesta maan. 
keskiosiin saakka ja on aikaisuuteensa nähden melko eatoisa. 
Ohutkuorisuutensa vuoksi Hannes on rehuarvoltaan, parhaita 
kauralajikkeitamme. 

Tiitus oli tutkimuskauden päättyessä toiseksi eniten 
viljelty kauralajike. Se on melko aikainen, mutta satoisa 
ja lujakortinen. Tiitus ei kuitenkaan menesty kuivuudesta 
kärsivillä mailla. 

Ryhti laskettiin kauppaan vuonna 1970 ja tarkastelu-
kauden lopussa se oli eniten viljelty kauramme. Ryhti on 
varsin satoisa ja lujakortinen, mutta myöhäinen. Pitkän 
kasvuaikansa vuoksi se soveltuukin viljeltäväksi vain Etelä-
Suomessa. 

Muista 1970-luvulla kauppaan tulleista l jikkeista ansaitse-
vat maininnan Risto, Hja 773, Reima, Heik-
ki sekä Hankkijan Valko, joiden oauus kauran 
viljelyalasta oli kuitenkin tutkimusjaknon aikana vähäinen. 
Tarkastelukauden 1950-197 päätyttyä (1)77) laskettiin kaup-
paan'erittäin lupava P n h t i -kaura. Se on vain päivän 
Hannesta myöhäisenpi, mutta yltU.ä Ryhdin catotasolle ja on 
lisäksi erittäin lujakortinen ja ohutkuorinen. 
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3. Sääolot kauran viljelyn riskitekijänä 

Läm ötila 

Kaura vaatii keskimäärin pitemmän kasvuajan kuin ohra, ja 
tästä syistä alhaiset lämpötilat ja riittämätön lämpötila-
summa ovat kauralle Suhteelliäesti suurempi riskitekijä kuin 
ohrålle. Lisäksi kauran viljelyssa jaa useamMin kuin ohran 
Viljelyssä ösa alkukeään lämpötilasummaSta hyVäksi käyttämättä. 
Tämä johtuu siitä, että kauraa viljellään runsaasti multa- ja 
turvemailla, jotka keväiäin kuivuvat muokkauskuntoon hitaasti. 
TUrvemaat tosin voidaan kylvää jo ennen roudan sulamista ja 
johkin verran tätä menetelmää kauran viljelyssä käytetäänkin. 

Lämpötilasumman merkitys kauran satotason vuosivaihtelun 
selittäjänä lisääntyy etelästä pohjoiseen siirryttäessä hyvin 
jyrkästi (kuva 7). Kauran viljelyn pohjoisilla alueilla lämpö-
tilasumman vaihtelu selittääkin satovaihteluista jo yli puolet. 

Aikaisuudeltaan erilaisten kauralajikkeiden Tiitus ja Ryhti - 
tuleentumisen todennäköisyys syyskuun alkuun, syyskuun puoli-
väliin ja syyskuun loppuun mennessä selviää oheisista kartak-
keista (kuva 8). Niissä esitetyt laskelmat perustuvat Maa-
talouden tutkimuskeskuksen koepaikkojen lajikekoeaineistoon 
vuosilta 1967-1976 sekä vuosi jakson 1950-1976 lämpötilasummiin. 
Tiitus tuleentuu laskelmien mukaan suurella todennäköisyydellä.  
(95 %) eli keskimäärin 19 vuotena 20:stä Etelä-Suomessa syys-
kuun alkuun mennessä ja Keski-Suomen korkeudella syyskuun 
puoliväliin mennessä. Ryhti tuleentuu vain Etelä-Suomen ran-
nikolla suurella - todennäköisyydellä syyskuun alkuun mennessä, 
ja Keski-Suomen korkeudella vasta syyskuun loppuun mennessä. 
Tällöin hallojen esiintymisen todennäköisyys on jo sangen suuri 
(kuvat 8 ja 9). Kun lisäksi korjuuseen päästään tavallisesti 
vasta aikaisintaan viikon kuluttua viljan tuleennuttua kelta-
tuleentumisasteelle, on kauppakelpoisen sadon saaminen Ryhti-
kaurasta Keski-Suomessa Melko vaikeaa ja pohjoisempana käytän-
nöllisesti katsoen mahdotonta. 
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Hallaa kaura kestää 1uontdesti hiukan paremmin kuin.ohra. 
Stemmän kasVuaikansa vuoksi kaura kuitenkin joutuu käytännös-
sä olemaan syyshalloille enemmän alttiina ja sen vuoksi nimen-
omaan syyshallat ovat tälle viljalle hyvin merkittävä riski. 
Viljelyvarmuuden parantamiseksi olisikin harkittava kauran 
viljelyn rajoittamista nykyistä etelämmäksi ja siirtymistä 
tähänastista aikaisempiin kauralajikkeisiin. 

K 12 ± V 12 1,1 

Kauraa pidetään muita kevätviljoja paremmin kuivuutta sietä-
vänä. Tämä johtunee osittain siitä, että 'sitä viljellään 
muita viljoja runsaammin eloperäisillä ja vähemmän poutivilla 
mailla. Toisaalta tiedetään, että kaura käyttää maan vesi-
varoja tuhlailevasti eli vaatii runsaammin vettä kuin muut 
viljat tuotettua kuiva-aine yksikköä kohti. Kaura pystyy 
kuitenkin'- ainakin nykyisen melko pitkäkortisen lajikkeiston 
ollessa viljelyssä - syvälle tunkeutuvan juuristonsa avulla 
käyttämään tehokkaasti maan vesivaroja.. Sadetuskokeissa 
kaura on hyötynyt sade tuksesta yhtä paljon kuin obrakin 
(Elonen ym. 1972). Tutkimusjakson poutavuosina sen sijaan 
kauran satotappiot jäivät laskelmissamme yleensä ohran sadon-
menetyksiä lievemmiksi (Mukula ym. 1977b). Toisaa]ta kasvu-
kauden kuivuus lisää merkittävästi tuhoeläinten ja kasvitautien 
esiintymiatodennäköisyyttä. •Niinpä tutkimusjakson Doutavuosiin 
liittyikin usein kaskaiden, kirvojen ja virustautien runsas 
esiintyminen, ja tällöin kauran satotappiot suurenivat huomat-
tavaati. .Etenkin kylvöjen myöhästyessä (1955) näiden riski-
tekijäin yhteisvaikutus muodostui hyvin suureksi. Vastaava 
ilmiö on todettu Ruotsissakin (Andersson 1972). 

Sateet 

Kasvukauden runsaat sateet Voivat kauralla kuten muillakin 
viljoilla aiheuttaa sadon määrään ja laatuun kohdistuvia 
riskejä. Liiallinen kosteus ja voimakkaat sadekuurot aiheut-
tavat lakoviljan, .jonka seurauksena sadon puinti vaikeutuu 
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Kuva 9. Syyahallojen eolintymieen todennäköieyys eri osissa 
maata 1/9, 10/9 ja 20/9 mennessä (Mukula ym. 1977a). 

ja sadon laatu huononee. Toisaalta kaurasta on viime vuosina 
saatu viljelyyn uusia erittäin liajakortisia jalosteita ja 
kemiallinen laontorjuntakin (0J0-käaittely) on kauralla anta-
nut myönteieiä tuloksia (Lampinen, 1978). Niinpä kasvukauden 
sateista aiheutuva lakoutumieriski onkin nykyisin kauralla 
huomattavasti vähäieempi kuin ohralla. Sen sijaan korjuu-
kauden sateet ovat kauralle paljon haitallieempia, sillä ne 
hidastuttavat ja vaikeuttavat puintia. Pitkän kasvuaikanea 
vuoksi kaura puidaan melko myöhään, ja tällöin on leikkuu-
puintiin mahdollinen päivittäinen aika muutoinkin lyhyt 
(Knuth, 1976). Erittäin huonoina korjuukausina korjaamatta 
jtäneestä viljaeta valtaosa onkin yleensä juuri kauraa. 



s 
0 

N • 
• 

• 
• 

• 

0 

cii 

4 0 0 7: erl 
E 

E E 34{$ 

TI
K

K
U

R
IL

A
 

14 

• 

• 

• 

.1 • • 	• . 	• 
• 

CC • 	• 

	  • • • 
\ ‘, 
• ' 1 	• • 

R 	 g 
F,  a 020 Iit.. 1 1:1 

0 0 

:a3 01 4-4 > 9_ •
•rol ;41 I.C1 71,3  4'4 
0  

0 :cd 	:0 af 
r 	•-%4 :cd s:3 PII 4> l 0 181 mi 1E1 0 

CO 0h1 r-4 rol › 

me3  
oi  >4.  › ,003> •rl>  

0  g Cil 0 0 -r4 
g •rfca  01 0 cd 4 

+) CO 
44 +3 .14 	GPI  
CO arl r4 
r-4 0 1-•4 03 1 
4-1 CD 0) a3 
1-• 0 M >4 43  
0 	..•4 	a 

0 	..... z ,-, 0 
..: 	I 1......>4 mas. 5)0 r40 

>1 >2 0 
2,2 

43  :0 .1-1 01 +3  
r-1 .0. .24 
..-1  

1-1 014 43 :0 r4 
o 
:0 0 k 0 Ol 
P4 "P b.) (1) 43  
0 .P :C3 ed 0 
03 01 .54 o •rt 
14 › 	+3  Ps 

0 +3  
Q3 >1 0 0 >2 

"r4 01 co 'ERN 4' 
-r4 

01 f-I 0 tt1 ,h4 

1 › 	 0 
0 1-4 • Cd 0 El 

+3  •s-4 r4 :a3, 

0 
rl 1-4 .1-4 14 4" 
430 r-10  "4> r.1:03 .rzcd 

	

cs) 0 	0 
0 •r4 >1 0 CO 
0 XII +3  0 1g 
rog go >1c3  .°2 0 
:04) 	r443 

.0 4.• r4 0 
0 >I 0 0300 00) 

0 • 1›, 0 0 
odo coal 4-,1.1 me)4.) 

43 ca 49 >4 g 
X •r4 0 

g 44 r--1 Plt 
W o r-i 

34 0 1-1 	0 
0 0 4-3  0 ...W 
ce M :o .ra i 
X 	:z• 	1-1 
1 0 0 " 4.) 

-ri -r) :0 0) .0 
.0 c3 	 r4 
›) 01 0 0) 

CO 0) .1-4 
. ...4Z fig :mo o• • 

0•rl 0 :0 :03 ..- 5.1 x o 
cd X › 0 

:4 0:9 11:30 0E-I  
W E-4 X 43  M 

s• 

1 

No • 

• 
• • • • • , 

• 

lä
mp

öt
il

as
um
m
i
e
n
  k
or
ke
u
de
ll
e.
  



.23 

4. Kaeviaudit, tuhoeläimet a rikkakaevit 

.Tyviversoviroosi eli "kaurantuho" on vahingol- 
lisin kauran taudeista. Se leviää viljakaskaan (Calligyna  
pelluoida) välityksellä ja saattaa vioittaa kauraa niin pahasti, 
ettei satoa saada lainkaan. Vuosina 1955-1956 (1957) tyviverso-
viroosi aiheutti Pohjanlahden rannikolla ja erityisesti öster,-
bottens svenska lantbrukssällskapin alueella niin ankaraa tuhoa, 
että kauran viljelystä oli monin paikoin luovuttaVai ja sopiste-
tullakin viljelyalalla kauran eatovahin‘pot olivat 85 % (kima 11). 

.Merkittäviä vahinkoja tauti aiheutti Btelä-Pohjanmaalla myös 
vuosina 1961 ja 1975. Lievempänä tyviversoviroosia todettiin 
'Savossa ja Karjalassa. Tautia levittävä viljakaskas talvehtii 
yleisimmin kauraan kylvetyseä timoteinuraessa. Tehokkain keino 
tyvivereoviroosin torjumiseksi on välttää kauran viljelyä timo-
tein suojaviljana. 

Punahometta (rusarium.epp.) esiintyy lakoontuneessa 
kaurassa sadesyksynä miltei yhtä yleisesti kuin ohrassa. Sadon-
korjuun jälkeen tauti leviää koeteana varastoidusea viljamaa ja 
aiheuttaa sadon pilaantumisen. .Punahomesienten erittämät myko-
toksiinit ovat haitallisia ihmisten ja kotieläinten terveydelle. 
Erityisen arkoja punahomemyrkytykselle ovat hevoset (Rainio 1932 
ja 1937). Tilastollieta selvitystä punahomJ,en esiintymisestä 
kaurasadossa ei ole. Tutkimuskaudon aikana tautia esiintyi 
eniten vuosina 1956 ja 1972. Kauppamyllyt abettivat vuonna 1972 
kauran hylkäämierajaksi 0.03 %:n punahomoisuuden. Tiedot mylly-
jen hylkäämistä eristä kuiteLkin puuttuvat (Suomela 1973, Uoti 
ja Ylimäki 1972). 

Avonoki (Ustilago avenae) on kanran nokitaudeista tärkein. 
Yksittäistapauksissa sen aiheuttamat satotappiot saattavat kohota 
20 %:iin. Tauti voidaan torjua tavanomaisella peittauksella. 

Tyvitauteja kaura kestää paremmin kuin muut viljat„ 
ja sen vuoksi kaura on arvokas välikasvi viljavaltaisen maata-
louden viljelykierroissa. 



Kuva 11. Kauran tyviversoviroosin leviäminen Pohjanlahden 

rannikolla 1949-1957 (Ikäheimo ja Raatikainen 1962). 
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T u'omikirva (Rhonalosiphum padi)-  on kaurassa yleisempi 
ja vahingollisempi kuin muissa viljoissa.. Kuivien, lämpimien 
säiden vallitessa se saattaa lisääntyä erittäin nopeasti ja 
aiheuttaa kaurakasvuston tuhoutumisen, ellei torjunnasta 
huolehdita. Vuosina (1963) ja 1973 tuomikirvån ja kuivuuden 
yhdessä aiheuttamat satovahingot kohosivat Etelä-Suomen maa-
talouskeskusten alueilla 15-33 %:iin. Tuomikirva on torjutta-
vissa dimetoaatti-, malationi ja fenitrotioniruiskUtuksin 
(Rautapää ja Uoti 1976). 

Rikkakaeveil le kaura on paremmin kilpailukykyinen 
kuin muut kevätviljat. Lisäksi kaura on ainoa viljalaji, jossa 
voidaan käyttää valikoivaa juolavehnäntorjunta-ainetta, amitro-
lia. Rikkakasveista,on hukkakaura kuitenkin kauralle vaaralli-
sempi kuin muille viljoille, syystä, että sitä ei voida vall-
kolvilla torjunta-aineilla hävittää kasvavasta kaurasta eikä 
sen sietentä lajitella eroon kauran jyviötä. 
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3atotason keys 1.1 sato-faihtelut h. 

Laskimme esillä olevan selvityksen yhteydessä alueittain kauran 
hehtaarisatojan vuosivaihLelut sekä satotason kehitystrendin 
tutkimuskauden aikana ja 1is5.ksi satotason vuotuisen nousUpro-

sentin tutkimuskauden lopulla. Henetelmä on sama, jota aikai-
semmin olemme käyttäneet muiden korsiviljojen viljelyvarmuuden 

Selvittelyssä (vrt. 1•:ukula ym. 1977a ja 1977b). Kaikki nämä 
laskelmat teimme erikseen kokonaissadosta ja kauppakelpoisesta 
sadasta. Rehukauran kauppakelpoisuusehtona on nykyisin vähin-
tään 45 kg:n hehtolitranpaino (i-DI N:o 450/68). Kokonaissatoa 
koskevissa laskelmissa k"-j,ytir,Tre tilastotietoa vuosilta 1950-1976. 
Kauppakelpotsta satoa koskevat tiedot taas ovat vuosilta 1953.-
1976, koko maan 1 kta=o kuitenkin vuosilta 1951-1976. 
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6. Vyöhykerajat 

Satotaso 	k g / 

Sato tason vyöhykerajojen selvittämiseksi laskimme kauran vilj.ely-
varmuuden maatalouskeskusten vuosien 1950--1976 keskimääräisistä 
eatotilastoista. Menetelmä on sama jota aikaisemmin olemme 
käyttäneet kevätvehnän ja Ohran viljelvarmuuden tutkiMigieen 
(Mukula ym. 1977a ja 1977b). 	iair laskitme kunkin, maatalous- 
keskuksen eatotason kehitystrendin mukaisen s 	della /976 
sekä vuosien 1950-1976 satotason hajonnan s- tg--nx  Sen n-3 ' 
jälkeen määritimme eri alueille ne satotasot, jotka tarkastelu-
kaUden lopulla (1976) oli mahdollista saavuttaa 95 %:n, 50 %:n 
ja 5 %:n todennäköisyydellä. Tarkoituksena oli arvioida, kuinka 
suureksi vähintään kauran odotettavissa oleva satotaso 
kohoaa:  

suurella todennäköisyydellä (95.%) eli 19 vuotena 20:stä, 
siis huonoinakin vuosina; 

keskimääräisellä todennäköisyydellä (50 %); 

o) pienellä todennäköisyydellä (5 %) eli kerran 20 vuodessa, 
siis vain parhaina vuosina. 

Näiden laekelmien satoluvut sijoitimme maatalouåkeskusten paino-
pisteisiin, jotka määritimme ottamalla huomioon kauran kunta-
kohtaieet viljelyalat. Yhdistämällä samaa sato tasoa vastaavat 
pisteet keskenään ja tasoittamalla liukuvasti kahden vierekkäisen 
maatalouskeskuksen satoerot saimme oheiset viljelyvarmuuskartak-
keet (kuva 31). Hehtaarisatojen vuosivaihtelujen mittaamiseksi 
laskimme variaatiokertoimen eli keskihajonnan prosenttiosuuden 
eri alueiden keskimääräisestä hehtaarisadosta samaan tapaan kuin 
ohraa ja kevätvehnää koskevissa tutkimuksissa. 

1) Rajoitumme tarkastelemaan tällä hetkellä (1976) saavutettavissa 
olevaa satotasoa. Ns, tuotantoennusteet, joista on laadittu 
erillinen selvitys (Mela ja Haapalainen 1976), jätämme laskelmien 
ulkopuolelle. 
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Suurella todennäköisyydellä (95 %) 
kauran tällä hetkellä odotettavissa oleva satotaso (kg/ha) 
kohoaa laekelmamme mukaan koko maassa vähintään 1 600:aan ja 
parhaalla alueella Lounais-Suomesea ja Etelä-Satakunnasea 
2 500:aan. Suomeneelän eeutu osoittautui laskelmassa ympärie-
töään heikommakei. Kauran satotasoa alentaa täällä ilmeisesti 
alueen hallaieuus. Myös Itä-Suomessa jää Mikkelin läänin 
alueen satotaso tässä todennäköisyyslaekelmaesa ympäristönsä 
satotasoa huonommaksi eli alle 1 900 kg/ha. 

Zeskimäärin eli 50 %:n todennäköisyydellä odotetta-
. vissa oleva satotaso kohoaa koko maassa vähintään 2 300:aan. 
Uudellamaalla ja Kymenlaakson eteläoeaesa keekimääräinen sato-
taso kohoaa 2 800-2 700; aan kun taas maan länsiosissa sama 
eatotaeo saavutetaan Vaasan korkeudelle eaakka. Maan keski-
oelesa ja Etelä-Savossa satotaso jää alle 2 500 kg/ha eli 
pienemmäksi kuin vastaavalla korkeudella Länei-Suomessa. 
Xauran viljelyn pohjoisosissa satotaso on 2 300 kg/ha, Pohjan-
lahden rannikkoalueen ja Oulunjärven eeudun osoittautuessa 
ympärietöään edullieemmiksi. •Obraan verrattuna kauran keski-
määräinen satotaso on pohjoisessa ja läntisellä rannikkoalueel-
la'lähee Emma, mutta maan keskiosissa noin 100 kg ja etelä- ja 
lounaisoelesa 200-300 kg heikompi. 

P ienel lä todennäköieyydel lä (5%) 
* odotettavissa oleva kauran eatotaso (kg/ha) kohoaa koko maassa 

2 800:aan ja parhaalla alueella lounaasea 3 500:aan. Maan 
läntisten osien korkea eadontuottopotentiaali näkyy erittäin 
eelvänä tämän todennäköieyyslaskelman vyöhykerajoiesa. 

Kauran kokonaissadon (kg/ha) variaatiokerroin oli tutkimus-
kauden aikana keskimäärin 13.7 % eli siis suurempi kuin ohran 
ja kevätvehnän (vrt. Mukula ym. 1977a ja 1977b). Samaan 
tulokoeen ovat aikaisemmin päätyneet Paatela ja Suomela 
(1960) vuosien 1948-1957 kaurasatoja koskevissa laskelmissaan. 
Kokonaiseadon variaatiokerroin oli pienin Lounais-Suomessa 
aivan rannikkoaluetta lukuunottamatta, josta vaihtelu 
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kasvoi -itään ja pohjoiseen päin eiirryttäessä. Päijänteen vesis-
töjen kohdalla todettiin sen ymPäristöalueita pienempi vaihte-
lu, Samoin maan kaakkoisosissa. Sen sijaan Mikkelin maatalous-
keskuksen alueella satovaihtelut olivat suurehkot. Syynä. hän 
saattavat olla tutkimuskauden aikana siellä suhteellisen usein 
esiintyneet kirvatuhot. Lisäksi alueella on melko runsaasti 
turvemaita, joilla kauraa viljellään yleisesti. nileinä kasvu-
kausina kauran pitkä kasvuaika lieääkin juuri t'mrvemailla riskiä 
huomattavasti. Muualla Itä-Suomessa variaatiokerroin oli pie-
nempi kuin maan länsioSisea vastaavalla korkeudella, todennäköi- -.  
saati itä-osien vaatimattomamman eatotason takia.: Pohjanmaalla 
vaihtelu jäi rannikolla pienemmäksi kuin eisämaasea, jos vuosien 
1954-1956 viljakaekaan ja tyviversoviroosin'aiheuttamat ankarat 
"kaurantuhot" jätetään huomioon ottamatta.  (katkovilvoitus vari-
aatiokertoimien käyriseä). Jos ne lasketaan mlikaan,' variaa.tio-
kerroin kasvoi huomattavasti rannikolle päin mentäessä 

Kauppakelpoinen e'ato(kg/ha) 

Odotettavissa oleva kauppakelpoisen kauran satotaso ,(kg/ha) 
kohoaa "suUrella todennäköisyydellä", (95S) maan edullieimmilla 
alueilla vähintään 2 200:aan, mutta heikoimmilla alueilla se 
jää 300:aan (kuva 32). 

"Keskimääräisellä" todennäköisyydellä kauran odotettavia« oleva 
satotaao kohoaa pohjoiaillakin viljelyalueilla 1 500:aan ja edul-
Iisimmalla alueella lounaasea 2 700:aan. Xauran keekimääräleet .  
kauppakelpoloet sadot ovat pohjoisessa lähes saman suuruisett  
Keski-Suomeasa noin 200 kg sekä eteläesä ja lounaasoa 400 kg 
heikommat kuin ohran kauppakelpoiset hehtaariaadot. Rauran ja 
ohran kauppakelpolaten satojen erot ovat siis jonkin verran 
suuremmat kuin kokonaieoatojen, ohran ollessa laadultaankin 
kauraa viljely-varmemman. 

°Pienellä todennäköisyydellä" eli kerran kahdeesakymmeneseä 
vuodesta kohoaa odotettaviosa oleva kauppakelpolaen kauran koko 
maan eatotaeo (kg/ha) vähintään 2 500:aan ja lounaan eduflieim- 
man alueen 3 200:aan. 

• 
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Kuva 33. Kaurasadon kauppakelpoisuus (50 eri osissa maata 

1951-1976. 
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7. Tilanne tarkastelua Ag ffitalmiä 

Esillä oleva tutkimusseloetue koskee kauran viljelyn riekejä ja. 
satovaihteluita sekä niihin vaikuttaneita tekijöitä Suomessa . 
vuosina 1950-1976.. Tutkimusaineinto on kerätty Suomen viralli-
sesta tilastosta, Ilmatieteen laitoksen sääkatsauksista, Maata-.. 
louden tutkimuskeskuksen laitosten. ja koeaeemain sekä Hankkijan. 
kaavinjalostuslaitoksen koatuiosmonisteieta.. . 

tillelyala ja sato 	
• . 

Kauran viljelyala oli tutkimuskaaden alussa 440 -000 ha ja tutki - 
mnskauden lopussa 550 000 ha...Kokonaiesata.kohosiyastaavana. 
aikana 670 milj. kg:sta 1 570 kg:aaw. 

Kauran viljelyalue ulottui :pohjoisessa Oulun. ja Kajaanin kox'keu-
dells saakka eli lähes yhtä pohjoiseen kuin ohran. Toisaalta 
ohra oli jo.  Pohjois -Savoesa ja:-.Keeki- ja Pohjois-Pohjanmaalta . 
sivuuttanut kauran pääasiallisena rehuviljana ja Kainuussa kauraa 
viljeltiin enää 6' %:11a peltoalasta.. Eniten kauraa viljeltiin' 
Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaall% missä sen .osuus peltoalasta 
oli 37-30 %. 

Sato tao 

Kauran keskimääräinen hehtaarleato kohosi tarkaetelukaudan aikana 
1 620 kg:sta 2 680 kg:aan, ja hehtaariaatojen vuotuinen nousu-
prosentti oli tutkimuekauden lopulla 3.2. 

Suurimmat hehtaarieadot kaurasta saatiin Varsinais-Suomessa sekä 
Satakunnan etelä- ja låneiosisea, joissa odotettavissa oleva 	• 
eatotaeo kohosi tutkimuskauden lopulla 50 %:n todennäköisyydellä 
2 900-3 000 kg: aan hehtaaria kohti (kuva 31). Uudenmaan ja Kymen-
laakson eteläosissa keskimääräinen satotaeo oli 2 800-2 700 kg 
ja maan lånsioeiesa tämä satotaeo saavutettiin Vaasan kOrkaudeile 
«Lakka. 

Parhaiden kauranviljelyalueiden korkeat hehtaarieadot selittyvät 
paljolti sillä, että niillä voidaan viljellä myöhäisiä, eateiela 
lajikkeita. Lisäksi näillä alueilla peltojen maalajit tarjoavat 
edellytykset runsaalle kaurasado/le. Etenkin Etelä-Pohjanmaan 
korkeaan satotaeoon vaikuttanee siellä yleisten multamaiden hyvä 
eoveltuvuue kauralle. Maan keskiosissa ja varsinkin Etelä-Savoeean  
jossa moreenimaita esiintyy runsaasti, keokisato jäi ympäristönsä 
keskisatoa vaatimattomammakei sijalle 2 500 kg/ha. Kauran vil-
jelyn pohjoisosissa satotaso Oli tarkastelukauden lopulla keski-
määrin 2 300 kg/ha, PohjanlaMen ra4,441an ja Oulunjärven seudun 
ollessa ympäröiviä 	e44W.0~ato 
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Satovahingot 

Koko maan keskisadosta laskettuna kauran viljelyseä koettiin 
merkittäviä;  yli 15 kel, satovahinkoja viitenä vuotena eli 
Ueeammin kuin ohran ja kevätvehnän viljelyssä. 

Merkittäviä, kaappakelpoisen kaurasadon (kilha) menetyksiä 
koettiin koko maan keskiaryotilaston mukaan neljä kertaa 
tutkimuskauden aikana, ja ne olivat huomattavan suuria 
2c'3-kertaisia kokonaiseadon mene tykeiin. verrattuna. 

Satovahinkojen suuruus ja yleisyys olivat suoraan verrannolli-
set variaatiokertoimen suuruuteen ja lisääntyivät eteläetå 
pohjoiseen. Alueellisia swiovahinkoja koettiin eteläseä 
tarkaetelukauden aikana 3-6 vuotena ja ne olivat suuruudeltaan 
15-30 %. Kauran viljelyn pohjoisrajalla alueellisia satovabin-
kOja sattui 6-8 vuotena;  ja ne olivat euUruudeltaan jopa 60-80 % 

Satov b.inkoje'n syy. t 

~29.. Easvukauden viileye ja loppukeeän hallat olivat 
tarkaetelukauden aikana kauran viljelyn tavallisimpia riskejä. 

Riittämätön lämpötilaeumma saattaa sellaisenaankin aiheuttaa. 
sadon menetyksiä. Tarkastelukauden aikana kaevukauden lämpö-
tila/imi" osoittautuikin merkittävimmäksi kauppakelpoisen 
sadon vuosittaisten eatovaihtelujen eelittäjäksi. 

Kesän villeyden vuoksi kauran kaevukehitye hidastuu, ja tällöin 
lisääntyy myös hallojen eslintymistodennäköisyys ennen sadon 
tuleentumista. Rahat huonontavat etenkin sadon laatua ja 
vähentävät kauppakelpoisen sadon määrää. 

Sateet. Myös korjuukauden sateet aiheuttivat tarkastelukauden 
aikana erkittäviä eatovabinkoja ja niistä oli eniten haittaa 
viileinä kasvukausina sadonkorjuun siirtyessä myöhäiseksi. 

Kaavukauden viileyden ja korjuukauden sateiden yhdessä aiheuttei-
ma riski lisääntyi erittäin selvästi etelästä pohjoiseen. Toi- 
saalta myös etelässä:näiden riekitekijöiden merkitys on 
litääntymäsaä myöhäieten lajikkeiden yleistymisen vuoksi. 
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Kuivuus aiheutti kauran kuten ohrankin viljelyssä merkittäviä 
satovahinkoja.vain Etelä-Suomessa. Kauralla poudantuhot olivat 
kuitenkin lievempiä kuin ohralla. Toisaalta kuivuuteen liittyi .  
kauralla usein tuholaisten ja virustautien runsas esiintyminen, 
ja yhdessä nämä tekijät vähensivät kaurasatoa vakavasti. 

Kylvön my_öhästyminen aiheuttaa kauralla merkittävän viljely-
riskin kauran pitkän kasvuajan vuoksi. TarkastelUkauden aikana 
koettiin kylvöjen viivästymisestä johtuvia alueellisia kaura-
sadon menetyksiä etenkin vuonna 1955. Samana vuonna kaurasatoa',  

vähensivät lisäksi kuivuus ja kirvat. Yhdessä nämä tekijät 
aiheuttivat silloin myös koko maan keskisadon alenemisen. 

Kasvitaudit ja tuhoeläimet. Viljakaskaan levittämää tyviverso-
viroosia eli "kaurantuhoa" esiintyi erittäin runsaasti vuosina 

1954-1956 Etelä-Pohjanmaalla ja vuonna 1955 lievempänä Itä-
Suomessa. Myöhemmin tarkastelukauden aikana aiheuttivat kirvat 

ja niiden levittämät virustaudit alueellisia satotappioita myös 
maan lounais- ja eteläosissa. 

Kasvitautien ja tuhoeläinten aiheuttamat kauran satoVahingot 
ovat kasvinsuojelutoimenpitein ehkäistävissä. Lisäksi tyviverso-

viroosin. leviäminen voidaan torjua. välttämällä kauran. viljelyä . 

timotein suojaviljana. 
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Suosituksia 

Kauran viljelyn merkittävin riskitekijä on kaavukautemme vii-
leys ja sen vuoksi olisi kauran jalostustyön päätavoitteekei 
asetettava mahdollisimman aikaisten lajikkeiden kehittäminen. 
Riskin vähentämiseksi tulisi jo main keskiosista pohjoiseen 
siirryttäessä viljellä yksinomaan aikaisia kaurajalosteita. 
Linjalla Vaasa - Jyväskylä - Joensuu Tiituksen tuleentumie-. 
varmuus on vielä suhteellisen hyvä, mutta sitä aikaisempi 
lajike tarvittaisiin, jotta kauran tuotanto riittävästi 
varmentuisi Tiitukeen nykyisen viljelyalueen pohjoierajalla. 

Tähänastieta riskittömämpään tuotantoon päästäisiin nyt vilja-
lyseä olevalla lajikkeistolla keskittämällä kauran viljelyalue 
nykyistä etelämmäksi. Suhteellieen riekittömänä alueena voita-
neen pitää ensimmäistä ja toista viljelyvyöhykettä (1 ja II) 
sekä kolmannen vyöhykkeen (III) eteläoelaa. Etelä-Suomessa 
kauran satotaso tosin jää ohraan verrattuna hiukan vaatimatto-
mammaksi, mutta toisaalta viljavaltaieeesa viljelyesä kauran 
etuna on sen keetävyye tyvitauteja vastaan. 'Myös happamilla 
mailla kaura menestyy ohraa learmemmin alueilla, joissa kasvu-
kauden lämpötilaaumma ei rajoita sen tuleentumista. Timotei-
nurmen suojaviljana kauraa ei kuitenkaan pitäisi viljellä, 
sillä viljelykierrossa lisääntyy tyviversovirooein aiheuttama 
riski arveluttavan suureksi. 

Kauran ja ohran viljelyalojen suhde muuttui Suomessa tutkimus-
kauden aikana hyvin voimakkaasti ohran hyväksi, ei kuitenkaan 
niin paljon kuin muissa Pohjoismaissa. Vastaisuudessa ei 
kauran ja ohran viljelyalojen keskinäistä suhdetta liene enää 
syytä muuttaa ohravaltaieemmakei. Vaikka kauran viljelyosuu-
den pienentäminen todennäköisesti lisäisi sen viljelyvarmuutta, 
johtaisi ohran viljelyoeuuden kasvu ohran riskialttiuden suu-
renemiseen. 
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