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1. Johdanto 

öljypellava on kuitukasvien-heimoon:kuulUva öljykäsVi, jonka huomat- 

taviMmat tuöttajamaat,avat Yhdysvallat Kanada, Argentiina,. Intia ja 
"SeuveStoliitto. Pellava on tärkein kasvikunnasta-saadun teknilliseen: 

käyttöön,-tawkoitetUn öljyn .:lähde„ Suomessa:öljypellavaa 
sen maailmansodan aikana ja sen:jälkeen.1950:-luvulle:aeti, jelloin.xil-
jely. lopz5uialhaisentuontihinnanvuOksi. Viljelyssä käytettiin argen-; 
tiinalaisia . lajikkeita ja ,saatiin myösfkehitetyksi kaksi ,kotimaista la-

jiketta, Taanilan ja Tikkurilan öljyPellavat. 'Talous-viljelyn sadot jäi-
vät tuolloin alle 1000 kg/ba, vaikkakin kenttäkokeissa saatiin yli 

2000 kg:n hehtaarisatoja (Valle - 1941, Valle ja Mali 1945). 

Lisääntyneen lannoituksen, kemiallisen rikkakasvien torjunnan a uusi-

:en lajikkeiden ansiceta.on'.öljypellaVasta --nykyisin mahdollista saada. 
huomattavasti korkeampia satojakuin -aikaisemmin.'KUnmaataleuden : tut- 

. 
kimuskeskUksen,laltöksilla jaukoeasemilla.käynnistettiin vuonna 1975 

'öljykasvitutkimus,-  päätettiin sen yhteydessä ottaauudelleen delVitet-j. 
täväksi Myös öljypellavan Viljelymahdollisuudet. EsitäMtle seuraavassa ' 

.tästä.tutkimukSesta alustaVia koetUloksia.ja:niihin perustuvia vilja-

.1yobjeita. öljypellavasta on vuodel/e1977 - tehty viljelysopimuksia 
50.ha,:n. alalle ja toivomme 'näiden tutkimustulosten koituvan käytännön 
viljelijäin hyväksi.. 

Ulypellava viljelykasvina  

Fellaira on yksivuotinen, ruohomainen kasvi. Sillä on lyhyt pääjuuri, 
jo:,ta lähtevät sivujuuret tunkeutuVat syvemmälle maahan. Taimiasteellc-. 

pellava on hento ja heikosti maata pci 	ä... Kuldntavaiheessavarsi al- 
kaa jäykistyd ja pellava saavuttaa 35-70 cm korkeuden lajikkeesta ja 
kf,:svuolocuhtoista riippuen. Jos kasvusto on _arvaa, haaroittuminen 011 



voimakasta. Kukan väri vaihtelee sinipunervasta valkeiseen. Ne.avautu-

vat auringonnousun aikaan ja sulkeutuvat puolelta- päivn. Kukinta kes-
tää 2-3 viikkoa, jopa enemmänkin. Kukat ovat itSesiittoiSia, joskin 

, hyönteiset saattavat aiheuttaa ristiSiitoSta„Hdelmänä-on kota, josSa 
on viisi lokeroa,kussakin-yleensä kaksi ruskeaa, siementä. Siemeniä 

peittää kasvilima., joka kuivana antaa niille kiiltävän näön,. mutta kos- 

teana liimaa .siemenet kodan. seinämiin. 	- 

Öljypellavasta voidaan hyödyntää koko sato. Siementen-öljy, joka on 

tärkein tuote, käytetään maåliteollisuuden tarpeisiin,. jäljellä jäävä 

valkuaispitoinen. puristusjäte“rehuteallisuudessa ja kuitupitoinen vars 

:paperiteollisuudessa. - 

pellavan siemenen öljypitoisuus vaihtelee 40-45 % kuiva-aineesta las-

kettuna, riippuen lajikkeesta,ja kåsvuolosuhteista. Pellavaöljy on'kui-

vuvaa. ja sisältää runsaasti tyydyttämättömiä rasvahappoja, etenkin li-

noleenihappoa, jonka 2 -osuus öljyhaDpojen kokonaismäärästä on 50-55 %. 
Sen ;sijaan "rävintoöljynä arvokasta linplihappaa pellavaöljyssa. on vain 

% .ja öljyhappoa 10-20 %. 

Öljyn laatua kuvaamaan käytetään yleisesti.jodilukua, joka ilmaisee. . 

- tyydyttämättömien rasvahappojen. kokonaismäärän. Jodiluvun arvot vaih-
televat pellavaöljyllä yleensä 175-200 välillä. Viileän ilmaston on 

havaittu nostavan jodilukua:ja öljypitoisuutta (Paatela 1947). - Viljelij 

pystyy vaikuttamaan edullisesti sadon laatuun kylvämällä peilavan aikal 

:sin. Jos syksyllä puidaan tuleentumaton kasvusta, tai kasvusto, jonka • 

tuleentumisen pakkanen .on keskeyttänyt, jää siemeniin lehtivihreää,..jo-

ka uuton yhteydessä joutuu .öljyyn ja heikentää sen:laatua.-  - 

Pelflavan siemenen valkuaispitoisuus vaihtele 	%. Siemenistä 

erottamisen jälkeen jääväpuristejäte on sen vuoksi erinomaista valko 
aisrehua. Pellavakakun korvausluku on 1 ja sen kuiva-ainoassa on raaka:-

valkuaista 36 %. Pellavarehulla on ruoansulatukselle edullinen .vaikutus.  
Sen metioniini- ja lysiinipitoisuus ovat kuitenkin suhteellisen alhai-
set. (013seed 1 975).. 

Pellavaa on vanhastaan viljelty kuitukasvina,,jalloin se on pitkää ja 

kuidut ovat suoria. Öljypellava on Pituudeltaan n. puolet kuituperk,- • 

:Hvan pituudesta ja senkuidut ovat laadultaan huonompia. 'Aiemmin 

tim 	myös edållisten risteytYst 	kuituöljypz_Llavaal j oka oli näid2r. 
;välimuoto.. KuitUPellavan varsi,P o on 'ollut maasoamme 500-4000 -
makuivia varsia helltaari'ta. Tällöin onic,y.lvmääränä kaytett 120-1 
k;-,Aa. Koska öljypellavaa viljellän kuc.rattavastj Pienemmällä siemen-- 



määrällä, 70-80 kg 	on kasinwr,oharvempaa.ja haaroittuvampaa. Varsi- 

sato jää -siten huomattavasti lzitupellavaa pienemmäksi. Öljypellavan 
kuitua voidaan kuitenkin käyttää paperiteollisuudessa- valmistettaessa 

korkealaatuista savUkepaperia jonka' tuottamiseen myös vientiin on 

maassamme -erikoistunut tehdas. 

3. XilielyMenetelmät. 

Pellavan jUuriston heikkouden...takia sitä tulisi viljellä vain Multa-

Villa, lämpimillä ja hikevillä hieta- ja hiesumailla tai löyhäraken-

teisilla savilla. Kuivuudenarat ja jäykät maat eivät sovi pellavalle. 
Pellon tulisi olla vapaa rikkaruohoista, etenkin juolavehnästä-ja 

MCPA:ta kestävistä yrttimäisistä rikkakasveista,'joista mm. kiertotata2 

peltoemäkki, matara ja eaunakukka ovat hankalia., 

Pellavan kylvöalusta tulee muokata tasaiseksi, pinnaltaaahienojakoisek-

Sopiva kylvöyvyys on noin 3 cm ja riviväli sama kuin kevätviljoil-
la. Kylvön jälkeen maaon aiheellista jyrätä tasaisten kosteusolajen 

turvaamiseksi. 

Pellavan kylvö on edullisinta sijoittaa.aikaiseksi, kuten muidenkin 

'öljykasvien. Tikkurilassa pellava kesti toukokuun lopulla 1975.-8.4°0 

hallan ja samoihin aikoihin 1976 .-6.2°0 hallan. Kun öljypellavan kas  
vuwika on pitkä ja kasvin poudankestävyys heikko, on aikainen kylvö .11 
.vin tärkeä. 

.Kylvömääräksi riittää 70-80 kj/ha. Siemenmäärää. laskettaessa voidaan 
1000 siemenen bainoksi arvioida' 60.g. Pellavan taipumuksella-aaroit-

tUa on harvaanitylvettäessä satotasoa nostava vaikutus. 

Pellavan siemen on syytä peitata, jolloin torjutaan sekä siemenen muka-

na kulkåutuvia että maassa olevia tauteja. Tarkoitukseen soveltuu 

Pomarsol.--.Porte 50 g/10 kg siementä tai Tirama 50 80 g/10 kg siementä. 

Molempien tehoaineena on tiraami. 

Lannoitus järjestetään maan ravinnetilan.mukaan.. Jos maassa on boorin-

vaje, se täytetään joko booripitoisella Y-lannoksella tai lannoitebo-

raatilla 3-10 kg/'n a tai soluboorilla 2-7 kg/ha. ennen kylvöä. Pellavan 

ravinteiden käyttö on vähäisempää kuin kevätViljojen. Happamuudelle 

pellava ei ole kovin arka. 



Pellavan kilpailukyky rikkakasVien kanssa on .heikko keko kasvukauden 

ajan. Kemialliseen rikkaruohontorjuntaan voidaan" käyttää MOPA:ta 1 ks, 

tehoainetta/ha. Ruikutus suerietaan pellavan ollessa 5-10 p11121 pi, 

tuista ja viimeistään Silloin, kun rikkakasveissa on sirkkalehtien 

lisäksi kaksi kasvulehteä.-RuiskutuS aiheuttaa pellava n eran'lie 

vioitusta, mutta kasvusto toipuu Yleensä muutaman päivän kuluessa 

(Paatela 1948, Valle yM:. 1.949). 

Öljypellava korjataan leikkuupaimurilla. Kasvusto on tuleentUnut sil-
loin kun se on väriltään ruskeaa tai Vaalean harmaata.: TuleentUneet, 

kuivat kodat'helisevät niitä heiluteltaessa. Öljypellava lakoontuu han. 

voin. Kasvuvaiheessa sateiden vuoksi lakoontunutk.asvusto nousee yleen 

sä pystyyn. Pellavan varsi on sitkeä ja puimurin leikkuukoneisto jou-

tuu suuremmalle rasitukselle'kuin kevätviljoja Puitaessa. 

Hyvin tuleentuneen kasVustän puinti ei tuota erityisiä vaikeuksia. Jos 

kasvustoasen sijaan on tuleentumatenta-  tai pakkanen .on keskeyttänyt 

tuleantumisen, liimaantuvat tahmeapintaiset siemenet kodan seinämiin,• 

Kodat rikkoutuvat tällöin puitaessa vaillinaisesti tai ei ollenkaan ja 

puitu tavara on hyvin epäpuhdasta sisältäen kodan kappaleita, rikkou 

tuneita, kuoriutuneita ja tummuneita siemeniä. Tällainen tavara saa 

pian •tunkkaisen ja •pistävän hajun. Varstasillan ja kelan välin voi sää. 

tää pienemmäksi klain vehnällä.•Kelanakehänopeus tulisi Pitää•alhaisena 

koska sieMenet rikkontuvat muuten halposti. ÖljyPellavan kesteus on.  

puitaessa- yleensa-yli 20 510, Siemen on sen vuoksi kuivattava. Suositel-

tava säilytyskosteus on noin 9 %. 

Pellavalla on eräitä tauteja, mutta niiden käytännöllinen merkitys. on 

vähäinen.- Harjoittamalla kasvivuorottelua, peittaamalla kylvösiemen 

sekä puimalla sato hellävaraisesti, etteivät 'siemenet vahina-oitu, es-

tetään tautien leviäminen.. Pellavalle erikoistuneita tuhohyönteisiä ei 

Meillä vielä ole. 

4. Kenttäkokeiden tuloksia  

K..?svinviljelylaitoksella Tikkurilassa järjestettiin uusia öljypella--

vakokeita vuodesta 1974 lähtien, jolloin laitoksella oli näyteruutUja. 

,Neralta ja Redwood lajikkeista. DIelemmat lajikkeet ehtivät tUleentua, 

mutta niiden satotase jäi alle 2000 k:n/ha.  



Vuonna 1975 aloitetun öljykasviprojektin Puitteissa öljypellavakoe 

laajennettiin lajikekokeeksi, johon kerättiin lajikkeita eräistä Eu-

roopan maista sekä Kanadasta ja Argentiinasta.. .Tämä koe kylvettiin vuo-

sina 1975 ja 1976 Multamaalle Tikkurilaan. Esikasvina oli'kesanto ja 

maan humuspitoisuus oli 1975 13.2 	ja1976 ' 20.3 %, Lannoitteena an- 

nettiin 750 kg Y-b/ha ja siemenmäärä eii 70 kg/ha. 

Vuosi 1975 .oli Tikkurilassa normaalia kuivempi. Koe kylVettiin 10/5 la 

mittarina ollut Noralta tuleentui 8/8. Vuosi 1976 oli sääoloiltaan Les 

normaali. Koe kylvettiin 13/5 ja Noralta tuleentui 31/8. Sato-tulokset 
en esitetty oheisissa taulukoissa X: o 1 ja 2. 

Vuonna 1975 lajikekokeen Satotaso jäi alle 2000 kg/ha, kun taas vuona.  
1976 parhaista lajikkeiSta. saatiin yli 2500 kg/ha, Noraltasta jopa 

3340 kg/ha. Laadultaan sato oli ensiluokkaista -(jodiluvut 181-200). 

Aikaisimpien_lajikkeiden kasvuaika oli vuonna 1975'. noin •90-100. pävää 

ja vuonna 1976 nein 100-120 päivää.. 

,ÖljypeIlava oli Vuosina 1975 ja 1976Mukana Myös öljykasviprojektin 
i 

lajivertailukokeessa viidellä koepaikaIla. Tämän kokeen .tulokset_on 

esitetty taulukoåsa N:o 3, mistä - ilmenee, että satotuloksissa esiintyi 

erittäin suUrta vaihtelua. Syynä epäonnistumisiin oli lähinnä•öljypel-

-.laValle sopimaton maalaji (aitosavi),..vuonna 1975 lisäksi alkukesän kai 

vuus ja kylvöjen myöhästyminen. Tulokset -osoittavat, että pellavaa ei 
pidä kylvää jäykälle, huonosti Muokkautuvalle maalle ja että kylvö on 

tehtävä ajoissa. 

- Päätelmiä 

Kahden sääoloiltaån kovin erilaisen vuoden kokeiden perusteella voidaan 
öljy-pellavaa pitää viljelyvarmana kasvina nykyisen kevätvehnänviljelyn 

pääalueella.. Tarpeellista on ,kuitenkin löytää nykyisiä aikaisempi ja 

ilMastoomme paremMin sopeutuva lajike. Tällainen .on Tikkurilan öljypel-

lava, jonka siemenen lisäysviljely aloitetaan ensi kesänä. Kauppaan tä- 

, män.lajikkeen sieMentä saataneen mutavasti vasta vuonna •1979. 



Taulukko 1 Öljypellavan lajikekokeen tuloksia• Tikkurila 1975-76. 

Lajike 

19-15 1976 

Siemensato 
kg/ha 	sl 

Kasvuaika 
'vrk. 

Siemensato 
kL-dha si 

Kasvuaika 
vrk. 

Noralta (Kanada) 1 770 100 90 3340 100 110 

Antares (Ranska) . 1910 108 J)or 2730 82 131 

Redwood <Kanada) 1890 107 97 2970 . 89 123 

Nored (Kanada) ")210 127 98 2570 78 132 

FB 5128 '(Kanada) 1920 108 97 25.70 78 132 

Kotowiecki (Puola) 2620 78 125 

LOSD 200 (Puola) 2780 83 112 

Tikkurilan öp. 2640 79 103 

Taulukko 2. Öljypellavan lajikekokeen tuloksiaTikkurila .1975-7 

1975 1976 

Lajike Valk. % Öljy % Jediluku Valk. % öljy % jo-d.:11uku 

Noralta 23.8 41..0 189 92.2 41.2 197 

Antares 23.9 41.6 -22.8 40.5 

Redwood 23.1. 44.7 181 19.7 43.6 200 

Nored 23.8 43.2 20.7 42.6 

FB 5128 23.9- 43.3 21.6 42.0 

Kotowieoki 20.9 43.4 

LOW) 200 24.0 44.3 196 

Tikkurilan öp. 27.6 ".4 1°1 24.8 41.3 196 

Jodiluvut ja Tikkurilan öljypellavan valkua1 	öljypitoisuus 1973 on 

ritetty vasta vuonna 1577. SäilytysajaSta johtuen öljyn saantp ja jod .11uvut 

ovat Inahdollisesti hiemen laskeneet. 



Taulukko 3 Noralta-bljypellavan sato öljykaSvien lajivertailukokeessa 
1975776. 

Keepaikka 

1975 1 976 

Siemensato 
kg/ha 

Kasvuaika. 
vrk 

'-Korkeus 
cm 

Siemensato 
- kg/ha 

.Kasvuaika 
vrk. 

Korkeus 
em. 

- Tikkurila 2100 90 45 9250 110 70 - 

Jokioinen 220 100 - 47 370 '119 .69 

Mietoinen 980 101 30. 1330 118 30 
Anjala 700 - 94 49 680 63 

s-Laukaa 1130 129 . 	51 
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