
Suomen maatalous vihertyy 

Tuoko vihertyminen uusia 
mehiläiskasveja? 
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Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014-2020 

 

VIHERRYTTÄMISTUKI 

• Tavoitteena tukea ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia viljelykäytäntöjä 

• Kokonaan EU:n rahoittamaa tukea 

• A alueella, johon V-S kuuluu, tukitaso 75 €/ha 

• Viljelyn monipuolistaminen, pysyvä nurmi ja 
ekologinen ala 
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Viljelyn monipuolistaminen 

• Tulee viljellä tietty määrä eri viljelykasveja 
tilan koosta, sijainnista yms. riippuen 

• Lukuisa joukko kasveja ja seoskasvustoja, 
joita voidaan kylvää 

• Joukossa lajeja, joita ei vielä voi Suomessa 
viljellä tai niiden menestyminen ei ole taattu 

• Mukana myös hyviä mehiläiskasveja 

    yhteistyö viljelijöiden kanssa 
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Viherryttämistuki 

1. V 

2. iljelyn monipuolistaminen  
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Viljelyn monipuolistaminen 
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Saneerauskasvit 

• Esimerkiksi valkosinappi 
ja öljyretikka erittävät 
aineita, jotka 
houkuttelevat peruna-
ankeroisen toukkia ulos 
maassa olevista 
kystoista, mutta 
ankeroiset eivät pysty 
lisääntymään näissä 
kasveissa. Samettikukka 
puolestaan erittää 
juuristaan tuholaisia 
karkottavia aineita. 
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• Saneerauskasveilla 
saadaan puhdistettua 
maaperää 
tuhohyönteisistä ja 
samalla lisättyä 
maaperään vihermassaa 
lannoitteeksi 

• Ns. biofumigaatio-
vaikutus 

 



Saneerauskasvit 
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Valkosinappi (Sinapis 
alba) 

• 1-vuotinen, kasvaa 
nopeasti 

• Hyötyy kalkituksesta 

• Puhdistaa maata 

• Torjuu tauteja 

• Ei perunan esikasviksi 

 



Saneerauskasvit 
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Valkosinappi (Sinapis 
alba) 

• Ristikukkainen öljykasvi 
kuten rypsi ja rapsi 

• Erinomainen 
mehiläisille (SML:n 
mukaan) 

 



Saneerauskasvit 
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Samettikukka (Tagetes sp.) 

• 1-vuotinen 

• Puutarhakasveille ja 
perunalle esikasviksi 

• Hyötyy kalkituksesta, 
ottaa tehokkaasti 
ravinteita 

• Kuohkeuttaa, tuottaa 
vihermassaa 

• Onko hyvä mehiläiskasvi? 

 

 



Saneerauskasvit 
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Öljy- ja muokkausretikka 
(Raphanus sp.) 
• 1-vuotinen,voimakas 

paalujuuri ja roteva varsi 
• jopa 2 metriä korkea ja 

tiheä 
• hyötyy runsaasta 

kalkituksesta, ottaa 
ravinteita tehokkaasti 

• puhdistaa maata ja torjuu 
taudinaiheuttajia, 
möhöjuurta 

• Hyvä mehiläiskasvi?  
 



Kerääjäkasvit 

• Ovat osa pellon 
talviaikaista 
peitteisyyttä 
→→vesiensuojelu 

• Muokkaavat 
syväjuurisina maaperää 
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• Kerääjäkasvit 
(aluskasvit) keräävät 
itseensä maaperän 
ravinteita →→ 
vesiensuojelu 

• Kannattaa kylvää 
pääkasvin kanssa yhtä 
aikaa, muuten 
kasvukausi saattaa olla 
liian lyhyt 

 



Kerääjäkasvit 
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• Valkomesikkä 
(Melilotus alba) 

• Hyvä mehiläiskasvi, jo 
nimi viittaa siihen 

• Talvehtii kerran ja 
tuottaa siementä 
seuraavana vuonna 

• Kerää runsaasti typpeä 

 

 

 



Kerääjäkasvit 
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• Valkomesikkä 
(Melilotus alba) 

• Siemenet säilyvät 
maassa pitkään, joten 
kasvusto kannattaa 
murskata ennen 
kukintaa 

• Pilaa viljasadon 
erittämillään yhdisteillä 



Kerääjäkasvit 
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• Rohtomesikkä 
(Melilotus officinalis) 

• Jopa valkomesikkää 
parempi mehiläiskasvi,  

• Vaatimaton 
kasvupaikan suhteen, 
voi kukkia jo 
kylvövuotena 

• Syvä ja voimakas 
juuristo 

 

 

 



Kerääjäkasvit 
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• Vuohenherne (Galega 
orientalis) 

• ÄLÄ SUOSI TÄTÄ 
KASVIA 

• VIERASLAJI, JOKA 
LEVIÄÄ LUPIININ 
TAVOIN 

• TEIJON TIEN VARRELLA 
ISO ONGELMA 

 



Muita hyviä mehiläiskasveja 
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Kumina (Carum carvi) 

• Voidaan käyttää 
aluskasvina, ei ole 
kerääjä- tai 
saneerauskasvi 

• Ympäristökorvaus 200 
€/ha + muut tuet 

• Hyvä mehiläiskasvi 

• Hyvä maanmuokkaaja 

 



Muita hyviä mehiläiskasveja 
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Veriapila (Trifolium 
incarnatum) 

• 1-vuotinen 

• Rehu- ja 
viherlannoituskasvi 

• Vaatii lämpöä 

• Hyvä mehiläiskasvi 

 



Muita hyviä mehiläiskasveja 
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Alsikeapila (Trifolium 
hybridum) 

• monivuotinen 

• Hyvä mehiläiskasvi 

 

 



Muita hyviä mehiläiskasveja 
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Valkoapila (Trifolium 
repens) 

• monivuotinen 

• Hyvä mehiläiskasvi 

 

 

 



Muita hyviä mehiläiskasveja 
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Sinimailanen (Medicago 
sativa) 

• Hyvä riistapeltokasvi 

• Hyvä mehiläiskasvi 

• Talvehtii parhaiten 
viettävillä savi- ja 
hietamailla 

 

 

 



Muita hyviä mehiläiskasveja 

Tattari (Fagopyrum esculentum) 
• vanha viljelykasvi, etenkin 

Savossa ja Hämeessä 
• punavartinen, 

vaalenpunakukkainen 
”ihmisen tattari” 

• harmaasiemeninen 
”siantattari” yleisempi, 
valkoinen kukka?  

• kevyiden maiden kasvi, vettä 
ja kalia (rapakivialueet) 

• erinomainen mehiläiskasvi 
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Muita hyviä mehiläiskasveja 
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Ruistankio eli kitupellava  
(Camelina sativa) 

• Terveystuote, 
erinomainen 
rasvahapokoostumus 
(omega 3 paljon) 

• Ikivanha viljelykasvi, joka 
löydetty uudelleen 2000-
luvulla 

• Saksalaistutkimusten 
mukaan hyvä mesikasvi 

 



Muita hyviä mehiläiskasveja 

Sikuri (Cichorium 
intybus) 

• Vahvajuurinen, 
voikukan sukuinen 

• Kahvin korvike 

• Vanha rohto 
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Muita hyviä mehiläiskasveja 

Hunajakukka (Phacelia) 

• Yksivuotinen 

• Hunajakapasiteetti 
liki 500 kg/ha? 

• Kukinta kestää 5-6 
viikkoa 

• Maisemakasvi 
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Muita hyviä mehiläiskasveja 

Auringonkukka 
(Helianthemum) 

• Mehiläiset keräävät 
pääasiassa siitepölyä 

• Euroopassa kuitenkin 
lajihunaja 

• Aloittaa kukinnan 
etelässä vasta 
elokuussa 

• Hyvä vihermassan 
tuottaja 
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Mistä siemeniä saa?? 

• https://naturcom.fi/ 

• http://www.sgniemi
nen.fi/ammattiviljely
/saneerauskasvit/ 

• https://www.hunaja.
fi/tuote-
osasto/siemenet/ 

• http://www.siement
ukku.fi/ 
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• http://www.korpikanga
ssiemen.fi/?gclid=EAIaI
QobChMIutLkm7PY2QI
VV2cZCh3f2QF9EAAYAS
AAEgJuZ_D_BwE 

• https://viljelijanberner.f
i/siemenet.html 

• http://www.puttolansie
men.fi/tuotteet/nurmisi
emenet/ 
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