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Omat lähtökohdat ja tausta:

Tutkijana MTT:llä ja Lukella vuodesta 2001, merkittävin aihe marjanviljely.

Oma maatila Sotkamossa 2009-:

- 2020 mansikkaa noin 5 ha, raparperia noin 0,5 ha, vadelmaa noin 0,3 ha, 

pensasmarjojen pistokastuotantoa noin 60-80 tuhatta kpl/vuosi.

- Käytännön työt lähes kokonaan ulkoistettu urakoitsijoille ja työntekijöille.

- www.kuolaniemi.fi
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Raparperin viljely Suomessa

Viljelypinta-ala noin Suomessa noin 15-20 ha. Viljelyalassa voimakas kasvu –

vuosittain tulee hehtaari tai pari lisää. Alimmillaan viisi vuotta sitten 8 ha.

Pinta-ala per tila yleisesti muutamia kymmeniä aareja. Tyypillinen sivubisnes.

Kysyntä painottuu pakastuksen kautta elintarviketeollisuuteen menevään 

raparperiin: Mehut, hillot, pilkottuna pakasteet.

Jonkun verran myös vähittäiskauppojen kautta tuoremarkkinaan myyntiä, 

painottuu Etelä-Suomeen.
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Raparperi – yleiset edellytykset 1/2

Hyvä hallankestävyys – sopii hallanaroilla paikoille.

Viljele kivennäismailla – turvemailla talvehtiminen kysymysmerkki

Viljely on käsityövaltaista. Istutuksen jälkeen traktorilla voi tehdä vain 

lannoituksia ja ehkä kasvinsuojelua. -> 2-3 ajokertaa per vuosi.

Siksi esimerkiksi pienet, mutkaiset ja mäkiset peltolohkot voi saada 

taloudellisesti hyödynnettyä raparperin tuotannossa.

Kärsii helteistä (>24 astetta) ja kuivuudesta. Kannattaako kastelu?
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Raparperi – yleiset edellytykset 2/2

Suomessa yleensä kaksi sadonkorjuukierrosta / vuosi.

Satotaso Suomessa pitkällä aikavälillä keskimäärin noin 10 tn/ha/vuosi. 

- Hyvin hoidetuilla viljelmillä 20-30 tn/ha satotasot ovat tavallisia. 

- Etelä-Ruotsissa satotasot jopa 50-70 tn/ha, mutta siellä kasvukausi 

pitempi ja kolme sadonkorjuuta.

Tuotannon optimoinnissa kannattaa pyrkiä vähintään 0,5 ha tai 5000 kg/vuosi 

tuotantoon -> kuljetuksen minimiyksikkönä nuppikuorma. Pienellä katteella 

tuotettaessa logistiikka voi muodostua muuten pullonkaulaksi.
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Lannoitus ja maaperä

pH-optimi 6,5-7,0: voi viljellä välillä pH 6,0-7,0, pysyy hengissä välillä pH 5,0-7,5.

Ympäristökorvauksen lannoitusrajat ovat liian pienet huippusatojen vaatimille 

ravinnemäärille. Raparperi kuuluu luokkaan ”Muut vihannekset”.

Ruotsalainen lannoitussuositus kg/ha/vuosi, ruotsalaisilla satotasoilla: 

- N 80-170 kg/ha, P 12-17 kg/ha, K 110-140 kg/ha

Puolet keväällä kasvun alkaessa, toinen puolet heti 1. sadon jälkeen.

Nuorilla pelloilla vähemmän, vanhoilla enemmän.

Lannoitus hajalevityksenä päälle lehtien ollessa pienimmillään.
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Kasvinsuojelu

Rikkakasvit muodostuvat ongelmaksi varsinkin kasvuston vanhetessa.

- Fusilade Max ainoa hyväksytty torjunta-aine, saa käyttää heinämäisille, 

mutta varoaika on pitkä: 49 vrk. Käytännössä voi ruiskuttaa vain 2. sadon 

jälkeen.

Sienitauteihin ja tuholaisiin ei ole sallittuja aineita.

- Tuholaisista varsiyökkönen aiheuttanut Sotkamossa toistuvia vaurioita. 

- Sienitauteja ei ole Sotkamossa havaittu.

Luomu on mielekäs vaihtoehto!
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Varsiyökkönen 
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• Talvehtii munana tai nuorena toukkana maassa

• Toukka vioittaa alkukesällä raparperin varsia

• Ongelma 1. sadossa (kesäkuu)

• Ei ongelmaa 2. sadossa (elokuu)

• Näkyy alkukesällä varsivioituksina -> varsi 

myyntikelvoton

• Isäntäkasveja mm. mansikka, peruna, raparperi, 

juurikkaat

• Raparperille ei sallittua torjunta-ainetta! 

(Tiedot: Kati Hoppula)
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Lajikkeet

Teollisuus on Suomessa eniten halunnut lajiketta Champagne, jolla on punaiset 

ja pienehköt varret: Jatkojalostuksen helppous ja houkutteleva väri.

Päälajike kotipuutarhoissa on Victoria, joka on vihreämpi ja suurivartinen. 

Varsien suuri koko vaikeuttaa jatkojalostusta ja vihreä ei ole tuotteen värinä 

houkutteleva. Victorian etuna viljelijälle on korkea satotaso.

Muita lajikkeita kannattaa kokeilla, jos löytyy. 

Itsellä kokemusta myös Glaskings Perpetual:sta. Liian kova ja paksu varsi. 

Mehustuksessa kalliimpi ja vaikeampi prosessoitava.
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Lisäys

Taimitiheys 5000-10000 kpl/ha

Siemen: 

- Englannista on saanut lajikepuhdasta siementä Victoriasta ja Champagnesta. 

Mistä Brexitin jälkeen? 

- 60-80 kpl/g, itävyys 80 %, tarve 100-200 g/ha

- Esikasvatus keväällä 3-5 viikkoa, sitten istutus. Taimikasvatus epäonnistuu 

herkästi helteellä! Siksi esikasvatus tehtävä keväällä tai alkukesästä.

Juurakon jakaminen:

- Vähintään kaksivuotiaasta taimesta voi jakaa juurakkoa. Palassa pitäisi olla 

vähintään yksi silmu, mutta jos silmua ei näy, niin ison nyrkin kokoinen pala 

pitäisi riittää.
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Perustaminen

Mansikkamuoviin:

- Riviväli ruohonleikkurin levyiseksi. Muuten kuten mansikkapellon 

perustaminen

- Istutustiheys lopulta noin 5000-6000 kpl/ha

Ilman muovia:

- Esimerkiksi ruudukkoon 1 m x 1 m, jolloin istutustiheys 10 000 kpl/ha

- Kokeilin nurmeen perustamista: Ongelmaksi tulee nurmen vahva ja 

hukuttava kasvu kahtena ensimmäisenä vuonna. Siksi voi olla parempi 

tehdä ilman nurmea.

- Traktorille mitoitettava hoitokäytävät lannoitukseen ja sadonkorjuuseen.
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Hoitotyöt

Kukinta heikentää varsien kasvua. Leikattava pois mahdollisimman nopeasti 

nuppujen tullessa esiin. On työlästä, enkä ole laskenut taloudellisuutta. (?!)

Rivivälinurmet leikattava säännöllisesti, tai nuori kasvusto hukkuu.

Kitkentä kannattaa tehdä ennen sadonkorjuukierrosta.
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Sadonkorjuu

Tehty urakkapalkalla 44 snt/kg. Normaali nopeus 20-25 kg/h.

Varsi nykäisten pois, villaveitsellä lehti irti. Puhtaus! 

Kuution laatikko (250 kg) pienin järkevä käsittelyerä tukkuun toimitettaessa.

Jos teollisuuteen, niin ei lehteä mukaan.

Jos tuoremarkkinaan, niin pieni pala lehteä varren päähän estämään 

kuivumista.
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Raparperin tuotantokustannus

- Jos vuosisato olisi 2 kg/taimi, satovuosia 12 ja kokonaisviljelykierto 15 vuotta…

- Sadonkorjuunopeus noin 20-25 kg/h/hlö -> 44 snt/kg + sivukulut -> 65 snt/kg

- Siemen+taimikasvatus+istutus yhteensä 45 snt/kpl -> 2 snt/kg

- Lannoitus 400 €/ha/vuosi (?) -> 2,5 snt/kg

- Muut hoitotyöt, yleiskustannukset, pääoman korot…

- Kannattavuusraja leikkaamattomalle varrelle 250 kg pakkauksissa noin 85 snt/kg?

- Tuet C-tukialueella nyt noin 1500 eur/ha, mutta laskevat varmasti

- Suurin haaste kassavirta! 20 tn/ha satotasolla pitää olla kassaa sadonkorjuun 
alkaessa 13 t €/ha (65 snt/kg), jotta voidaan saadaan myyntituloa 18 t €/ha (90 
snt/kg). Työntekijöiden palkat maksettava heti, mutta milloin myyntitulo saadaan? 
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Raparperin tuet 2020, C2-tukialue

Muuttuvat lähivuosina. Niiden varaan ei kannata laskea mitään.

Perustuki 108 eur/ha

Viherryttämistuki 65 eur/ha

Ympäristökorvaus, perusosa 200 eur/ha

Ympäristökorvaus, org.kate 500 eur/ha

Luonnonhaittakorvaus 242 eur/ha

Pohjoinen hehtaarituki 350 eur/ha

Yleinen hehtaarituki 10 eur/ha

Yhteensä 1475 eur/ha

+ Nuoren viljelijän tuet 104 eur/ha
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Kirjallisuutta

Suomenkielistä viljelyopasta ei ole olemassa.

Ruotsinkielinen 26-sivuinen tuotanto-opas netissä:

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-

gotaland/tjanster/publikationer/2013/ekologisk-odling-av-rabarber.html
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Kiitos!




