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Viljeltävät palkokasvit ja herneet
• Härkäpapua viljellään laajasti 

rehuksi ympäri Suomea
• Sinilupiinia on viljelty muutamalla 

hehtaarilla vuosittain (Lapua ja Vampula)

• Soijapapua viljellään eräällä 
luomutilalla Uudellamaalla 
elintarvikkeeksi ja koeluonteisesti 
vihannekseksi Satakunnassa

• Linssiä on viljelty demoruuduilla 
Närpiössä

• Herneet
• Tarhaherneet
• Pisum sativum var. sativum

• Peltoherneet
• Pisum arvense var. arvense

• Vihantaherneeksi ”Arvika”
• Puitavaksi 

• Vihersiemeniset ”Karita”
• Keltasiemeniset ”Rocket”



Herneen viljely
• Peltoherneessä on suuri potentiaali, mutta lakoutumisesta ja syksyn 

sääolosuhteista johtuen suuret sadonkorjuuriskit
• Satotaso 0-4000 kg/ha
• Viljele hyvällä lohkolla

• Herne on helppo viljellä, mutta vaatii tarkkuutta
• Harvoin viljelykierrossa (1/5 vuotta), voi kylvää kauran ohella 

kylmään maahan, mieti tarkkaan typpilannoituksen 
tarvetta/lohkon multavuus, kerätkää kiviä pois pellolta kylvön 
jälkeen

• Rikkakasvien hallintaan löytyy aika hyvin aineita
• Rikkakasvien torjunta ennen herneen taimettumista antaa 

laajemman tehon (Fenix, Stomp, Centium)
• Jos torjut rikkakasvit vasta herneen ollessa 5-8 cm tulee 

rikkakasvit olla pieniä (Fenix, Basagran SG, Mistral/Metro)
• Heinämäiset rikkakasvit on helppoja torjua Targalla ja Select 

Plus valmisteilla

• Hernekääriäinen voi tehdä pahoja vioituksia (feromoniansat
tarkkailuun)



Lajikevalinta

• Keltasiemenisten lajikkeiden satopotentiaali on suurempi

• Valitse lajike mikä tuottaa paljon valkuaista (23-24%) ja suuren sadon 
(kg/ha) jos aiot myydä rehuksi

• Hintataso noin 180-200 euro/tn

• Jos maalaji on runsasmultainen ja kesällä kosteus riittää, lakoontuu 
kaikki hernelajikkeet pahasti (kokemuksia Vaasan seudulta rm-erm LjS)

• Aloita hellävarainen puinti ajoissa ennen kuin kyyhkyset ja sade 
ehtivät puida

• Säästä osa sadosta TOS-kylvösiemeneksi koska ostosiemen on kallis ja 
siementarve suuri >250 kg/ha.



Herneen satotaso ei ole alhaisempi pohjoiseen mentäessä 
• MTT/Luke 2009-2016 Viralliset lajikekokeet 2009-2016



Ei ole suuria eroja kasvuajoissa ja kaikki lajikkeet lakoontuvat
• MTT/Luke 2009-2016



Juurinystyrät sitovat typpeä ilmakehästä
• Herneet ja muut palkokasvit pystyvät 

sitomaan ilmakehästä typpeä 
juurinystyröihin Rhizobium bakteerien 
avulla

• Typpireaktiossa on keskeisenä 
entsyymejä jotka tarvitsevat 
molybdeeniä (Mo) ja rautaa (Fe).

• Myös bakteerien elintoiminnot 
tarvitsevat kobolttia (Co).

• Herneen lehtilannoitukseen Wuxal
Microplant tai Zoom



• Pakkaus: 10 l kanisteri

• Tankkiseokset:

• Pienannosrikka-aineet (SU-
valmisteet), Broadway, mekoproppi, 
klopyralidi, aminopyralidi, 
fluroksipyyri, Swipe, tautiaineet, 
Sonis, CCC, pyretroidit, Mavrik

• Säilyvyys: kolme vuotta 
pakkauspäivästä

• Pakkaus: 10 l kanisteri

• Tankkiseokset:

• Pienannosrikka-aineet (SU-valmisteet), 
tautiaineet, Sonis, Cerone, Yara 
Typpiliuos 390

• Säilyvyys: kolme vuotta 
pakkauspäivästä

Wuxal Terios Mn+, Wuxal Microplant, Wuxal Grano
Moniravinnepuutoksien korjaussarjat 

Wuxal valmiste Kokonais-N Ammonium-N Urea-N K Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn

g/l Microplant 76 24 52 127 27 70 4,5 7,6 15,3 22,9 0,15 15,3
g/l Grano 205 67 138 - 16,3 137 - 4,1 - 4,1 - 13,7
g/l Terios Mn+ 67 - - - - 10 2,68 20,1 - 40,1 1,34 13,4

Pakkaus: 25 l tynnyri ja 10 l kanisteri
Tankkiseokset:
Baytan Universial, Celest Formula M, 
Lamardor, Zardex

Säilyvyys: kolme vuotta 
pakkauspäivästä

Hyväksytty Luomutuotantoon
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