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Kerääjäkasvin taloudelliset vaikutukset 

Tavoitteena: 
 
• Lisätä viljelijöiden kiinnostusta kerääjäkasveihin taloustarkastelun avulla 
• ”ketterän” ja joustavan laskentamallin luominen 
• Laskentamallin on ajateltu tulevan neuvonnan tarpeisiin muun 

viljelysuunnittelun tueksi 
• Laskuria pyritään jatkokehittämään neuvojapalautteiden ja 

tutkimustiedon perusteella  
 



 
 
 
 

 
 

Kerääjäkasvin taloudelliset vaikutukset (laskelman 
perusoletuksia) 

 
Tuotot 
• Kerääjäkasvin viljely säännöllisesti kasvikierrossa 

kohottaa (n. 5 %) satotasoa (maan rakenne paranee) 
• 2. kierrosta alkaen 

• Kerääjäkasveilla ympäristökorvaus 100 eur/ha 
(maksimissaan 25 % sitoumusalasta) 

 



 
 
 
 

Kerääjäkasvin taloudelliset vaikutukset (laskelman 
perusoletuksia) 

• Tulonmenetyksenä on huomioitu viljelykasvin sadon alenema kerääjäkasvin 
vaikutuksesta (aluskasvin kilpailu satokasvin kanssa) 
• n. 5% =n. 200 kg/ha kevätviljoilla aluskasvina italianraiheinä 
• n. 1,5%= n. 50 kg/ha kevätviljoilla aluskasvina timotei/apilat ja niiden seokset 
• n. 5% rypsillä timotei/apilat ja niiden seokset 
• n. 10% rypsillä italianraiheinä aluskasvina 

 
• Kustannuksia syntyy kasvuston perustamisesta joko viljelykasvin kylvön tai 

myöhemmin kasvustoon perustettaessa sekä lopettamisesta 
• Pääkasvin kylvön yhteydessä aluskasvin kylvössä on otettu kerääjäkasvien siemenkustannus. 

Kylvökoneessa piensiemenkylvölaatikko (ei lisäkustannus)   
• Erikseen kylvettäessä lisäkustannuksena kylvön polttoaineet, kylvölaitteen 

(piensiemenkylvin, rikkaäes) kustannus  (poisto, korko, kunnossapito) 
• Kasvinsuojeluun vaikutukset 

• Rikat> kallimmat aineet (-), kestorikkojen vähentyminen(+), kemiallinen hävittäminen (-) 
>>n. 10 eur/ha kustannusta 

• Taudit>tautien väheneminen ja maan elävyyyden lisäys (+) 
• Tuholaiset>Viljelykasvin tuholaisten luontaisia vihollisia (+) >>Sadonlisänä arviolta 3%    

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

Kerääjäkasvin taloudelliset vaikutukset (laskelman 
perusoletuksia) 

• Puinnin hidastuminen ajoittain varsinkin italianraiheinä 
kerääjäkasvina samoin puna-apilalla ylivuotinen kasvusto (n. 10%) 

• Viljan kuivauksen hidastumien korkeamman puintikosteuden takia 
(kuivauksen hidastuminen n. 0,5 h/ha) 

• Kerääjäkasvi parantaa pellon kantavuutta, jolloin puinti saadaan 
tehtyä ajallaan ja paremmissa olosuhteissa (sadonlisää 1,5 %) 

• Koneiden kunnossapidon pieneneminen parantuneen maan 
rakenteen ansiosta (arvio 2 eur/ha) 

• Kerääjäkasvien vaikutus seuraavan viljelykasvin 
typpilannoitustarpeeseen apiloilla (n. 20 kg:n typpivähennys 
seuraavalle kasville) 
 



 
 
 
 

 
 

Laskelman muita oletuksia: 
 
•kumulatiivinen kate tulee sillä oletuksella, että 
kerääjäkasveja on joka vuosi. Jos kerääjäkasveja on 
joka toinen vuosi, sama kumulatiivinen kate syntyy 
kymmenessä vuodessa 
•Laskelman oletukset ovat voimassa rakenteeltaan 
keskimäärin kunnossa olevalla peltolohkolla ja 
kerääjäkasvi on normaalisti kehittynyt kasvusto. 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
Kiitos mielenkiinnosta  
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