
Tietokortti

Juolavehnä 
hallintaan 

mekaanisin 
menetelmin 

Juolavehnä on viljelysten yleisin monivuotinen rikkakasvi, jonka tor-
junta vaatii pitkäjänteistä toimintaa. Onnistunut mekaaninen torjunta 
edellyttää kasvin kasvurytmin tuntemista ja toimien ajoitusta sen hei-
koimpiin hetkiin.

Juolavehnä rikkakasvina

Juolavehnä (Agropyron repens, Elymus repens, Elytrigia repens) on hei-
näkasvi, joka kasvaa 30-100 cm mittaiseksi. Se leviää sekä siemenistä 
että pitkähaaraisen, pääosin 10-15 cm syvyydessä kasvavan juurak-
konsa silmuista. Versojen kasvu alkaa varhain keväällä halkaisijaltaan 
1,5-2,5 mm juurakoista ja jatkuu myöhäiseen syksyyn asti. Siemenistä 
kasvuun lähtevät versot orastuvat myöhemmin kuin juurakosta ja ovat 
heikompia kilpailussa viljelykasveja vastaan. Juolavehnäyksilö tuottaa 
yleensä 25-40 siementä/kasvi, joilla laji turvaa geneettisen muuntelun-
sa ja sopeutumisen muuttuviin kasvuoloihin.

Tunnistusapua ja -kuvia: https://laji.fi/taxon/MX.40537
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Juolavehnä viljelyn haasteena

Juolavehnä kasvaa pelloilla yleensä pesäkkeinä, jotka 
ovat muodostuneet maanalaisen juurakon levitessä 
vuodesta toiseen. Kyntöä kevyemmät muokkausme-
netelmät suosivat juolavehnän säilymistä ja runsas-
tumista. Siemenet levittävät juolavehnää uusille kas-
vupaikoille, samoin työkoneiden mukana kulkeutuvat 
juurakonpalat. Jos olosuhteet eivät suosi uusien ver-
sojen kasvuun lähtöä, niin osa juurakoista voi säilyä 
elinvoimaisina ainakin yhden kasvukauden yli, sieme-
net 1-5 vuotta. 

Juolavehnä on tehokas ravinteiden ottaja ja aiheuttaa 
merkittävää sadonmenetystä tiheänä kasvaessaan 
(kuva 1). Luken kokeissa juolavehnän aiheuttamat 
satotappiot ovat olleet kevätviljoilla pahimmillaan 
1000-2000 kg/ha. Torjunnan kustannuksissa voi sääs-
tää kohdentamalla toimet juolavehnän pesäkkeisiin, 
joita voi paikantaa puimurista tai ennen puintia droo-
neilla.

Hallintakeinot peltoviljelyssä

Monivuotisia rikkakasveja ei useinkaan nujerreta 
vuodessa. Viljelykierto ja käytettävissä oleva kalusto 
määrittelevät torjunnan ajoitusta, toistettavuutta ja 
tehoa juolavehnään. Juolavehnää voi torjua sen kas-
vua häiritsemällä tai varjostamalla joko keväällä, ke-
sän kuluessa tai sadonkorjuun jälkeen. Juolavehnää 
voi peltoviljelyssä torjua mekaanisesti joko muokkaa-
malla tai niittämällä.

Muokkaus

Juolavehnän juurakot kasvavat muokkausvälineiden 
ulottuvilla. Muokkaus tuhoaa juolavehnän versoja 
ja pätkii maanalaisia juurakoita, joista orastuu uu-
sia versoja. Versot kuluttavat juurakon energiavaroja 
kasvin 2-3 -lehtiasteelle asti, jota kutsutaan kom-
pensaatiopisteeksi. Tässä kasvuvaiheessa muokkaus 
toistetaan juurakoiden näännyttämiseksi. Alkukesä 
on parasta aikaa hyödyntää auringon ja tuulen mah-
dollistamaa kuivatustaktiikkaa (kuva 2). Silloin mah-
dollisimman suuri osa juurakoista pitäisi saada nos-

Kuva 1. Runsaana esiintyvä juolavehnä lakoon-
nuttaa tuleentuvaa viljaa ja aiheuttaa merkittävät 
satotappiot.

Kuva 3. Kvick-Finn-juolannostin nurmen lopetukses-
sa. Parin ajokerran jälkeen työjäljen pitäisi näyttää 
tältä. Juolavehnän juurakoita on pinnalla kuivumas-
sa.

Kuva 2. Maan pintaan nostetut juolavehnän 
juurakot nääntyvät parhaiten alkukesän 
kuivissa oloissa.

tetuksi maan pinnalle. Riviviljelykasveilla juolavehnää 
voi kiusata harauksin kasvukauden aikana. Kamera- ja 
paikannusohjatut muokkausvälineet kehittyvät hyvää 
vauhtia.  

Syksyinen sänkimuokkaus kannattaa ajoittaa heti 
viljan puinnin jälkeen, jotta uusia versoja ehtii lähteä 
kasvuun. Hyvä kyntö 20-25 cm syvyyteen myöhem-
min syksyllä tai vasta seuraavana keväänä täydentää 
torjuntaa. Sänkimuokkauksella juolavehnää pystytään 
pitämään kurissa, mutta pikakesantojen tehoinen se ei 
ole. 

Ennen viljan kylvöä ja toisaalta puinnin jälkeen ajoi-
tetut mekaanisen torjunnan menetelmät ovat olleet 
Luken uusimpien tutkimusten kohteina. Juolavehnän 
juurakoita pintaan nostavaa Kvick-Finn -juolannostin-
ta (kuvat 3-5) on verrattu Kvernelandin kehittämään 
juuristoleikkurin (kuva 6) tehoon juolavehnän torjun-
nassa.

Kuva 4 ja 5. Kvick-Finn -juolannostimen versio savimaille. Normaalit piikit 
(vrt. kuva 3) on korvattu kuvassa näkyvällä järeällä roottoriyksiköllä.

Kuva 6. Kverneland-juuristoleikkurissa on läpileikkaavat terät, joilla voi kat-
kaista kestorikkakasvien juuristoa maata kääntämättä. Muokkaussyvyyttä 
säädetään rikkakasvilajin ja ajankohdan mukaan.  
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Syksyllä ja keväällä kahtena vuonna toistetut käsitte-
lyt osoittivat, että juolannostin torjuu tehokkaammin 
juolavehnää kuin juuristoleikkuri (kaavio 1). Juuristo-
leikkurin etuna on, että se ei käännä maata toteuttaen 
näin uudistavan viljelyn periaatteita. Kevätkyntö lisäsi 
kummankin muokkaimen tehoa juolavehnään. Teho-
kas torjunta lisäsi luomukauran satoa huomattavasti 
(kaavio 2).      

Otollisia olosuhteita juolavehnän mekaanisen tor-
junnan tehokkaaseen toteutukseen on monesti vä-
hemmän kuin kemiallisessa torjunnassa. Lisäksi juo-
lavehnän mekaaninen torjunta keväällä esimerkiksi 
juolannostimella viivästyttää kevätviljan kylvöä. Me-
kaanisen torjunnan vaihtoehtoja on tarpeen edelleen 
tutkia osana integroidun torjunnan menetelmiä ja 
glyfosaatin vaihtoehtona (JUOTVAI-hanke 2021-2023, 
kaaviot 3 ja 4).   

Pikakesanto joko alkukesästä…

Sänkimuokkausten teho saattaa olla riittämätön ke-
veillä mailla ja lyhyen kasvukauden takia pohjoisem-
massa Suomessa. Varsinkin luomuviljelyssä voi olla 
tarpeen satsata kestorikkakasvien torjuntaan esimer-
kiksi 5-7 vuoden välein. Perinteisesti tämä on tehty 
koko kesän kestävällä avokesannoinnilla, mutta tämä 
ei ole monessakaan mielessä kestävää. Siksi on alettu 
soveltaa alkukesän noin kahden kuukauden mittaisia 
pikakesantoja eli puolikesantoja, jolloin pelto on kasvi-
peitteinen lopun aikaa kasvukaudesta.

Pikakesantoon kannattaa käyttää mahdollisimman 
hyvin juurakoita pintaan nostavia koneita, jotta kesan-
noinnin teho olisi riittävä. Juolannostimiksi kehitetty-
jä markkinoilla olevia merkkejä ovat mm. Kvick-Finn, 
Tiustech ja BioRotor (kuva 7). Niissä on traktorilla pyö-
ritettävä tiheäpiikkinen roottori, joka irrottaa ja nostaa 
rikkakasvin juurakoita pellon pinnalle kuivumaan. Ta-
saava äestys ennen juolannostinta voi olla tarpeen, jos 
pellon pinta on kovin epätasainen esimerkiksi kynnön 
jäljiltä. 

Kaavio 1. Kahtena vuonna tehtyjen sänkimuokkausten ja kynnön vai-
kutukset juolavehnään jälkimmäisenä vuonna mitattuna. Juolavehnän 
määrä mitattiin ennen kauran puintia. Kver = Kverneland-juuristoleikkuri, 
KF = Kvick-Finn-juolannostin. Maalaji: erm hieno hieta. Koepaikka: Luomupel-
to, Ruukki.

Kaavio 2. Kahtena vuonna toistettujen sänkimuokkausten ja kynnön vai-
kutukset luomukauran satoon jälkimmäisenä koevuonna 2021 Ruukissa. 
Kver = Kverneland-juuristoleikkuri, KF = Kvick-Finn-juolannostin. Maalaji: 
erm hieno hieta.

Kaavio 3. Eri muokkausmenetelmät ja glyfosaatin käyttötavat kevätviljojen 
viljelyssä. Juolavehnän biomassa mitattu toisena koevuonna ennen kauran 
puintia. KF = Kvick-Finn-juolannostin;  Allrounder = Köckerling Allrounder 
-hanhenjalkaäes. Maalaji: erm hietamoreeni. Koepaikka: Luke, Ruukki.

Kaavio 4. Eri muokkausmenetelmät ja glyfosaatin käyttötavat kevätviljojen 
viljelyssä. Kaurasadon määrä toisena koevuonna. KF = Kvick-Finn-juolan-
nostin;  Allrounder = Köckerling Allrounder -hanhenjalkaäes. Maalaji: erm 
hietamoreeni. Koepaikka: Luke, Ruukki. 

Kuva 7. BioRotor-juolannostimessa roottorin rakenne on tehty niin vahvaksi, 
ettei esimuokkausta tekevää kultivaattoriosaa tarvita.



Kesannoida voi yksinkertaisimmillakin koneilla, kuten 
kultivaattorit ja järeät S-piikkiäkeet, mutta silloin ajo-
kertoja tarvitaan useampia.

Alkukesän kesanto sopii parhaiten edellisvuonna yksi-
vuotisella kasvilla olleelle pellolle. Tällöin kesannoin-
ti aloitetaan niin aikaisin keväällä kuin peltoa pystyy 
muokkaamaan. Muokkauksia jatketaan siihen saakka, 
kun juolavehnän vihreitä versoja nousee pintaan. Käy-
tännössä sopiva väli muokkauksille on 10-15 päivää, 
aina kun juolavehnä saavuttaa 2-3 lehtiasteen. 

Tukisäännösten mukaan pelto tulee kylvää kesäkuun 
loppuun mennessä, ja yleensä tähän mennessä valta-
osa juolavehnän juurakoista on kuollut. Pikakesannon 
jälkeen kylvetään nopeasti kasvava viherlannoitusse-
os tai tarvittaessa kaksivuotinen viherlannoituskas-
vusto keräämään ravinteita ja tukahduttamaan mah-
dollisesti eloon jääneet rikkakasvit. Luken kokeissa on 
tällä tavoin saavutettu erittäin hyvä teho juolavehnään 
juolannostimen 3-4 ajokerralla (kaavio 5).

…tai pikakesanto loppukesästä

Loppukesän kesannointi sopii parhaiten lopetettavaan 
nurmeen. Silloin voidaan korjata ensimmäinen säilöre-
husato, ja aloittaa kesannointi sen jälkeen. Juolavehnä 
kasvaa vanhassa nurmessa melko pinnassa, joten sen 
juurakot on ainakin periaatteessa helppo nostaa maan 
pinnalle. Käytännössä hyvää kesannointiaikaa mene-
telmässä ovat kesäkuun loppu, heinäkuu ja elokuu. Ke-
sannoinnin jälkeen ehtii kylvää syysviljan tai raiheinän 
keräämään ravinteita ja tukahduttamaan loput rikka-
kasvit. Toisaalta pitäisi varmistaa, että kestorikoista 
valtaosa on kuollut ennen uuden kasvin kylvöä, ettei 
kesannointityö mene hukkaan. Maan paljaaksi jättä-
mistä talveksi tulisi välttää. Kesantomaan kyntö syk-
syllä voi olla parempi ratkaisu, kuin jättäminen hieno-
rakenteiseksi ja helposti liettyväksi paljaaksi maaksi.

Luken kokeissa loppukesän kesannolla eli nurmirikolla 
on saavutettu hyviä tehoja juolavehnään, mutta ajo-
kertoja on tarvittu 4-6, eli hieman enemmän kuin alku-
kesän kesannoissa (kaavio 6).

Niitto

Niitto ei tehoa juolavehnään yhtä hyvin kuin ohdak-
keeseen ja valvattiin. Luken kokeessa nurmen niitto 
seitsemän kertaa kesässä hävitti juolavehnästä vain 
puolet (kaavio 6). Viljelykiertoon sisältyvä nurmi ei 
yleensä vähennä juolavehnää, vaan vaatii huolellisen 
lopetuksen mekaanisia torjuntamenetelmiä toistaen ja 
yhdistellen.

Muokkauskoneet hallintaan

Muokkauskoneita on periaatteessa kahden tyyppisiä: 
kiinteäteräisiä (kultivaattorit, s-piikkiäkeet, kyntö-
aura) ja pyöriväteräisiä (lautasmuokkarit, lapiorulla- 
äkeet, jyrsimet). Näistä kiinteäteräiset sopivat parem-
min juolavehnän torjuntamuokkauksiin, sillä ne eivät 
pilko juurakoita kuten esimerkiksi lautasmuokkari. 
Edellä esitelty juolannostin tekee työn parhaiten, mut-
ta pelkällä kultivaattorillakin saadaan tuloksia aikaan. 
Joskus voi olla perusteltua aloittaa pikakesanto lapio-
rullaäkeellä, jos esimerkiksi vanhaa nurmea halutaan 
hieman pilkkoa ennen kultivointia.

Yleensä paras kultivointitulos saavutetaan hanhenjal-
katerillä varustetulla kultivaattorilla. Tällöin terät li-
mittyvät jopa hieman toistensa yli, jolloin maa saadaan 
leikattua irti täydellisesti halutusta syvyydestä. Juola-
vehnän juurakoille ei jää tällöin yhteyttä muokkaamat-
tomaan maahan ja kesannointiteho paranee.

Kaavio 5. Touko-kesäkuun puolikesannon vaikutus juolavehnään turvemaal-
la. Kesannointi tehtiin Kvick-Finnillä 3-4 ajokerralla. Kesäkuun lopulla näille 
koeruuduille kylvettiin nopeakasvuinen viherlannoitusseos. Muilla ruuduilla 
viljeltiin vuosina 2020-21 ohraa ja vuonna 2022 kaikki ruudut kylvettiin kau-
ralle. Juolavehnän määrä mitattiin viljan joukosta ennen viljan puintia 2021 ja 
2022.

Kaavio 6. Juolavehnän torjunta loppukesän kesannolla. Lopetettavasta nur-
mesta korjattiin yksi säilörehusato. Tämän jälkeen muokkauksia 4-6 kertaa, 
niittoja 7 kertaa. Juolavehnän määrä mitattiin viljakasvustosta seuraavana 
syksynä ennen viljan puintia. Koepaikat Ruukissa, maalajit turvemaa (2013), 
erm karkea hieta (2014).



Kevyessä turve- tai hietamaassa, jossa monesti on 
paljon juolavehnän juuria, leveäteräinen hanhenjalka-
kultivaattori saattaa lohkoa maasta isoja lauttoja. Näi-
tä on seuraavilla ajokerroilla tuskallisen hidasta yrittää 
hajottaa. Tähän kapeateräinen kultivaattori saattaa 
sopia paremmin. Kerta-ajolla ei pystyä leikkaamaan 
maata ja rikkakasveja täydellisesti irti, mutta seuraa-
va ajokerta ristiin edellisen kanssa sujuu nopeasti, kun 
pellon pinta on kohtalaisen tasainen. Koska teriä voi 
olla tarpeen vaihtaa tilanteen mukaan, kehittyneim-
missä kultivaattoreissa on terien pikakiinnitys, jolloin 
vaihdot sujuvat nopeasti.

Työsyvyys ja koneen oikeat säädöt tärkeitä

Ensimmäisellä ajokerralla ei kannata pyrkiä muokkaa-
maan liian syvään, vaan 5-10 cm on usein sopiva aloi-
tussyvyys. Lopetettavalla nurmella voi aluksi kuoria 
vain pintakerrosta, tarkoituksena kuivattaa pintaker-
roksen juuret ensin. Jatkossa maata ja juurakkoa kan-
nattaa kaivaa lapiolla ja tarkistaa, pitääkö pintakerros-
ta vielä hajottaa ja onko tarpeen muokata syvempään, 
esimerkiksi 10-15 cm:iin. Jäykillä savilla pienet juuren-
kärjet eivät juurikaan jaksa orastua tätä syvemmältä. 
Tavoitteena tulisi olla, että mahdollisimman vähillä 
ajokerroilla saadaan suurin osa juurakoista kuolemaan 
kesannointijakson aikana. 

Muista: 
Märän pellon muokkaus 
tuhoaa enemmän maata 

kuin rikkakasveja 

 • Torju heti ensimmäiset kasvit ja niiden pesäkkeet

 • Älä levitä juolavehnän juurakoita pientareilta 
peltoon

 • Ajoita muokkaukset juolavehnän 2–3 -lehtiasteelle

 • Toista nurmen lopetusmuokkaus työsyvyyttä 
lisäten

 • Sänkimuokkaus heti puinnin jälkeen

 • Kynnä keväällä, jos maalaji sallii

 • Peittävä viljelykasvi heti alkukesästä 

 • Pikakesanto harkintaan

 • Harkitse muutoksia viljelykiertoon

Toimenpiteitä pitää toistaa ja yhdistellä, sillä yksikään 
keinoista kertaalleen toteutettuna ei tuota tehokasta ja 
pitkäaikaista vaikutusta juolavehnän määrään. 

Tarkkana torjuntatoimissa 
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