
                               

Gluteeniton kaura viljelykasvina 
          

Gluteenittomalla kauralla (puhdaskauralla) tarkoitetaan kauraa, jonka seassa ei ole muuta 
viljaa. 

- Kaura on tässä mielessä puhdasta, mikäli kilon jyvänäytteessä on enintään kuusi jyvää 
muuta viljaa (kilon näytteessä on yhteensä 33 000 jyvää). 

- Kaura itsessään on gluteeniton vilja, josta valmistetut tuotteet sopivat myös keliaakikoille 
mikäli koko tuotanto ja valmistusketjun ajan on voitu välttää kontaminoituminen muiden 
viljojen kanssa. 

- Kauralla on tutkittuja EU:n hyväksymiä terveysvaikutuksia, jotka saa myös mainita kaurasta 
valmistettujen tuotteiden tuoteselosteissa ja mainonnassa. 

- Edellä mainittuja terveysvaikutuksia ovat veren sokeritasapainon tasaaminen sekä 
kolesterolin hallinta.   

     

   

 

Gluteenittoman kauran viljelyvaatimuksia: 

- Koko tilalla on viljeltävä viljana vain kauraa - kierrossa voi olla esim. nurmea, öljykasveja, 
perunaa ja vihanneksia. 

- Pelloilta on kitkettävä pois vieraat tähkät. 
- Puimurit, kärryt, kuivurit yms. kalusto on puhdistettava ja huolehdittava siitä, että ketjun 

missään vaiheessa satoon ei pääse sekoittumaan muita viljalajeja tai niiden pölyä. 
- Myllyn on täytettävä gluteenittomalle kauralle asetettavat vaatimukset. 
- Jokainen tilalta lähtevä viljaerä on tarkastettava. 
- Tavoitteena elintarvikelaatuinen sato: hehtolitrapaino yli 58 kg, jyväkoko alle 2 mm seulan 

läpi meneviä enintään 5-10 % ja väri vaalea. 
- Suositeltavat lajikkeet: Peppi, Flokke, Mirella, Steinar ja Venla. 

 

         



                               
 
Viljele kauraa kannattavasti: 
 

Kylvöalusta: Mahdollisimman tasainen, jotta siemen saadaan oikeaan kylvösyvyyteen kosteaan 
maahan. Matalahko 2-4 cm kylvö orastuu nopeasti ja tasaisesti. Tämä asettaa vaatimuksia maan 
rakenteelle ja oikein ajoitetuille muokkaustoimenpiteille, jotta kylvös ei kärsi kuivuudesta. 

Kylvö: kylvömäärä 450 – 500 kpl/m², tarkistetaan kaavasta: tuhannen jyvän paino (g) x 
tavoitetiheys / itävyys (%).  

Ravinteet ja pH: Ravinnetase-/ravinnetarvelaskelman perusteella optimoidaan kylvölannoitus 
typen, fosforin, kalin ja rikin osalta. Minimi pH-taso on 5,8. Jos pH menee yli 6,5 on syytä tarkkailla 
hivenravinnetilannetta ja etenkin mangaanipitoisuutta viljavuustutkimuksessa ja 
kasvustohavainnoista. Hivenlehtilannos levitetään peltoon 3-lehtiasteesta alkaen tähkän 
esilletuloon asti. Samalla voidaan lehtivihreämittauksen perusteella antaa typpilisä satoisille 
lajikkeille. 

Kasvinsuojelussa perustoimenpiteitä ovat sertifioitu peitattu siemen. Rikkakasvitorjunta tehdään 
pensomisen alun ja korrenkasvun alun välisenä aikana. Laontorjunta hoidetaan korrensääteellä 
samoihin aikoihin. Lisäksi 2-solmuvaiheen ja lippulehtivaiheen välillä tehtävä tautitorjunta 
varmistaa mahdollisimman puhtaan ja mykotoksiineista vapaan sadon. 

Havaintojen perusteella tehtävistä kasvinsuojelutoimenpiteistä tärkein on kirvojen torjunta, joka 
tehdään kasvustohavaintojen ja kirvaennusteiden perusteella. Kirvaruiskutus ajoittuu orastumisen 
ja versomisvaiheen välille. 

Kestorikkojen torjunta tehdään tarvittaessa syksyllä heti puinnin jälkeen ennen kuin juolavehnä 
ehtii keräämään vararavintoa juureen, viimeistään 4-lehtiasteella. 

Puinti voidaan aloittaa kun jyvän kosteus on laskenut alle 25 %. Sopiva kuivauslämpötila saadaan 
vähentämällä 90 C° – viljan kosteus. Sato on syytä kuivata heti puinnin jälkeen 14 %:n kosteuteen 
home- ja mykotoksiiniriskien minimoimiseksi. Liika lämpö voi vaurioittaa kauran ydintä. 

                  

 
 
 
 
 
 
 
Tämä viljelyohjelehtinen on laadittu Tuloksia ja laatua kasvintuotantoon -hankkeessa. Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. 

         


