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Elixi oil oy

 Elixi Oil Oy on vuonna 1993 Somerolle perustettu öljypellavan 
viljelyttämiseen ja jalostamiseen erikoistunut yritys.

 Yritys kehittää, valmistaa ja markkinoi terveyttä edistäviä 
erikoisruokaöljyjä ja -kuituvalmisteita kuluttajille, elintarviketeollisuudelle 
ja luontaisravinteiden valmistajille. 

 Henkilöstömäärä: 6 vakituista ja 4 osa-aikaista työntekijää

 Tuotanto tapahtuu Somerolla, hallinto keskittyy Turkuun

 Toimitusjohtaja: Ville Kauppinen



Elixi Oil Oy

Tuoteryhmät

Elintarvikkeet  
ravintolisät

Rehutuotteet Puunsuojatuotteet



Elintarviketuotteet:

 Öljyt: pellavansiemenöljy,  Omega-3 PlussaPlussa 

älyöljy,   Finola -hampunsiemenöljy, Pirkka -

rypsiöljy

 Kuitu: pellavansiemen, pellavansiemenrouhe, 

pellavalakritsi

Ravintolisät:

 Kuitu: Rouheva Multibene

 Kapselit: pellavansiemenöljykapseli, 
Omega-3 PlussaPlussa -kapselit, OpticolVega –
kapselit

http://www.elixioil.fi/siteshop/siteshop/item/-/id/78


 Rehutuotteet:

 pellavaöljy eläimille

 pellavansiemenrouhe

 rypsipuriste

 Rehutuotteet sisältävät:

 hyvälaatuista valkuaista

 välttämättömiä rasvahappoja

 kivennäisaineita

 Siemenvalmisteella on edullisia vaikutuksia eläimen 

mahan ja ruoansulatuksen toimintaan ja hyvinvointiin.

 Eläinten ruokinnassa vaikutus näkyy mm. karvan 

kiiltävyytenä, mikä on yleisesti tunnettu eläinten 

hyvinvoinnin merkki.

Lisäämällä kanojen rehuun Pellavainen -pellavaöljyä 



Tavoitteet öljypellavan viljelyyn

 Sato 1500 kg/ha

 Öljypitoisuus 43 %

 Tjp 5,9 g

 Rikkapitoisuus alle 2 %

 Lehtivihreäpitoisuus alle 
1mg/kg

 Kosteus 6.5-7.5 %

 Rikkinäisiä ja kiillottomia 
siemeniä alle 2 %
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Lohkon valinta

 Samalle lohkolle joka 4. vuosi. Aukea 

kasvupaikka. Menestyy parhainten hieta-

ja savimailla. Ei sovi eloperäisille maille. 

PH 6 <

 Esikasviksi eivät sovi rypsi, herne ja 

pellava

 Kylvö kosteaan maahan

 Ei ole hallan arka



Kylvösiemen ja kylvö

 750-900 kpl/m2 ( itävyys 95%> 46 kg/ha).

 Ei multaville eikä poutiville lohkoille.

 Sertifioitu siemen, siemen vähintään 

kolmen vuoden välein.

 Käytettäessä omaa siementä, voidaan 

siemen peitata esim. Tiramalla 7,5g/kg 

siementä.



lannoitus

 Typpitaso savi ja hiesumailla 50-70 kg/ha 

ja karkeilla kivennäismailla 60 kg/ha.

 Helmellä ja Heljällä matalampaa tasoa

 Fosforitaso 8 kg/ha luokassa välttävä.

 Kaliumia 0-50 kg/ha

 Esim. Pellon y1  200 kg/ha

N = 52 kg/ha  P = 4 kg/ha  k =6 kg/ha



Kasvinsuojelu

 Rikkakasvit voi torjua kasvuston ollessa 

10-15 cm pitkää.

 Pien-annos aineista esim. Gratill ja Ally.

 Voidaan käyttää MCPA nestettä, kasvusto käy 

”nukkumaan”

 Taimipolte torjutaan tarvittaessa 

peittauksella.

 Juolavehnää ja hukkakauraa voi torjua 

kasvustoista esim. Agililla ja Fusilade Max.



Tosiasioita pellavasta

 Huoltovapaimpia viljelykasvejamme

 Taimettuminen ja korjuu haastavimmat

 Kasvukaudella ei tarvita tauti- ja 
tuholaistorjuntaa

 Kannattavimpia kasvejamme

 Kansallinen hinta selvästi yli muiden maiden 
tason

 Ei markkinointiongelmia

 Sopimusviljelyä, toistaiseksi 
alituotantotilanne



Tuotantopanokset
 Siemenkustannus neljälle 

vuodelle jaettuna:
 (3 x 0,6 € + 2,6 €)/4 vuodella  

x 50 kg/ha =        60 €/ha/v  

ALV 0 %

 Lannoitekustannus:
 YaraMilan Pellon Y1 

200kg/ha    ->n. 80 €/ha ALV 

0 %

 Kasvinsuojelukustannus:
 Ally  50 ST 0,8 tab + Gratill 

15 g/ha -> 25 €/ha ALV 0 %
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sadon arvo
1200 kg/ha 500 €/tn 600 €/ha

1500 kg/ha 500 €/tn 750 €/ha

2000 kg/ha 500 €/tn 1000 €/ha



Varottavia asioita

 Virheet kuvaus
 Karjanlantaa levitetty keväällä pellavapellolle: Lannasta 

myöhään

vapautuva typpi saa aikaiseksi runsaan jälkiversonnan, 
lakoontumista

ja sadon epätasaista tuleentumista.

 Multavilla mailla tuleentumisongelmia.

Väärän kasvisuojeluaineen käyttö: esimerkiksi Ally Class 
50 WG:tä

käytetty rikkakasvien torjuntaan, kun oikea tuote on Ally 
50 ST.

 Puitaessa tapahtuu pellavan varsien kietoutumista.

 Puidun siemensadon seassa on limaa.

 Kuivatuksessa siemenet lentävät ulos siilokuivurista.

 Sadossa esiintyy paljon rikkoutuneita siemeniä.

 Ennalta ehkäisevä toimenpide
 Öljypellavan kevätlannoitus tavanomaisessa 

viljelyssä aina väkilannoitteilla.

 Luonnonmukaisessa öljypellavan viljelyssä 
karjanlanta tulisi levittää peltoon jo edellisenä 
syksynä.

 Vähennetään typpilannoitusta vähintään 20 kg/ha 
seuraavalla kerralla öljypellavan viljelyssä.

 Öljypellavalle tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden 
varastointi omassa erillisessä paikassa.

 Kasvusto ei ole puintia varten vielä riittävän kuivaa 
tai kasvusto ei ole riittävästi tuleentunut. Odota, että 
lehdet tippuvat varsista.

 Sato puitu liian aikaisin. Sadepäivien jälkeen tulee 
olla vähintään yksi poutapäivä, ennen kuin sylkky 
kuivaa tarpeeksi puintia varten.

 Ilman suhteellinen kosteus tulee olla puintipäivänä 
alle 80 %.

 Kuivatuksen edetessä siemenet tulevat liukkaiksi. 
Siksi ilman määrää tulee kuivatuksen aikana 
säätää, jotta pellavan siemenet eivät holvaannu 
kuivuriin tai lennä siilokuivurista ulos.

 Leikkuupuimurin säätöjen tarkistus. Ei lietson 
käyttöä lainkaan.



Kiitoksia mielenkiinnosta

Matti Mäkelä

puh.

050 3651871

s.posti 

Matti.makela@elixioil.fi


