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Monivuotinen viljelykasvi, mutta viljellään 
yksivuotisena

Tanakka, 30-70 cm pitkä varsi, lehdet 1-2 cm 
leveät

Ei kuki, mutta tekee kukinnon, jossa on 
itusilmuja

Lisäys kasvullisesti kynsistä tai itusilmuista

Valkosipulia käytetään lähinnä mausteena, 
tuoreena tai kuivattuna (jauhe, rouhe)

Yleistä valkosipulista



Yrityksiä (kpl) Pinta-ala (ha) Sato (1000 kg) Sato (kg/ha)

2020 96 64 108 1687

2019 88 42 70 1740

2018 89 46 60 1304

2017 86 - 75 1927

2016 83 - 141 5170

2015 80 - 73 3105

Valkosipulin viljely Suomessa
(Lähde:Luke puutarhatilastot)



2020 2019 2018 2017 2016

Uusimaa 13 11 10 11 8

Varsinais-Suomi 21 23 26 27 21

Satakunta 5 8 5 8 6

Häme 9 8 11 5 12

Pirkanmaa 4 2 2 1 4

Kaakkois-Suomi 2 3 4 4 4

Etelä-Savo 8 7 6 9 7

Pohjois-Savo 5 3 2 2 3

Pohjois-Karjala 4 3 2 3 3

Keski-Suomi 5 4 3 1 1

Etelä-Pohjanmaa 12 9 7 4 3

Pohjanmaa 3 1 2 1 1

Pohjois-Pohjanmaa 4 4 5 4 5

Yritysten lukumäärä alueittain
(Lähde:Luke puutarhatilastot)



Markkinat Suomessa

Suomeen tuodaan valkosipulia pääasiassa Kiinasta ja 
Espanjasta, hinta on alhainen.

Kotimainen valkosipuli kilpailee maulla ja tuoreudella, ei 
hinnalla.



Kevyt, hietaperäinen maa

Tiivis savimaa ei sovellu valkosipulin kasvatukseen

Tärkeintä, että maa on humuspitoista, riittävän syvälle muokattua, 
kuohkeaa eikä kärsi liiasta vedestä

Sopiva maan happamuus on pH 6,5-7

Luonnonmukaisessa viljelyssä pH 5,5-6,5

Kasvupaikkavaatimukset



Vähentää kasvitauteja, tuholaisia ja rikkakasveja

Ylläpitää maan hyvää rakennetta

Syväjuuriset kasvit kuohkeuttavat maata

Lisää multavuutta

Viherlannoituksella lisää typpeä ja humusta maahan

Viljelykierto



Kierron pituus vähintään neljä vuotta

Sopivat esikasvit
▪ viljelykasvit: viljat, vihannekset, peruna

▪ viherkesannossa sinapit, retikat, heinäkasvit, kaura ja muut viljat 

▪ nuori viherlannoitus (persianapila-virna-raiheinä)

Ei-sopivia esikasveja
▪ sipulit

▪ viherkesannossa apilat, mailaset, mesikät, virnat, herne, härkäpapu (sipulimätä-riski)

Viljelykierto



Valkosipulia lisätään istukassipuleista irrotetuista kynsistä

Siemensipulia kannattaa kysellä jo istutusvuotta edeltävänä syksynä, sitä 
on myynnissä vain muutamilla siementuottajilla ja siemenfirmoilla.
▪ S.G.Nieminen: Valkosipulit pitää ennakkotilata elokuun alkuun mennessä, 

toimitukset syys-lokakuun vaihteessa

Lisäysmateriaali voi olla myös omaa kantaa, jota jätetään aina syksyn 
sadosta tarvittava määrä saman syksyn tai seuraavan kevään istutukseen. 

Lisäysaineisto



GERMIDOUR

▪ aikainen, keskisuuri (100 g) ja heikosti lilanvärinen lajike. Muodostaa 10–15 
kynttä/sipuli. Erittäin suurisatoinen lajike. Sadonkorjuu 15.-25.7

SABADROME

▪ koko noin 110 g. Sipuli väriltään heikosti lila. 9-15(12) kynttä.   Letitettävä naatti. 
Korjuuaika noin 15-25.7. Lajike voi kasvattaa ns.”kaulasipulin.

SABAGOLD
▪ aikainen, suurikokoinen (110 g) ja heikosti lilanvärinen lajike. Muodostaa 10–17 

kynttä/sipuli. Erittäin suurisatoinen lajike. Sadonkorjuu 15.-25.7. (syksyllä 
istutettuna). Hyvä kylmänkesto. Lajike voi kasvattaa ns.”kaulasipulin.

Valkosipulilajikkeita, esimerkkinä



Keväällä istutettavalle valkosipulille on hyvä valita lämmin kasvupaikka, 
jolloin istutukseen päästään aikaisin
▪ Keski-Suomessa toukokuun alussa

▪ Pohjois-Suomessa toukokuun puolivälissä

Istukkaiden kylmäkäsittely nopeuttaa kasvurytmiä
▪ +5-+10°C lämpötilassa 4-8 viikon ajan

▪ liian pitkä kylmäkäsittely voi alentaa satoa

Varhainen halla loppukesästä keskeyttää sipulin kasvun ja sato voi jäädä 
pienikokoiseksi

Kevätistutus



Istutus syys-lokakuussa, viimeistään kuusi 
viikkoa ennen maan jäätymistä

▪sipulien täytyy ehtiä juurtua hyvin ennen talven 
tuloa

Kasvu alkaa keväällä lumen sulettua ja maan 
lämpötilan ollessa 0-5 °C

▪verson kasvu on nopeaa ja saavuttaa täyden 50-70 
cm pituuden kesäkuun alussa

Syksyllä istutettu talvivalkosipuli ennättää 
kasvaa täysikokoiseksi

Syysistutus



Istutuksen valmistelu

Valkosipulin kynnet kuivuvat herkästi, joten ne 
irrotetaan toisistaan vasta istutuksen alkaessa

▪ kynsien irrottelu on aikaa vievää työtä, joten siihen täytyy
varata aikaa

▪ kynsien vahingoittumista ja kuorien irtoamista tulee välttää, 
sillä se altistaa hometaudeille

Kynnen sopiva koko vaihtelee lajikkeen mukaan
▪ pienikyntisillä keväällä istutettavilla lajikkeilla riittävä koko on 

noin 4-5 g

▪ talvivalkosipulilla 10-30 g 

▪ mitä isompia kynsiä käyttää, sitä suurempi on sato



Istutustiheys sovitetaan käytettävien koneiden mukaan

Taimiväli on 10-15 cm ja riviväli 35-40 cm yksirivisessä viljelyssä

Jos viljellään 3-4 riviä rinnakkain, voi riviväli olla noin 25 cm ja 
välikkökäytävän leveys 70-80 cm

Istutussyvyys 5-7 cm

Siementarve 2000 kg/ha, kokonaisia sipuleita (aarille noin 20 kg) 

Istutustiheys



Istutustyö

Valkosipulin istutukseen on manuaalisia ja automaattisia 
istutuskoneita 

Istutuksessa voi käyttää myös perunan-, sipulin- ja vihannesten 
istutuskoneita ja pienet alat voi istuttaa käsinkin



Lannoitus lasketaan viljavuusanalyysin perusteella

Peruslannoitus
▪ typpi 70-90 kg/ha, lisälannoitus 30 kg/ha 

▪ fosfori 50-70 kg/ha

▪ kalium 125-180 kg/ha

Luomuviljelyssä lannoitemäärät pienempiä 
▪ maan hyvä kasvukunto ja mykorritsat tehostavat ravinteiden ottoa

▪ lannoitukseen sopii esim. kompostoitu karjanlanta, tarvittaessa biotiitilla tai 
apatiitilla parannettuna. Käyttömäärä on 20-50 tn/ha.

Lannoitus



Lisätyppi talvivalkosipulille
▪ensimmäinen lannoitus annetaan varhain keväällä, kun sipuli on noussut taimelle

▪toinen lannoituskerta on kesäkuun alussa

Keväällä istutetulle valkosipulille lisälannoitus heinäkuun puolivälissä

Luomussa typpilannoitteeksi sopii esimerkiksi lantakomposti, 
kanankakkavesi tai laimennettu virtsa (1:10)

Lannoitus



Kastelu

Kastelu on tarpeen kuivina kausina touko-heinäkuussa

Kuiva ja kuuma alkukesä saattaa tuleennuttaa 
valkosipulikasvuston ennenaikaisesti

Elokuussa, kun naatisto on täysikokoista, kastelua ei enää 
tarvita



Valkosipuli on huono kilpailija rikkakasveille
▪ hyvä viljelykierto

▪ varjostavien esikasvien käyttö vähentää monivuotisten rikkakasvien määrää

▪ haraaminen; varottava valkosipulin juuriston vahingoittamista

▪ liekitys koko alueelta ennen valkosipulin taimettumista ja riviväleistä taimettumisen 
jälkeen

▪ olki- tai vihersilppukate 

Rikkakasvien torjunta



Maalevintäiset sipulikasvien taudit, säilyvät maassa useita vuosia 
▪ sipulin fusarioosi; sipulin kuori limottuu, muuttuu punertavaksi ja sipuli kuivuu 

vähitellen kokoon

▪ sipulin pahkamätä; tuhoaa sipulin juuret, jolloin kasvu pysähtyy ja kasvit kuolevat

Leviävät istukkaiden mukana; terve lisäysmateriaali

Pahkamätä leviää myös työkoneiden mukana; koneiden pesu, oikea 
työjärjestys

Pitkä viljelykierto, 5 vuotta, estää tautien leviämistä. Viljelykierto auttaa 
ehkäisemään myös maassa talvehtivan sipulikärpäsen munintaa 
valkosipuliin.

Taudit ja tuholaiset



Sipulikärpäsen valkoiset toukat syövät sipulin juuria ja alaosaa, mikä 
kellastuttaa ja kuihduttaa kasvia

Kärpänen talvehtii kotelona edellisen vuoden sipulimaassa
▪ syvä, huolellinen kyntö hautaa kotelot syvälle

▪ toukkaisten sipulien hävitys vähentää talvehtimaan jäävien koteloiden määrää

Uusi sipulilohko kauaksi edellisen vuoden sipulilohkosta

Sipulikärpänen



Rikkakasvit: Tautien ja tuholaisten torjunta:

Stomp (Minor use)
▪ ennen taimettumista, 1 käsittely/kesä, varoaika 

56 vrk

Buctrill (Minor use)

▪ 1-3 lehtiasteella, max. 4 käsittelyä, varoaika 28 
vrk

Lentagran WP

▪ 2-3 lehtiasteelta, max 3 käsittelyä 1-2 viikon 
välein, varoaika 56 vrk

Fenix (Minor use)
▪ keväällä ennen taimettumista, varoaika 90 vrk

Agil
▪ juolavehnän 4-6 lehtiasteella, varoaika 30 vrk

Harmaahome:

Mycostop
▪ennen istutusta

Sipulin pahkamätä, harmaahome:

Signum (Minor use)
▪2 käsittelyä, varoaika 21 vrk

Sipulikoi ja –kärpänen:

Decis
▪ varoaika 7 vrk

Karate Zeon-tekniikka (Minor use)
▪ varoaika 21 vrk

Kasvinsuojelu-aineita valkosipulille



Valkosipulin sadonkorjuu ajoittuu syysistutuksissa elokuulle, 
kevätistutuksissa hiukan myöhempään
▪ oikea sadonkorjuun ajankohta on, kun lehdistö alkaa kellastua ja kynnet ovat 

näkyvissä kuoren alla kohoumina

Valkosipulin nostossa yksinkertainen tärynostaja tai irrotusrauta on 
toimiva
▪ nostettaessa on varottava kuoren rikkoutumista, jotta homeet eivät pääse sipulin 

sisään

Sadonkorjuu
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Sadonkorjuu

Valkosipulin sadonkorjuu ajoittuu 
syysistutuksissa heinä-elokuulle, 
kevätistutuksissa hiukan myöhempään

▪ oikea sadonkorjuun ajankohta on, kun lehdistö 
alkaa kellastua ja kynnet ovat näkyvissä kuoren alla 
kohoumina

Valkosipulin nostossa yksinkertainen 
tärynostaja tai irrotusrauta on toimiva

▪ nostettaessa on varottava kuoren rikkoutumista, 
jotta homeet eivät pääse sipulin sisään
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Valkosipuli nostetaan maasta
▪ puhdistetaan pesemällä tai harjaamalla

▪ juuret poistetaan

▪ varret katkotaan lyhyiksi

▪ mahdollinen letitys ennen kuivausta

Valkosipulit kuivataan kuivurissa 30-40 asteessa tai 

kylmäilmakuivurissa, kuivausaika on 2-3 viikkoa

Varastointi 18-25 asteen lämmössä

Voidaan varastoida pitkään myös -1-+1 -asteen

lämpötilassa, mutta itämislepo purkautuu nopeasti

lämpimään tuotuna ja sipulit alkavat kasvamaan

Sadonkorjuu



Valkosipulin työmäärä (M. Kajalo 2013) n. 630 h / 0,5 ha. Istutus ja nosto 
käsityönä.

Koneistuksella voi vähentää työhön kuluvaa aikaa
▪ kynsien irrotus

▪ istutus

▪ kitkentä

▪ sadonkorjuu

Työmäärä



Kesäherkku, tuore valkosipuli

Valkosipulia voi myydä kesällä tuoreena
▪maku pehmeämpi ja miedompi kuin kuivatussa sipulissa

▪koko kasvi, sekä varsi että sipuli, voidaan käyttää ruoaksi

▪myös kukinnot voi hyödyntää esim. pestoon



Suoramyynti
▪paras hinta, mutta työllistää 

paljon

▪markkinat

▪suoramyynti tilalta

▪Reko-piirit

▪kertaostot usein pieniä

Vähittäiskaupan kautta
▪vähittäiskaupat ovat 

kiinnostuneita paikallisista 
tuotteista

Tukun kautta
▪selkeät toimitukset, iso 

määrä kerrallaan

▪Tukkutalo Heinonen Oy 
(Jyväskylä, Seinäjoki)

▪Tuoreverkko Oy (Kuopio)

Valkosipulin myyntikanavia



Jatkojalostus 

Marinoidut valkosipulit

Kuivatut lastut ja 
rouheet

Kuivatut yrtti- ja 
vihannesseokset



Neuvo-rahoitus; suunnitelmia ja selvityksiä mm
▪ investointeihin

▪kasvinsuojeluun

▪ luomutuotantoon

▪maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen

Oman alueen ProAgria-asiantuntijat
▪viljely-, lannoitus- ja viljelykiertosuunnitelmia

▪kustannuslaskelmia

Mistä lisäapua



Tikka Kalevi (2017): Kiehtova kynsilaukka

Kärnä Aleksi 2019: Valkosipulin viljelyopas, opinnäytetyö
▪ www.sgnieminen.fi/wp-content/uploads/2020/06/Valkosipulin-
viljelyopas.pdf

Rontu Riitta 2018: Talvivalkosipulin viljely Pohjois-Suomessa, opinnäytetyö

Kirjallisuutta ym.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/263606/Karna_Aleksi.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.sgnieminen.fi/wp-content/uploads/2020/06/Valkosipulin-viljelyopas.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/148824/Rontu_Riitta.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kajalo, M. 2013. Talvivalkosipulin viljelyn tuotantokustannuslaskelma. 
MTT:n julkaisuja
▪ Luke Kasper-tietokanta, puutarhakasvit

Pämä-hanke:
▪ Luomuvalkosipulin viljely ja jatkojalostus Sappion luomutila, youtube-
video

LuomuKS-hanke
▪ www.aitomaaseutu.fi/media/Valkosipulin-luomuviljely.pdf

Kirjallisuutta ym.

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/kasper/puutarha/vihannekset/sipulit/sipulin_talouslaskelmat
https://www.youtube.com/watch?v=mdWB-3goGVA
http://www.aitomaaseutu.fi/media/Valkosipulin-luomuviljely.pdf


Kiitos!


