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Hiukan sipulikasvien historiaa  
• Latinankielinen nimi sipulille on caepula, keskialasaksassa sipolle, muinaisruotsissa sipul 

(=punasipuli), Suomen sipuli, Zwibel Saksassa, cipolla italiaksi ja cebolla espanjaksi. 

• Latinankielinen kansan käyttämä nimi sipulille oli unio, Engannissa tästä johtuva onion 
käytössä , Ranskan oignon 

 

• Alkuperä Keski-Aasia 

 

• Kheopsin pyramidin arvoitus 

• Aleksanteri Suuri ja sipulit Kreikkaan 

• Sipuli lääkekasvina roomalaisilla 

• Epäilyjä idässä (Intia) 

• Sipuli valloitti Euroopan  

• Sipuli arvossaan Skandinaviassa 



Ryvässipuli, Allium cepa aggregatum-ryhmä 
 
• Ryvässipuli on jakosipuli, joka jakautuu kasvunsa aikana 3-15 sipulin 

ryppääksi.  
• Kooltaan ryvässipuli on tavallista keltasipulia pienempi ja voimakkaamman 

makuinen. 
• Kasvuaika viljelyssä kotimaisilla kannoilla kepasipulia lyhyempi n. 100 vrk. 
• Ryvässipulien muoto vaihtelee litteistä, litteänpyöreisiin tai pyöreisiin.  
• Kuoren väri voi olla keltainen, kullanruskea, punaruskea tai lilanpunainen.  
• Vaihtelua on myös naatiston koossa ja sipulin kaulaosan vahvuudessa 
• Ryvässipuli on tullut Suomeen idästä, ja se on muualla Euroopassa 

harvinainen.  
• Muissa pohjoismaissa ei viljelty mutta Virossa tavallinen 

 
 



Ryvässipulit Suomessa 
 
 

• 1950-60-luvulla selvitettiin 27 paikallista kantaa. Kannat jaettiin suurikokoisiin ja 
niukasti jakautuviin eteläsuomalaisiin kantoihin sekä pienikokoisiin, runsaasti 
jakautuviin pohjoissuomalaisiin kantoihin.  

• 1980-luvulla kerättiin 112 kantaa, pieni osa tästä materiaalista on pystytty 
säilyttämään.  

• Vuonna 2012 tehtiin uusi inventointi. Ennestään oli olemassa säilytyksessä  15 
vanhaa ryvässipulia, joilla kaikilla oli myös morfologiset kuvaukset  

• Kolme istutussipulia kerättiin uudessa inventoinnissa. 

• Kasvatettiin, jotta saatiin vihreätä vartta ja DNA otettiin varresta.  

• Löydettiin 6 uutta genotyyppiä.  

• Nyt on säilytyksessä yhteensä 21 suomalaista ryvässipulia (+ virolainen Jõgevan 
sipuli). 



Ryvässipulin tauteja ja tuholaisia 
• Virustaudit 

• Ripsiäiset 

• Sipulin naattihome 

• Sipulikärpänen 

• Varsiankeroiset 

• Sipulinharmaahome 

• Sipulimätä (fusarioosi) 

• Viher- ja mustahome 

• Sipulin pahkamätä 

 



Ryvässipulin viljely 
 
kasvuolosuhdevaatimukset  

• Maalajiksi sopivimpia ovat multavat hieta- ja hienohiekkamaat, 
multavat savimaat soveltuvat viljelyyn 

• Matalajuurisena kasvina hyötyy kevätkosteudesta, hyvin kosteutta 
nostavista maalajeista ja kastelusta  

• Ravinnevaatimuksiltaan ryvässipuli on suhteellisen vaatimaton  

K 300-400, P 50-70, N 60-90, pH 6-7 

 



Ryvässipuli 
 istutus 

Istutetaan suhteellisen aikaisin keväällä, maan ja  lämpötila 
mieluummin yli 10 astetta. 

Istutustiheys, rivivälit 30-40 cm, taimiväli n. 15-20 cm 

Istutetaan kevyesti maahan painamalla, osa istukkaasta jätetään 
näkyviin  n. 1/3 

 

 



RYVÄSSIPULI VILJELY 

- kesän viljelytoimenpiteet 

• Rikkakasvitorjunta 

• Kastelu 

• lisätyppilannoitus 

 

- Sadonkorjuu 

- Naatiston tuleentumista ja säätiedotuksia seurataa 

- Korjataan kuivalla ilmalla, voidaan antaa kuivaa karhella pari päivää 
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VARASTOINTI 

• - lisäysmateriaalin valinta ja säilytys 

• Valitaan vahingoittumattomat ja terveet hyvin tuleentuneet sipulit 

• Säilytys kylmävarastossa –syöntisipulit 

• Säilytys +23-25 asteessa hyvin ilmastoidussa varastotilassa (istukkaat) 
tai aluksi kylmävarastossa, loppuaika lämminvarastossa (n. 6 vko) 


