Suorakylvöseminaari
ja Suomen CA-viljelyn yhdistyksen vuosikokous
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Lähde: Maaseudun Tulevaisuus

Vuonna 2004 Suomessa kävi kaksi maailman johtavaa tutkijaa esitelmöimässä muokkaamatta
viljelystä ja sen vaikutuksista maalle ja ympäristölle. Kuvassa oikealla oleva Friedrich Tebrugge Saksasta on tutkinut
yli kaksikymmentä vuotta suorakylvön kustannusvaikutuksia, maanrakennevaikutuksia ja
suorakylvön ympäristövaikutuksia. Kuvassa vasemmalla oleva Don Reicosky USA:sta on pitkään tutkinut
muokkauksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ja muokkauksen aiheuttamaa orgaanisen
aineen vähenemistä maaperästä.
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European Conservation
Agriculture Federation

Jäsenmaat 2003
Suomi (FINCA) v.2002
Suomen säästävän
maatalouden yhdistys

Maailman maatalous ja elintarvikejärjestö FAO on perustanut Eurooppaan Ecaf nimisen järjestön
joka pyrkii korjaamaan muokkaamatta viljelyn jälkeenjääneisyyttä Euroopassa.
Suomen CA-yhdistys liittyi vuonna 2002 Ecaf:iin. Ecaf käyttää No-Till:stä termiä
European Conservation Agriculture Federation joka tarkoittaa säästävää, suojelevaa ja
ympäristöystävällistä maataloutta.
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Ecaf:n seminaari ja hallituksen kokous Suomessa -09
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Suomen CA-viljelyn yhdistys järjesti vuonna 2009 Ecaf:n hallituksen kokouksen ja suorakylvöseminaarin Helsingissä.
Keskellä Friedrich Tebrukke ja Ecaf:n puheenjohtaja Gottlieb Basch

Ecaf Greeen Carbon -14
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Suomen CA-viljelyn yhdistys osallistui Ecaf:n Green Carbon kongressiin v. 2014.
Suorakylvöllä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä saman verran mitä maanviljely sitä tuottaa ilmakehään.
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Maailmanlaajuinen CA ala milj. ha. Viime vuosina CA viljelyala on kasvanut voimakkaasti.
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CA-viljelystä suurin osa on Etelä-ja Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.
Eurooppaan CA-viljely on nyt tulossa.
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Suomi on Euroopassa suhteellisesti ottaen suorakylvön edelläkävijä 9%:lla kokonaispinta-alasta.
Viljapinta-alasta sen osuus on jo lähes 20%.
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Maailmassa on kiinnitetty huomiota maan kasvukunnon heikkenemiseen.
Vuosi 2015 on nimitetty sen vuoksi maaperän suojeluvuodeksi.
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Maan orgaanisen aineen määrä vaihtelee eri maissa maalajin mukaan. Maan orgaanisen aineen määrä on vähentynyt huomattavasti.

Maata muokatessa humus vähenee ja ruokamultakerros ohenee - Suorakylvössä orgaanisen aineen ja humuksen määrä lisääntyy.
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Maan viljavuuden yksi mittari on orgaanisen aineen määrä maassa.
Orgaanisen aineen määrä ja laatu vaikuttaa ravinteiden kiertoon ja maan viljavuuteen.
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Maan eroosio ja huonontumisesta aiheutuu viljelijöille viljelykelpoisen maan vähenemistä jopa 0,7% joka vuosi.

Kasvipeitteisyyden vaikutus vesistöön

Ravinteet huuhtoutuneet pellolta vesistöön.
Savipitoisilla mailla yleistä.
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Rankkasateen jälkeen ravinteet huuhtoutuvat
pellolta vesistöön, kuvattu oikeanpuoleisen
kuvan kanssa samana päivänä.

Metsässä kasvipeitteinen maa
suojaa eroosiolta.
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EU pyrkii suojelemaan maataloutta, ympäristöä, maaperää ja ilmastoa CAP politiikalla.

16

Maa pystyy sitomaan vettä itseensä orgaanisen aineen % määrän mukaan.
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Maa pystyy sitomaan typpeä itseensä orgaanisen aineen % määrän mukaan.
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Maa voidaan parantaa nopeammin kuin luonto sen tekee. Siihen vaikuttaa orgaaninen aine biologian ja microbien avulla.
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Maa voidaan uudistaa entiseen muotoon.
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Maa on tarkoitettu kasvipeitteiseksi. Hallitsemalla maan hiiltä maailmasta tulee parempi.

21

CA-viljelyn kolme peruspilaria: minimaalinen maan muokkaus, jatkuva kasvipeite, kasvinvuorottelu ja peitekasvit.
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Mitä syvempää maata muokataan sitä enemmän hiilidioksidia vapautuu siitä.
Ilman happi yhtyy maassa olevaan hiileen josta syntyy hiilidioksidia.

Muokkaus vähentää myös maan pieneliötoimintaa ja heikentää maan kasvukuntoa.
Muokkaamatta viljelyssä pieneliötoiminta biologisesti muokkaa maata, jätöksillään ja ravinnekierrollaan ne
parantavat maan kasvukuntoa.
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Suorakylvökokemuksia

Pieneliötoiminta
Pellossa oleva pieneliötoimina lisääntyy, kun sen
ruokaa on pellon pinnassa ja pieneliötoimintaa ei
muokkaamisella häiritä.
Biologisen muokkauksen avulla maahan tulee juurikanavia / makrokanavia ja matojen kaivamia reikiä
joita myöten vesi ja ilma liikkuu maassa.
Pieneliötoiminta ulosteillaan myös lannoittaa maata
jolloin varsinkin eloperäisillä mailla typpilannoitusta
voidaan vähentää.
Pieneliötoiminta tapahtuu suurimmaksi osaksi pellon pinnassa. Kyntö ja muokkaus vähentävät pieneliötoiminta kun pellon pinnassa oleva orgaaninen
aine muokatessa menee liian syvälle maahan.
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Suomennos: Vieskan Metalli Oy
Lähde: Säästävän viljelyn II maailmankongressi, Brasilia / D.C. Reicosky:n luento

Suorakylvökokemuksia

Orgaaninen aine / Hiilinielu
Kun maata ei muokata niin pellon orgaanisen aineen
ja hiilen määrää pellon pinnassa lisääntyy.
Orgaaninen aine sitoo ravinteita itseensä ja kierrättää
maasta ravinteita kasvien käyttöön.
Orgaaninen aine on myös maan pieneliötoiminnan
ruokaa ja energian lähde.
Kynnössä sen sijaan maa kuohkeutetaan mekaanisesti jolloin maata suojaava kasvipeite ja pieneliöiden
ravinto hautautuu syvälle maahan ja samalla maahan
pääsee ilmaa joka hapettaa maan humuksessa olevaa
hiiltä hiilidioksidiksi. Kynnettäessä pellon orgaanisen
aineen määrä vähenee varsinkin eloperäisillä mailla.
Muokkaamaton maa on hiilinielu koska siinä ei orgaanisen aineen hiilen hapettumista ei tapahdu.
Varsinkin eloperäisillä ja turvemailla pysyvä kasvipeite
ja maan muokkaamattomuus estää maan liiallisen
ilmastumisen ja orgaanisen aineen hajoamisen
hiilidioksidiksi.
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Suorakylvökokemuksia

Maan rakenne
Suorakylvössä maa on talviaikaisesti tai ympäri vuoden kasvipeitteinen.
Kun maan kasvipeitettä ja maan pieneliötoimintaa ei kyntämisellä häiritä niin
maan rakenne paranee.
Pieneliötoiminnan lima aineet sitovat maan muruset toisiinsa ja kasvipeite suojaa maata eroosiolta. Pellon kantavuus paranee muutaman suorakylvövuoden
jälkeen huomattavasti.
Maa on tiivistä ylös-alassuunnassa mutta sivuttaissuunnassa huokoista ja
kuohkeaa. Lapiopistossa maata se siivumaisesti murenee sivuttain kuin kirjan
lehdet.
Hyvin kasvavaa maata ei kannata kyntää vaikka se tuntuu tiiviiltä.
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Suorakylvökokemuksia
Maanrakenteen muuttuminen suorakylvömenetelmässä
verrattuna perinteseen kylvömenetelmään.
0% = perinteinen kylvömenetelmä
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Suomennos: Vieskan Metalli Oy
Lähde: Institut für Landtechnik der Justus-Liebig-Univertität Giessen
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Suorakylvössä maan kantavuus lisääntyy ja ravinteet pysyvät pellossa paikallaan. Kasvavaa maata ei kannata kyntää vaikka se näyttää ylös alas suunnassa tiiviiltä. Maa on kuohkea sivuttaissuunnassa.

Saksalainen 25-v suorakylvötutkimus
Tebruggen luennon loppuyhteenveto:
International Congress on Conservation Agriculture
in Cordoba (Spain) from 9 -11th November 2005.
Perinteisen kääntävän muokkauksen on syytetty olevan
perimmäinen syy maaperäeroosioon, maan tiivystymisongelmiin, pinta- ja pohjavesien saastumiseen sekä orgaanisen aineksen hävikkiin.
Edelleen sitä voidaan pitää vastuussa luonnonvarojen
heikkenemiseen, villieläinten ja monimuotoisuuden vähenemiseen, huonoon energiatalouteen sekä osallisuuteen
maapallon ilmaston lämpenemisongelmasta. Säästävä
viljely tarjoaa luonnonmukaisen vastauksen näihin perinteisen maanviljelyn haittoihin sekä tuo lisäksi mukanaan
erilaisia ympäristöhyötyjä paikallisesti, alueellisesti, ja
globaalisti sekä viljelijälle että yhteiskunnalle. Säästävällä
viljelyllä pyritään kestävään maanviljelyyn, joka edellyttää
kaikilta osallisilta uudenlaista ajattelutapaa ja syvällisempää ymmärrystä koskien maan muokkauksen vaikutusta
maaperän viljelyekosysteemiin.

Säästävälle viljelylle on ominaista nollamuokkauksen tai säästävän muokkauksen käyttöönotto
yhteisvaikutuksessa sadon kasvijätteiden kanssa. Säästävä viljely auttaa estämään ravinteiden ja
kemikaalien kulkeutumisen ja pitää ne paikallaan, kunnes sato käyttää ne hyväkseen tai ne hajoavat
vaarattomiksi komponenteiksi. Säästävä viljelytekniikka lisää maaterän hedelmällisyyttä, palauttaa maaperän
kasvukunnon sekä tarjoaa luonnollisen elinympäristön ja kasvualustan eläimille ja kasveille.
Se turvaa myös veden laadun ja määrän, parantaa ilman laatua sekä säästää fossiilisia
polttoainevaroja. Näiden seikkojen perusteella sopii toivoa että säästävällä viljelyllä tulee tulevina
vuosina olemaan tärkeä rooli eräänä maaperän suojelun päästrategioista.
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Suorakylvökokemuksia

Koneviesti Suorakylvökoe 2014
Suorakylvöruuduissa orgaaninen aine / multavuus on lisääntynyt reilusti 8.5 stä 9,9%:iin.
Minimuokatussa (syyskultivointi) 8,5 stä 8,95% iin.
Kynnössä se on pysynyt entisellään. 8,5%
Suorakylvöruuduissa multavuutta on eniten maan pinnassa. Olki tärkeä lenkki ravinnekierrossa.
Kestävä mururakenne. Murujen kiinnipitävänä voimana on pienelisöstön erittämat liima-aineet.
Kestävä mururakenne vähentää tehokkaasti pellolta karkaavan kiintoainesten määrää.
Kyntöantura tiivistymä poistunut. Pienempi tiivistyskerros n. 10cm.
Hiiltä syntyy orgaanisesta aineesta tulevasta humuksesta kuten oljesta ja
juurten ja pieneliöiden symbioosista.
Maa kykenee pidättämään liukoisia ravinteita tehokkaasti.
Suorakylvökentän korkeat kationinvaihtoarvot. Maa pystyy varastoimaan paljon ravinteita.
Tiivistäen kunhan pidämme maa-aineksen pellolla pysyvät myös ravinteet siellä korkoa
kasvamassa.
Orgaanisen aineksen ( hiilen ) hävikki voidaan kääntää päinvastaiseksi .
Mittausten mukaan Loimaan Ca-viljellyistä pelloista on tullut hiilinielu.
Suorakylvömenetelmät ovat paitsi satoisimpia myös satovarmempia kuin kyntö ja minimuokkausmenetelmät - pellolta karkaavista ravinnepäästöistä puhumattakaan.
Lauseet lainauksia KV:n tekstistä
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Suorakylvökokemuksia
Ojitus ja pellon tasaisuus.
Tarvittaessa kevytmuokkaus.
Pellon kuivatus ja pellon tasaisuus ovat tärkeitä perusasioita
varsinkin suorakylvön alussa. Suorakylvössä kasvustot kärsivät märkyydestä ja maan tiivistymisestä enemmän mitä
perinteisessä viljelyssä.
Sen vuoksi pellon ojitus, tasaus ja tiivistymät kannattaa laittaa kuntoon ennen suorakylvöön siirtymistä.
Pellon kunnostuksessa maan tiivistymät kannattaa poistaa esim. kyntämällä.
Sen jälkeen kun kylvö on tehty tiivistymättömään maahan niin kyntöä ei enää tarvita.
Suorakylvön siirtymävaiheessa tai märkyyttä kärsivillä mailla voi olla eduksi kevyt muokata pellon pintaa lautasmuokkaimella tai isopiikkisellä äkeellä ennen kylvöä. Se ei kuitenkaan poista glyfosaatin ruiskutustarvetta.
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Suorakylvökokemuksia
Olki ja ruumenet
•
•
•
•
•
•
•
•
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Suorakylvössä kasvialusta tehdään puimurilla ja ruiskulla.
Ruiskutuksen ja kylvön onnistumiseksi puinti kannattaa tehdä pitkään sänkeen.
Olki leviää silloin tasaisemmin pellolle ja rikkakasveja jää enemmän ruiskutukseen esille.
Lakoviljaa on syytä välttää koska silloin vilja joudutaan puimaan lyhyeen sänkeen.
Puimurissa kannattaa käyttää suurtehosilppuria ja ruumenen levittäjää.
Olki ja ruumenet levitettävä mahdollisimman tasaisesti pellon pinnalle.
Viljelykierrolla ja lyhyt-ja lujakortisilla lajikkeilla voi vähentää kasvijätteen määrää.
Tautiaineita jotka sisältää oljen hajoamista estäviä aineita on syytä välttää.

Suorakylvökokemuksia
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•
•

•

•

•

•

•

•

perinteisiin maan muokkausta
soveltaviin menetelmiin.
Mukana on 9 erilaista
suorakylvökonetta.
Verrokkiruutuina perinteiset
menetelmät: kyntö, kultivointi,
lautasmuokkaus, keväällä
tehtävä lautasmuokkaus.
Tehdään oikeilla koneilla
0,50 hehtaarin koealalle,
sama koeruutu kylvetään
kullakin koneella vuodesta
toiseen.
Kylväjät ovat maanviljelijöitä
ja urakoitsijoita, jotka tuntevat
koneensa ominaisuudet ja
vaatimukset parhaiten.
Loimaan ammatti- ja
aikuisopiston opiskelijat ja
opettajat osallistuvat kokeen
käytännön toteutukseen.
Koe tuottaa peltokasvien
tuotannon ja koneteknologian
opetukseen mielenkiintoisen
ja tärkeän lisän.
Tuottaa luonnonvara-alan
ammattikorkeakouluopiskelijoille useita lopputyön
tutkimusaiheita.
Lisätietoja:
Tuomas Levomäki/
p. 040 586 6915
Erkki Mäkelä/
p. 044 519 6018
Uolevi Oristo/
p. 0400 408 912

Jaettu lannoitus toimii
Jaettu lannoitus toimi tälläkin
kasvukaudella hyvin, koska mallasohran sadossa päästiin kuuteen tonniin ja valkuainen jäi 10
prosentin paikkeille. Olen havainnut Loimaan savimailla kuuden vuoden kokemuksella, että
jaetulla lannoituksella saadaan
hyviä tuloksia niin sadon laadussa kuin määrässä. Vaikka se lisää
kasvukaudelle yhden työvaiheen,
on sen positiivinen taloudellinen
merkitys huomattava.
Sadon laadun ja määrän parantumisen lisäksi jaettu lannoitus on tärkeä osa riskinhallintaa.
Mielestäni on liian suuri taloudellinen riski laittaa vapun aikaan 140 kiloa typpeä kevätviljan tai öljykasvien kylvössä hehtaarille, kun ei vielä tiedetä lainkaan kasvukauden olosuhteista.
Kesäkuun toisella viikolla ollaan
jo paljon viisaampia kasvustojen
kunnosta ja satopotentiaalista.
Tällöin tarpeen mukaisesti tehtävällä lisälannoituksella voidaan
parantaa sadon laatua ja lisätä sadon määrää. Tarvittaessa lannoitus voidaan jakaa vielä useampaan osaan.
Kylvölannoitteena käytettiin
Yaran Pellon Y-1:stä. Typpeä oli
tarkoitus antaa kylvön yhteydessä
85 kg/ha ja lisälannoitus tarpeen
mukaan kesäkuussa. Mallasohralajikkeista ainakin Tipplen on havaittu sietävän ja oikeastaan tar-

Suorakylvökokemuksia

Rikkakasvitorjunta
Monivuotiset rikkakasvit torjutaan suorakylvössä Glyfosaatilla. Yksivuotiset yleisillä torjuntaaineilla. Monivuotisten rikkakasvien ruiskutus tehdään joka vuosi yleisimmin keväällä ennen kylvöä.
Keväällä riittää pienempi annos 1,5 - 2 l / ha. + kiinnike. Tarvittaessa käytettävä veden pehmennysaineita.
Keväällä joutuu odottamaan että rikkakasvien kasvu lähtee käyntiin ennen ruiskutusta.
Ruiskutuksen voi tehdä myös kylvön jälkeen mutta silloin on sääriski että sataa ja oraat tulevat pinnalle enã Sato punnittiin heti puinnin jälkeen. Dynaamisen punnituksen
nen ruiskutusta.
mahdollistava DG Dina -ajoneuvovaaka vuokrattiin maahantuojalta,

Ruiskuttamaton

Loimaan koulutilan Sampo 2045 -puimurin
suurtehosilppuri levittää olkimassan tasaisesti,
mikä tasoittaa ruutujen kuivumista keväällä ja
nopeuttaa oljen maatumista.
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Tmi Juhani Rahkoselta.

Syysruiskutuksessa tarvitaan olosuhteista riippuen glyfosaattia 3-4 l / ha. + kiinnike. Tarvittaessa käytettävä
veden pehmennys aineita. Syysruiskutuksen
jälkeen pääse keväällä kevytmuokkaamaan tai kylvämään savitsevan savimailla totuttua mal- muutamilla koneilla turhan suuria eroja tavoiteltuun
määrään
typpimäärää
(80 kg/ha)
maan aikaan perinteisesti viljelevienlasohran
kanssa.
Jos
multamailla
on kylänurmikkaa
niin siihen tehoaa paremmin
suuremman määrän, jotta se tuot- nähden: Junkkari -20 kg/ha, Grekg/
taisi yli viiden tonnin
hehtaarisa- at Plains -20 kg/ha, Rapid
syysruiskutus ja keväinen lautasmuokkaus.
Syysruiskutuksessa
osa-20kasveista
voi olla kasvijätteen alla tai
ha. VM:llä lannoitetta jäi kylvädon.
mättä
niinkin
paljon
kuin
40
kg/
lepotilassa jolloin sen teho voi jäädäLannoitustasoissa
vajaaksi.eroja
ha. Semeatolla lannoitetta me-

NRO 17

28. 11. 2013

Lannoitteen kiertokokeessa oli

Ruiskuttamaton

ni tavoitellusti 320 kg/ha. Krau-

Kevätruiskutus

PELTOVILJELY
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Syysruiskutus

Suorakylvökokemuksia
Lähde: Institut fur Landtechnik der Justus-Liebig-Univertität Giessen

Sadesimulaatiossa nähdään kuinka muokkaamatta viljelyssä veden poistuminen vähenee,
sedimenttien poistuminen lakkaa melkein kokonaan ja kasvinsuojeluaineiden poistuminen
vähenee kun veden poistuminen vähenee. Mikrobitoiminta pellon pinnassa hajottaa kasvinsuojeluaineet.
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Suorakylvökokemuksia

Kasvinvuorottelu ja kasvitaudit
Kasvinvuorottelulla voi vähentää tautipainetta.
Edellisen kasvin taudit eivät yleensä tartu seuraavaan kasviin.
Pieneliötoiminta pellon pinnassa vähentää tautipainetta.
Tautien torjunta-aineella saa vielä sadonlisäystä.
Jos tautiaineita ei käytä niin silloin kannattaa valita tauteja kestäviä lajikkeita.
Erilaisilla kasveilla on erilainen juuristo mikä myös parantaa maan kasvukuntoa.
Kaura ja vehnä ovat suorakylvössä helpompia kasveja, ohra on vaativin.
Kauran jälkeen myöhäistetty kevätruiskutus torjuu sekaviljan.
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Suorakylvökokemuksia

Kylvöajankohta ja kylvösyvyys
Suorakylvön alussa varottava liian märkään maahan kylvämistä ettei pellon pinta tiivisty.
Pelto on silloin riittävän kuivaa kun vako murenee kiinni ja maa ei tartu renkaisiin.
Myös liian kuivaan maahan vannas ei uppoa jos maa kuivaa liikaa kovaksi.
Siirtymävaiheen jälkeen pelto kuivaa nopeammin ja siitä tulee kantavampaa. Orgaanisen aineen
lisääntyessä pellon pinta ei tiivisty niin herkästi niin jolloin pellolle voi mennä aiemmin.
Kevätruiskutuksessa joutuu odottamaan että kasvukausi lähtee käyntiin että ruiskutus tehoaa.
Syysruiskutuksen jälkeen pellolle pääsee siirtymäajan jälkeen yhtä aikaa perinteisesti viljelevien
kanssa.
Kylvösyvyys viljoilla on keskimäärin n. tuuma eli 2.5 cm. Isoilla siemenillä 3,5 cm ja piensiemenillä
1 - 2 cm.
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Suorakylvökokemuksia

Satotaso

9-vuotinen suorakylvökoe
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menetelmään perehdytty kunnolla

menetelmään ei ole perehdytty

ojitus on kunnossa

ojitus ei toimi

pellot muotoiltu siten että vesi ei jää seisomaan notkelmiin

pelto epätasainen - vesi jää seisomaan pellolle

pellon viljavuus ja ph kunnossa

maan viljavuus huono ja ph matala

maa on kuohkeaa ja maan rakenne kunnossa

maa on liian tiivistä

pieneliötoiminta vilkasta

vähäinen pieneliötoiminta

puinti pitkään sänkeen, vähemmän olkea
maassa

puinti lyhyeen sänkeen, paljon olkea maassa

olkisilppu tasaisesti pellon pinnalla

epätasainen olkimassa

ruumenet tasaisesti pellon pinnalla (ruumenviskuri puimurissa)

ruumenet epätasaisesti pellon pinnalla (ei
ruumenviskuria puimurissa)

viljelykiertoa ja kasvinvuorottelua on harjoitettu

viljelykierron puute - monoviljelykulttuuri

kylvöajankohta valittu oikein

kylvöajankohta valittu väärin

kylvö tehty oikeaan syvyyteen

kylvetty liian syvälle - harva kasvusto

maa on sopivan kuivaa kylvettäessä (vako
murustuu kiinni)

kylvö on tehty liian märkään maahan

rikkakasvitorjunta onnistunut, pelto on puhdas rikkakasveista

rikkakasvitorjunta on epäonnistunut - rikkakasvit vähentävät satoa

kasvilajit valittu suorakylvöä suosiviksi, lujakortiset ja taudinkestävät lajikkeet

tautiherkkä kasvi tai kasvilajike

tautitorjunta suoritettu

tautitorjuntaa ei ole suoritettu - taudit vähentävät satoa

”Suorakylvömenetelmät ovat paitsi satoisimpia myös satovarmempia
kuin kyntö ja minimuokkausmenetelmät - pellolta karkaavista ravinnepäästöistä puhumattakaan”

Suorakylvömenetelmällä (No-Till)
ympäristönsuojelutavoitteisiin
• Vesiensuojelu
• Ilmastonsuojelu
• Maaperänsuojelu
• Energiankäyttö
• Biodiversiteetti
• Viljelyn kannattavuus
• Kestävä kehitys
• Viherryttäminen
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Suorakylvö vähentää ravinnekuormitusta vesistöön

Saksalaisen tutkimuksen mukaan muokkaamatta viljely vähentää ravinteiden poistumista
pellolta keskimäärin 70 %. Pitkään jatkunut suorakylvö sitoo maahan enemmän vettä, pidättää ravinteita
paikoilleen ja lisääntyvä mikrobi- ja pieneliötoiminta hajottaa kasvinsuojeluaineet vaarattomiksi.

Suorakylvö vähentää hiilidioksidipäästöjä

Suorakylvö vähentää traktorin ajokertoja ja
polttoaineista syntyviä hiilidioksidipäästöjä

Polttoainetta kuluu suorakylvössä jopa 70-80% vähemmän.
TTS - Työtehoseura

Kevytmuokkauksen ympäristövaikutus on puolet suorakylvöstä

Suorakylvö parantaa maan rakennetta

International Congress on Conservation
Agriculture in Cordoba (Spain) from 9
-11th November 2005.

Tebrugge luennon loppuyhteenveto:
CA-viljelyn teho & vuorovaikutus

No-Till menetelmä vastaa ympäristövaikutuksiltaan nurmea

Perinteisen kääntävän muokkauksen
on syytetty olevan perimmäinen syy
maaperäeroosioon, maan tiivystymisongelmiin, pinta- ja pohjavesien
saastumiseen sekä orgaanisen aineksen
hävikkiin.
Edelleen sitä voidaan pitää vastuussa
luonnonvarojen heikkenemiseen,
villieläinten ja monimuotoisuuden
vähenemiseen, huonoon energiatalouteen sekä osallisuuteen maapallon
ilmaston lämpenemisongelmasta.
Säästävä viljely tarjoaa luonnonmukaisen vastauksen näihin perinteisen
maanviljelyn haittoihin sekä tuo lisäksi
mukanaan erilaisia ympäristöhyötyjä
paikallisesti, alueellisesti, ja glo baalisti
sekä viljelijälle että yhteiskunnalle.
Säästävällä viljelyllä pyritään kestävään
maanviljelyyn, joka edellyttää kaikilta
osallisilta uudenlaista ajattelutapaa
ja syvällisempää ymmärrystä koskien
maan muokkauksen vaikutusta maaperän viljelyekosysteemiin.

Säästävälle viljelylle on ominaista nollamuokkauksen tai säästävän muokkauksen käyttöönotto
yhteisvaikutuksessa sadon kasvijätteiden kanssa. Säästävä viljely auttaa estämään ravinteiden ja
kemikaalien kulkeutumisen ja pitää ne paikallaan, kunnes sato käyttää ne hyväkseen tai ne hajoavat
vaarattomiksi komponenteiksi. Säästävä viljelytekniikka lisää maaterän hedelmällisyyttä, palauttaa maaperän
kasvukunnon sekä tarjoaa luonnollisen elinympäristön ja kasvualustan eläimille ja kasveille.
Se turvaa myös veden laadun ja määrän, parantaa ilman laatua sekä säästää fossiilisia
polttoainevaroja. Näiden seikkojen perusteella sopii toivoa että säästävällä viljelyllä tulee tulevina
vuosina olemaan tärkeä rooli eräänä maaperän suojelun päästrategioista.

Suorakylvö (No-Till) menetelmällä ympäristönsuojelun tavoitteisiin jolloin sillä saavutetaan
Vesiensuojelun - Ilmastonsuojelun - Maaperänsuojelun - Energiankäytön - Bioversiteetin - Viljelyn kannattavuuden - Kestävä kehityksen ja Viherryttämisen tavoitteet.
Talviaikainen kasvipeite ja suojakaistat ovat oikean suuntaisia toimenpiteitä mutta No-Till menetelmän pellonmuokkaamattomuudella
ja pysyvällä ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä on maatalouden päästöjen vähentämiseksi tuplavaikutus.
Kohdentamalla ympäristötukea No-Till menetelmään saadaan ympäristötuelle paras vaikuttavuus.
Silloin tuki kohdistuu koko peltoalalle jolloin saavutetaan esitetyt ympäristönsuojelutavoitteet.

Suomen CA-viljelyn* yhdistyksen esitys Maatalouden ympäristöpäästöjen
vähentämiseksi No-Till -menetelmällä ja pysyvällä ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä
EU:n uutta CAP maataloustukiesitystä on perusteltu mm. seuraavilla asioilla:
•
•
•
•
•
•

Ympäristön ja maaseudun suojelulla ja kestävällä kehityksellä
Viljelyn monipuolistamisella ja biodiversiteetin suojelulla
Luonnonvarojen optimoidulla käytöllä ja ekosysteemin säilyttämisellä
Ilmastonmuutoksen hillinnällä ja energian käytön vähentämisellä
Maatalouden tehokkuuden lisäämisellä ja maatalouden kilpailukyvyn parantamisella
Maaperän suojelulla

EU:n CAP tukiesityksessä suorista tuista on 30 % viherryttämistä, jolla pyritään vaikuttamaan edellä mainittuihin tavoitteisiin.
Viherryttäminen sisältää vähintään 7 % luonnonhoitoalaa, joka voi olla esim. suojakaistoja, kesantoa tai metsitystä.
Suomen CA viljelyn yhdistyksen mielestä CAP tukiesitykset ovat oikean suuntaisia toimia, mutta pyydämme ottamaan huomioon että
edellä mainittuihin ympäristötavoitteisiin päästään laajemmin ja paremmin no-till menetelmällä, jolla saavutetaan pysyvä ympärivuotinen
kasvipeitteisyys ja pienemmät ympäristöpäästöt. Perustelut ovat seuraavilla sivuilla.
Kasvipeitteisyyden johdosta eroosio ja ravinteiden poistuminen pellolta vähenee ratkaisevasti.
Pitkäaikaisessa no-till:ssä maan rakenne paranee, pieneliötoiminta ja orgaanisen aineksen osuus peltomaassa lisääntyy.
Typen ja fosforin kokonaispäästöt pellolta vähenevät typen ja fosforin sitoutuessa orgaaniseen ainekseen.
Myös liukoisen fosforin poistuminen vesistöihin vähenee, koska veden valuminen pellolta vähenee.
Kasvipeitteen ja maan muokkaamattomuuden ansiosta ravinteet pysyvät pellon maaperässä paikoillaan,
mikä vähentää ravinnehuuhtoutumia vesistöihin ja tarvetta suojakaistoihin. No-till vastaa ympäristövaikutuksiltaan suojakaistoja ja nurmea.
Maan muokkaamattomuus vähentää myös kasvihuonekaasuja ja hillitsee ilmastonmuutosta.
Maan muokkaamisessa syntyy maan orgaanisen aineen hapettumisesta syntyvää hiilidioksidia ja traktorin polttoaineesta tulevaa hiilidioksidia.
Maan muokkaamisesta syntyvä hiilidioksidimäärä on paljon suurempi kuin polttoaineesta tuleva.
No-till:ssä hiilidioksidimäärät maasta ja polttoaineesta vähenevät murto-osaan verrattuna perinteisiin menetelmiin.

Kasvit yhteyttämällä sitoo hiilidioksidia ilmasta maaperään.
Maan muokkaamattomuus vähentää maan orgaanisten aineiden hapettumista hiilidioksidiksi. No-till menetelmä on siten maataloudessa
hiilidioksidin tuottajan sijasta hiilinielu. No-till vähentää myös turvemaiden hiilidioksidipäästöjä ja sillä on mahdollista päästä CO2 vähennys
tavoitteisiin. Hyvissä olosuhteissa se vähentää myös maan typpidioksidi- ja metaanipäästöjä.
No-till viljely ei lisää kasvinsuojeluaineiden tarvetta, kun harjoitetaan normaalia viljelykiertoa. Kasvitaudit pysyvät kurissa, kun pellossa
oleva hyödyllinen pieneliötoiminta saa lisääntyä kun sitä ei muokkaamisella häiritä.
Muualla maailmassa no-till on otettu laajasti käyttöön ja sillä on saatu maatalouden ympäristöpäästöt vähenemään. Etelä- Amerikassa,
Australiassa ja Kanadassa se on valtamenetelmä, se on parantanut maatalouden kilpailukykyä. USA:ssa se on myös merkittävä menetelmä.
Euroopassa Suomi ja Espanja ovat no-till menetelmän edelläkävijämaita.
Suomen CA-viljelyn yhdistys on jäsentensä kautta osallistunut CA-viljelyn Euroopan ja maailman kongresseihin, näyttelyihin ja tapahtumiin sekä hankkinut tutkimustuloksia Suomesta ja maailmalta, joihin tämä ja liitteenä oleva tietopaketti perustuu.
Se todistaa selkeästi menetelmän ympäristöhyödyt.
No-Till viljelyn laajamittainen käyttöönotto ja hyödyntäminen vaatii sen ympäristövaikutusten tunnetuksi tekemistä ja sen laajaa poliittista hyväksyntää sekä menetelmän ympäristövaikutusten taloudellista tukemista.
Menetelmä edellyttää neuvonnan, tutkimuksen ja viljelijöiden yhteistyötä no-till viljelyalan lisäämiseksi.
Se vaatii myös investointeja uuteen tekniikkaan ja osaamiseen.
Mielestämme kohdentamalla ympäristötukea no-till menetelmän ympärivuotiseen kasvupeitteisyyteen, voidaan tehokkaimmin
vaikuttaa CAP tavoitteisiin ja saavuttaa ympäristötuelle paras kustannusvaikutus.

* CA Conservation Agriculture – ympäristöystävällinen maatalous
LÄHTEET:
Eurooppalaisia tutkimustuloksia No-Till viljelyn vaikutuksista. Lähde: Maataloustekniikan instituutti Justus-Liebig-Yliopisto Geissen, tohtori Tebrugge
Pohjois-Amerikkalaisia tutkimustuloksia: Ympäristön laatu ja Maan Hiilen hallinta.
Lähde: USDA-ARS-MWA Pohjoisen Keskeinen Maaperänsuojelun tutkimuslaboratorio Morris MN USA. D.C. Reicosky
Euroopan ympäristöä suojelevan maatalouden yhdistyksen esitys päästöjen vähentämiseksi. (ECAF)

Kiitos mielenkiinnosta!
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