CA-viljely ja pellon ympäristöstatus – päästöt kuriin ja pelto hiilinieluksi
Seuraavassa on lyhyt katsaus, miten peltoviljelyn kehittäminen ympäristöystävälliseen suuntaan on
mahdollista. Suorakylvön todellinen lisääminen keinovalikoimaan on hyvin mahdollista ja se myös auttaa
ratkaisemaan monia päästöongelmia. Olemme voineet jo osoittaa mittauksin, että CA-viljelyn
keinovalikoima toimii – vesistöpäästöt minimoituvat ja pellon orgaaninen aines lisääntyy.
Tämän kuvasarjan mittaukset perustuvat ns Loimaan Viljelymenetelmäkentän monivuotisiin mittauksiin ja
mukana on myös USA:n ja Kanadan järvialueen tilojen pitkäaikaistuloksia, (Lake Erie valuma-alue ja
Missisippijoen alkujuoksu).
Raportin laati agr. Jussi Knaapi, Koneviesti-lehden pitkäaikainen avustaja.
Huomionarvoista lyhyesti:
•
•
•
•

Suorakylvö, sekä katteiset nurmet – ja kerääjäkasvit ovat fosforivalumien paras kurissa pitäjä.
Mittauksemme todistavat, että syksyn ja talvikauden aikainen kasvipeite vähentää salaojituksen
kautta karkaavaa nitraatin määrää, (NO3).
Oleellista on todeta, että viljelymenetelmän valinta (Suorakylvö) on vaikuttanut maaperän
orgaanisen aineksen (hiilen) karttumiseen.
Jos haluamme kartuttaa maaperän orgaanisen aineksen määrää pysyvästi, on erilaisten kerääjäja aluskasvien lisääminen kiertoon siihen ehdottomasti paras ratkaisu yhdessä suorakylvön ja
nurmikasvien kanssa.

1. Kuvaus Loimaan viljelymenetelmäkentästä, jonka mittauksiin tässä koosteessa viitataan. Kentällä
vertaillaan (vuodesta 2006 lähtien), eri viljelymenetelmien ympäristövaikutuksia ja kannattavuutta.
Suorakylvömenetelmät ovat osoittautuneet sekä ympäristöystävällisiksi, että kannattaviksi verrattuna
erilaisiin muokkauskulttuureihin (mm kyntö ja kevytmuokkausmenetelmät).

2. Sadevesisimulaatio Loimaan viljelymenetelmäkentältä näyttää , miten valumavesien mukana
kulkeutuu maapartikkeleita minimimuokkaus- ja kyntöruuduilta, mutta ei suorakylvö tai kerääjäkasvi (BioMix) ruuduilta, (tulokset vuodelta 2017).

Kuvassa näkyy Loimaan kentältä otettujen kerrosnäytteiden simulointitilanne. Näytteet on otettu pellon
pintakerroksesta ja imeytymyt vesi kertyy laitteen alla oleviin astioihin. Pintavalunta ohjautuu etualan
astioihin. Veden väri ja määrä kertovat jo tilanteesta. Kannattaa huomioida myös minimimuokkauksen ja
kynnön ero pintavalunnan määrässä. Eroa on myös muokaten ja suorakylväen (ja Bio-mix) hoidetuissa
ruuduissa. Kuvassa ei näy itse sadetussuutinta, joka on simuloinut tässä tapauksessa 150 mm sateen, eli
syksyisen parin kuukauden aikana normaalistikin kertyvän sademäärän.

3. Loimaan viljelymenetelmäkentän fosfori- ja nitraattivalumien koe, (syksy 2017).

Eri viljelymenetelmien väliset erot pinta ja maahan imeytyneen veden pitoisuuksissa näkyvät tässä
sadevesisimulaattorista (edellinen kuva) kertyneistä vesinäytteistä. Numerot puhuvat puolestaan, erot ovat
merkittävät. Kannattaa huomioida, että myös liukoisen fosforin määrä on muokatuissa menetelmissä
korkein. Kiintoaineen (Tot P) mukana kulkeutuvan fosforin määrä on myös korkea. Maahan imeytyvät
ravinteet eivät tietenkään suoraan kulkeudu salaojien kautta hukkaan, mutta lisäävät riskiä kulkeutumisesta
juuristovyöhykkeen ulottumattomiin.
Hehtaaria kohden laskettaessa luvut jäävät edelleen hyvin alhaisiksi, kun lähtötietoina käytetään Loimaan
viljelymenetelmäkentän lukuja. Jos oletamme, että koko 150 mm sadetus olisi suotunut salaojien kautta
vesistöön, olisi kokonaisfosforin määrä ollut vain luokkaa 30 grammaa hehtaarilta (muokatuilta ruuduilta).
Suorakylvö- ja Bio-ruuduilta määrä on vieläkin alhaisempi.
Suorakylvö, sekä katteiset nurmet – ja kerääjäkasvit ovat fosforivalumien paras kurissapitäjä.

4. Esimerkki salaojien kautta vapautuvista ravinteista, (Loimaan viljelymenetelmäkoe, syksy 2017).

Kolmesta kerroksesta (0-30, 30-60, 60-90 cm) otetut maanäytteet paljastavat mielenkiintoisia
yksityiskohtia. Nitraatin kohdalla Bio-mix ruudun korkea pintaväkevyys ( 70 mg/l, 0-30 cm) ei enää erotu
syvemmissä kerroksissa muista menetelmistä. Muokkausmenetelmien osalta kiinnittyy huomio siihen, että
pitoisuus on koholla pintakerroksessa ja kynnön osalta myös 30 -60 cm kerroksessa. Suorakylvön ja Biomix:n arvot ovat kauttaaltaan alhaisia. Huomioikaa, että analyysit on tehty ympäristömielessä paremmin
sopivalla vesiuutolla.
Salaojan vesinäyte on laskettu sadevesisimulaattorin arvoista johtaen, (ks edellinen kuva). Teimme myös
todellisia mittauksia marraskuussa 2017. Liukoisen fosforin määrät olivat vain murto-osa kuvan esimerkin
tasosta (pitoisuus oli 0,2 mg/litra).
Kuvan mittaukset todistavat, että syksyn ja talvikauden aikainen kasvipeite vähentää salaojituksen
kautta karkaavaa nitraatin määrää, (NO3).

5. Loimaan viljelymenetelmäkentän orgaanisen aineksen ja kerros maanäytteiden tilanne

Karttatulosteessa näkyy orgaanisen aineksen (numeeriset arvot , 1-8) määrät pellon pintakerroksessa (0 –
30 cm). Vihreän ja punaisen alueen ero (Veristech skannattu n 10 cm syvyydessä) multavuudessa on 2,2
prosenttia. Vasemman puoleinen suorakaide-ruutu on ollut kokonaan suorakylvömenetelmien käytössä
vuodesta 2006 alkaen. Alueella esiintyvät erot ovat luontaisia ja jostain ennen koetta tapahtuneista
tekijöistä johtuvia. Tähän viittaa myös se, että viljelytoimien (punaisten kaistojen suunnassa) vaikutukset
eivät näy kartassa, vaan SOM-vyöhykkeet asemoituvat epäsäännöllisesti alueelle. Ruudun 1 (Bio-mix)
korkea SOM-% (10,2) ei vielä näy kartalla (vihreänä värinä), koska seos kylvettiin vasta vuonna 2016.
Oikean puoleisella alueella sen sijaan näkyy jyrkkä rajalinja kynnön ja minimimuokkauksen välillä. Ero on
huomattavissa myös pellolla pinnan erilaisena rakenteena. Maa on tarttuvampaa ja sen rakenne on
erilainen verrattuna etenkin suorakylvettyihin ruutuihin.
On huomioitava, että SOM-luvut (referenssimittaukset) on saatu varsin paksuista maanäytteistä, eli 30
sentin kerroksesta. Numeeriset arvot on mitattu laboratoriossa hehkuttamalla (LOI 550 astetta).
Karttapohjan värit ja vastaavat numeerisen arvot on puolestaan mitattu Veristech maaperäskannerilla noin
10 sentin syvyydestä. Tumman vihreät vyöhykkeen maksimimultavuus on 11,4 % ja punaisten alueiden
minimimultavuus 9,2 % (ero 2,2 %). Jatkamme SOM-mittausten sarjaa, tarkalleen samoista pisteistä (näyte
kerätään osanäytteistä), joten tulokset tarkentuvat tulevina vuosina.

6. Orgaanisen aineksen ja hiilen (muuntokerroin 0,58) karttuminen Loimaan viljelymenetelmäkentällä.

Mittauksemme osoittavat, että maan orgaanisen aineksen ja samalla hiilen (muuntokerron 0,58)
karttuminen on ollut savimaan olosuhteissa todellista. Itse asiassa samansuuntainen tulos on tulkittavissa
myös Luken pitkäaikaistutkimuksesta savipitoisten maiden osalta, (lähde Tieto tieto tuotamaan 141,
”Viljelykiertojen monipuolistaminen sivu 17, Ansa Palojärvien artikkeli).
Suhtaudumme itsekin vielä epäillen Bio-mix ruudun tulokseen (+2278 kg) ja seuraamme tilannetta tarkoin.
taulukon luvut on siis mitattu 0-30 sentin syvyydestä. Muutosta ei ollut havaittavissa 30 -90 sentin
syvyydessä.
Oleellista on todeta, että viljelymenetelmän valinta (Suorakylvö) on vaikuttanut maaperän orgaanisen
aineksen (hiilen) karttumiseen.

7. Veristech maaperäskannereita ei ole Suomessa käytössä. Kuvan laite oli keväällä 2016 vuokrattuna
Hollannista Agrometius firmasta, (ks tarkemmin KV 1/2017).

Kohdan 5 multavuuskartta perustuu kuvan Veristech skannerin antamaan dataan. Esitämme tässä
yhteydessä vain orgaanisen aineksen mittaustulokset. Ne kuvaavat noin 10 sentin pintakerroksen
tilannetta. Lisäksi laite mittaa maan sähkönjohtavuutta (EC arvo) aina 90 sentin syvyyteen saakka.
Happamuuden mittaus tehdään samasta syvyydestä kuin orgaanisen aineksenkin mittaus. Kaikki mittaukset
kalibroidaan ottamalla kultakin lohkolta referenssinäytteet. Jos haluamme luotettavaa tietoa Suomen
peltojen hiilitaseesta, olisi Veristech:n käyttö erittäin suositeltavaa. Lisäksi referenssinäytteiden otto
täydentäisi datan keruuta myös syvemmästä maakerroksista. Jatkossa nämä kaksi tekniikkaa tultaneenkin
yhdistämään.

8. Pellon hiilinielut, eli miten maaperään saadaan kartutettua hiiltä luontaisesti osana kasvien
yhteyttämisprosessia.

Orgaanisen aineksen karttuminen peltoon koostuu kahdesta täysin erilaisesta prosessista. Meillä on
toistaiseksi korostettu lahoamiseen perustuvaa niin sanottua lyhyttä hiilikertoa. Se on tärkeäosa pellon
ekosysteemiä. Esimerkiksi ravinnekierto ei toimisi ilman pintakarikkeen lahoamista. Pitkäkestoinen hiilen
karttuminen (humusyhdisteiksi) on tehokkainta niin sanotun LCP-kierron kautta. Juuri tämä ilmiön on
todettu toimivan Loimaan kentälläkin. Jatkossa keskitymme mittaamaan, miten tehokkaasti juuriston
kautta tapahtuva humuksen muodostuminen todella toimii.
Jos haluamme kartuttaa maaperän orgaanisenaineksen määrää pysyvästi, on erilaisten kerääjä- ja
aluskasvien lisääminen kiertoon siihen ehdottomasti paras ratkaisu yhdessä suorakylvön ja nurmikasvien
kanssa.

9. Eri viljelymenetelmien vertailu partikkeli- ja liukoisen P:n päästöissä, Discovery Farms-koepaikolla
Minnesotassa ja Wisconsinissa.

Graafin vasemmassa reunassa näkyy vertailu kiintoaineen (pintavirtaus) hävikistä (lbs/ac = kg/ha) kolmella
eri menetelmällä. Vasemmalla kaikki viljelytavat yhdistettynä (myös raskas muokkaus), keskellä
minimimuokkaus DR1 (kultivointi) ja oikealla CH1 (suorakylvö). Kiintoaine-eroosiossa on selvät erot, samoin
kokonaisfosforin valumissa, (ovat suhteessa kiintoaine-eroosioon). Graafin oikeassa osassa verrataan
liukoisen fosforin (kokonaisvalumat) päästöjä samoin perustein kuin kiintoaineenkin osalta.
Muokkauskulttuurit ovat tässäkin selvästi korkeammalla tasolla. Minimimuokkauksen DR1 ja suorakylvön
CH1 ero on lievästi suorakylvön puolella. Tutkijat huomattavatkin, että DR1- ja CH1-menetelmissä olisi
hyväksi siirtyä sijoituslannoitukseen.

10. Liukoisen fosforin päästöjen vertailu Discovery Farm-tiloilla ja Loimaan viljelymenetelmäkentällä.

Graafin pohjalla näkyy sekä Wisconsinin, että Minnesotan 24:n Discovery Farms-koepaikan kaikki
mittaukset liukoisen fosforin valumien osalta. Erikseen on ilmoitettu salaoja- ja pintavaluman arvo
määräpainotettuna (MWMC). Vaaka-akselilla näkyy maasta mitattu P-luku (Bray uutto). Olemme
muuntaneet Koneviestin Loimaan kentän Morgan uutolla (Albrecht analyysi) ilmoitetut luvut vastaamaan
Bray uuttoa. Arvot on asetettu graafin päälle eri värein. Huomaamme, että suomalaiset päästöluvut ovat
hyvin kohtuullisia. Tilannetta selittää osaltaan talviaikaisen valuman puuttuminen Suomen mittauksista.
Niiden mukana olo ei kuitenkaan muuttaisi Loimaan olosuhteissa tilannetta kovinkaan paljon, koska alue on
hyvin tasaista, eikä suoraa yhteyttä vesistöihin ole.
Loimaan kentän verrokeissa nähdään, että ns Bio-mix ruudun (nurmipeitteinen 6-lajin seos) pintavaluman
liukoisen fosforin pitoisuus on äärimmäisen alhainen (0,05 mg/l). Myös suorakylvön pitoisuus on alhainen ja
muokkausmenetelmissä valumat ovat isompia, (ks myös seuraava kuvapari).

11. Esimerkit näyttävät (1) liian tiiviin ja veden vaivaaman maaprofiilin, (2) tiiviin, mutta
kuivatustilanteeltaan hyvän, sekä (3) mururakenteeltaan ihanteellisen maaprofiilin.

Kuvan osio 1 näyttää tilannetta, jossa sadonkorjuun jälkeen pellossa vallitsevat liian kosteat, vähähappiset
ja tiiviit olosuhteet. Ns. pelkistävät olosuhteet purkavat esimerkiksi fosfaatin (PO4-) ja siinä kiinni olevien
alkuaineiden sidoksia (esim Fe3+, >> Fe2+). Samalla riski liukoisen fosforin päästöistä kasvaa. Pelkistävien
olosuhteiden ohella myös maaperän happamuus lisää monien metallisten alkuaineiden liukoisuutta jopa
myrkylliselle tasolle, (Al, Mn ym.).
Osio 2:ssa maalajityyppi ja lohko on sama kuin osio 1:ssä, mutta erilaisten hoitotoimien ansiosta maaprofiili
on pysynyt kuivana ja ilmavampana. Ravinteiden (fosfaatti) karkaamista liukoisessa muodossa ei tapahdu.
Osio 3:ssa (kuva eri lohkolta) maaprofiili on katteinen ja nurmen juuristo on tehnyt mururakenteesta
kestävän. Tällaiselta pellolta ei ravinteita karvaa kiintoaineena, eikä myöskään liukoisena.

12. Tämän näköinen pelto ei aiheuta päästöjä, päinvastoin yhteyttävä kerääjäkasvusto tekee pellosta
hiilinielun.

Aivan loppuun laitamme kuvan, jossa kiteytyy monta hyvän maan hoidon elementtiä. Tästä pellosta on
korjattu sata, pelon pinta on kasvipeitteinen ja uutta yhteyttävää kasvustoa on riittävästi. Pellosta ei lähde
mitään ympäristölle haitallista vesistöihin tai ilmaan, päinvastoin yhteyttävä uusi kasvusto sitoo ilmakehän
hiilidioksidia aktiivisesti ja edesauttaa maaperä humuksen muodostumista. Tämä pelto on hiilinielu!

