Maatalouden ravinne- ja ilmastopäästöjen
vähentäminen maan kasvipeitteisyydellä

Koneviestin Loimaan viljelymenetelmäkentän fosfori- ja nitraattivalumien koe (syksy 2017)

Suorakylvö vähentää ravinnekuormitusta vesistöön

Keskimääräinen vuotuinen eroosio
savimaarinnepellolla eri kaltevuusasteilla
Suorakylvö/Nurmi - lähes sama tulos

Friedrich. Tebrugge Justus-Liebig Yliopisto CA-suorakylvö
pitää ravinteet ja kemikaalit pellolla paikallaan kunnes sato
käyttää ne hyväkseen.

Uutta
Tutkimustietoa!

Talviaikainen kasvipeite
pidätteli ravinteita ja kokonaisfosforikuorma pieneni

Poimintoja tutkimusväitöskirjasta
Pasi Valkama / Helsingin Yliopisto
• Tulevaisuuden vesiensuojelutoimet kannattaa kohdistaa
entistä enemmän ravinnepäästöjen alkulähteille eli pelloille.
• Kokonaisfosforikuorma pieneni erityisesti tulvatilanteissa,
eikä liukoisen fosforin pitoisuuksissa havaittu muutosta
sellaisilla alueilla jossa talviaikainen kasvipeitteisyys lisääntyi.

Yli 10 v. tutkimus tehtiin aiemman yksittäisten vesinäyteseurannan sijaan automaattisella
tiheän mittausvälin sensoritekniikkaan perustuvalla vedenlaadun seurannalla.

Lähde: Don Reikoscy

Lähde: Don Reikoscy

Lähde: Christine Jones

Suorakylvö vähentää turvemaiden hiilidioksidipäästöjä
samalla tavalla kuin nurmi.

Mitä syvempää maata muokataan sitä enemmän
hiilidioksidia vapautuu siitä.

Suorakylvö vähentää polttoaineen kulutusta ja siitä
aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.
Kynnettäessä suurimmat päästöt vapautuu ensimmäisen
tunnin aikana.

Suorakylvö parantaa maan rakennetta.
Lisää pieneliötoimintaa ja kuivuudensietoa
KYNNETTY

SUORAKYLVÖ

No-Till -tapahtuma

Lähde: Don Reikoscy

Lähde: Koneviestin menetelmäkoe

Suorakylvö lisää pieneliötoimintaa ja kierrättää ravinteita
maasta kasveille.

Suorakylvö lisää maan orgaanista ainetta jolloin maa
pystyy pidättämään vettä kuivina vuosina enemmän
kasvien käyttöön.

Lähde: Soil Health / Sjoerd W.Duiker

YARA Pitkäaikainen muokkauskoe
Suorakylvö/ Kynnetty

Juuristoa on runsaammin noin 18 cm asti.
lisäksi yksittäisiä juuria on yli 30 sentissä.
Maa murtuu herkästi noin 17 cm syvyydessä. Maassa lieron reikiä.

Juuristoa on runsaammin noin 4 cm:n syvyydellä.
Arviolta noin 3 cm pinnasta on muruista maata.

CA-suorakylvön periaatteet
• Muokkauksen välttäminen/minimointi
• Pellon kasvipeitteisyys
• Kasvinvuorottelu

Lisähuomioita suorakylvöön
• Suorakylvön tietotaidon hankkiminen
• Ojituksen toimivuuden varmistaminen /
Suorakylvön vaikutus maan kasvukuntoon on pitkäaikainen prosessi

pellon tasaaminen.
• Maan tiivistymien poistaminen.
• CA viljelyn tarkoitetun suorakylvökoneen hankkiminen.

Suorakylvö sopii kaikille maalajeille
mutta ei märkyydestä ja tiivistymistä
kärsiville maille.

Suorakylvömenetelmällä (No-Till)
ympäristönsuojelutavoitteisiin

Suorakylvö pitää ravinteet ja kasvinsuojeluaineet pellolla.
Tautitorjuntaa ei tarvita kun viljelykierto, kasvipeitteisyys ja pieneliötoiminta
pitää taudit kurissa.
Glyfosaatin käyttöä voidaan vähentää tarvittaessa tapahtuvaksi minimuokkauksella ja aluskasveilla.
Glyfosaatin käytöstä saadut hyödyt ympäristölle ovat paljon suuremmat kuin
siitä aiheutuvat haitat.

• Vesiensuojelu
• Ilmastonsuojelu
• Maaperänsuojelu
• Energiankäyttö
• Biodiversiteetti
• Viherryttäminen
• Kestävä kehitys
• Viljelyn kannattavuus

Satotaso
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

- viljelymenetelmäkoe

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

