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Havaintokoe sikurista aluskasvina
Kokeessa havainnoitiin sikurin soveltuvuutta kevätviljojen aluskasviksi. Sikuri kylvettiin kevätvehnän ja kauran aluskasviksi.
Sikurista ei ole aiempaa kokemusta aluskasvina
Suomessa. Se on tanskalaisten tietojen mukaan
syväjuurisin aluskasvi. Kokeen tarkoituksena on
selvittää soveltuuko sikuri syväjuurisena kasvina
aluskasviviljelyyn.

Lohkon perustiedot:
Havaintokokeen sijainti
Lohkon viljelyhistoria
Maalaji

2012

Tammisaari/Raasepori
2011 syyspeltti, 2009-2010 apilanurmi
Hieno hieta, osa lohkosta karkea hieta

Lohko A

Lohko B

Kevätvilja + sikuri

Kevätvilja

Viljelytiedot 2012
Pääkasvi
Perusmuokkaustapa ja –aika
Pääkasvin kylvö
Kerääjäkasvin kylvö
Kerääjäkasvin siemenmäärä
Lannoitus

Kevätvehnä. Osalla lohkoa herne/kaura –seoskasvusto
Syyskyntö
Kevätvehnä 300 kg/ha 9.5. Herne 105kg/ha Karita+95 kg/ha Aarre
kaura 24.5.
Samaan aikaan pääkasvin kanssa piensiemenlaatikosta
5 kg/ha
Kuivalanta 20 tn/ha + Lihaluujauho (N 56 kg/ha, P 35 kg/ha)

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesiensuojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä.
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Havainnot kasvukaudelta
Sikuri kylvettiin vehnän ja kauran kylvön yhteydessä
piensiemenlaatikosta. Sikuri taimettui tasaisesti, eikä
haitannut satokasvien kasvua.
Sadonkorjuun jälkeen satoi runsaasti. Kasvusto oli
melko tasainen, mutta märimmillä paikoilla sikuri kärsi
liiasta kosteudesta. Vaikka sikuri on leveälehtinen, se
ei kilpaillut kovin tehokkaasti rikkakasveja vastaan.
Sikurin tärkein ominaisuus liittyy syvään paalujuuren.
Koelohkolta sai kaivettua ylös 25 cm pitkiä juuria. Syväjuuriset kasvit rei’ittävät maata ehkäisten viljelyssä
syntyneiden tiivistymien haittojen. Sikuri onnistui tässä tarkoituksessa lupaavasti.
Koelohko kynnettiin marraskuun lopussa. Sikurin lopetuksessa tulee olla huolellinen, jottei siitä tule rikkakasviongelmaa seuraavana vuotena. Osa sikureista
selvisikin muokkauksesta ja yksittäisiä kasveja kasvoi
harvakseltaan kauran seassa. Siementä sikuri ei tällä
pellolla ehdi tekemään, koska kaura puitiin jo elokuun
puolessa välissä.

Sikuri kauran aluskasvina

Kuvassa sikurin noin 25 cm pitkä paalujuuri.

Kauran seassa kasvoi talvehtineita yksilöitä kesällä 2013
Kuvat: Kari Koppelmäki & Linda Röman
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Sikuri kärsi liiasta märkyydestä tasaisella osalla lohkoa. Kuva 8.10.2012.

Keskustelemassa havaintokokeen tuloksista viljelijän ja MTT:n tutkijoiden
kesken. Kuva 8.10.2012

Kuvat: Anna Liljeström & Kari Koppelmäki
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Tulkinta maanäytteiden tuloksista
Puinnin jälkeen (12.9) otetussa näytteessä maan liukoisen typen määrät ovat melko lähellä toisiaan. Myöhempi
näyte saatiin ainoastaan sikurilohkolta, koska suurinta osaa lohkoa laidunnettiin. Maanäytteet otettiin lohkoilta,
missä pääkasvina kasvoi herne/kaura-seos.
Maanäytteiden tulokset 12.9.2012
Lohko A 0-20 cm.

NO3

NH4

yht. N kg/ha

4,5

10,0

14,5

Lohko A 20-50 cm.

1,4

7,4

8,8

Yhteensä N kg/ha

5,9

17,4

23,3

Lohko B 0-20 cm.

7,1

9,2

16,3

Lohko B 20-50 cm.
Yhteensä N kg/ha

2,7
9,8

5,1
14,3

7,8
24,1

Maanäytteiden tulokset 31.10.2012
Lohko A 0-20 cm.

NO3

NH4

yht. N kg/ha

5,9

12,2

18,1

Lohko A 20-50 cm.

0,7

7,9

8,6

Yhteensä N kg/ha

6,6

20,1

26,7

Toinen näyte saatiin ainoastaan pieneltä laidunnukselta suojatulta alueelta

Kuvat: Anna Liljeström & Kari Koppelmäki

