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Valkoapila/italian raiheinä –seos vehnän aluskasvina
Kokeessa havainnoitiin valkoapila/italian raiheinä –seoksen
vaikutuksia kevätvehnän aluskasvina. Aluskasvin tavoitteena
on suojata pellon pintaa syksyn sateilta ja kilpailla rikkakasveja vastaan. Koe tehtiin luomutilalla.
Luomutiloilla yleinen toimintatapa on tehdä heti sadonkorjuun
jälkeen sänkimuokkaus rikkaruohojen torjumiseksi. Tiheä aluskasvusto voi vähentää myös rikkakasvien määrää tarjoten
vaihtoehdon sadonkorjuun jälkeiselle sänkimuokkaukselle.

Lohkon perustiedot:
Havaintokokeen sijainti
Lohkon viljelyhistoria
Maalaji

2012

Mustio
2010 Viherlannoitus, 2011 Ruis
Hieno hieta

Lohko A

Lohko B

Kevätvehnä + Italian raiheinä &
valkoapila

Kevätvehnä

Viljelytiedot 2012
Perusmuokkaustapa ja –aika
Pääkasvin kylvö
Kerääjäkasvin kylvö
Kerääjäkasvin siemenmäärä
Sato

Syyskyntö 5.9.2011
Kevätvehnä zebra 270 kg/ha 21.5.
Rikkaäestyksen yhteydessä 25.5
14 kg/ha (valkoapila n.2 kg/ha ja italian raiheinä 12 kg/ha)
2 500 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
Aluskasviseos kylvettiin rikkaäestyksen yhteydessä neljä päivää vehnän kylvön jälkeen. Rikkaäes multaa siemenen kevyesti. Käytetty siemenmäärä oli melko suuri ja aluskasviseos taimettui tasaisesti. Valkoapila kasvoi seoksessa vahvemmin ja italian raiheinä oli yllättävän harva kylvömäärään nähden.
Viljelijän havaintojen mukaan aluskasvilla ei olisi ollut vaikutusta ohdakkeen määrään. Syksyllä puinnin jälkeen
valkoapila ja italian raiheinä kilpailevat kasvutilasta ohdakkeen kanssa. Vaikutusta seuraavan vuoden ohdakkeen
määrään on vaikea arvioida.
Lohko kynnettiin marraskuussa. Syksyllä elävä kasvusto kuivattaa maata, milloin syyskyntö voidaan tehdä maan
rakenteen kannalta paremmissa olosuhteissa.

Koelohko puinnin jälkeen 10.9.2012

Koelohkolla myöhemmin syksyllä 25.10.2012
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Tulkinta maanäytteiden tuloksista
Lähtötilanne puinnin jälkeen on käsittelyjen välillä hyvin tasainen, mikä antaa hyvät edellytykset myöhemmälle
vertailulle. Aluskasvi ei ole vielä vaikuttanut, vaan ratkaisevaa on ollut kevätvehnän maasta käyttämä typpi.
Puolitoista kuukautta edellisen näytteen jälkeen aluskasvi on vähentänyt hieman (3 - 4 kg/ha ) mineraalitypen
määrää. Italian raiheinä jäi kasvussa harvaksi. Tiheämpänä se todennäköisesti olisi kerännyt typpeä enemmän. Toisaalta nitraattitypen määrä on varsin pieni myös aluskasvittomassa maassa, joten kerääjäkasvin merkitys olisi tässä tilanteessa joka tapauksessa vähäinen.
Aluskasvi toimi periaatteessa hyvin , mutta kyseisellä lohkolla ei ainakaan kevätvehnän jälkeen kyseisenä
vuonna ei ollut suurta typen keruun tarvetta. Aluskasvin, erityisesti valkoapilan, merkitys seuraavan kasvin typen saannille ei ole tiedossa, koska kasvustomittauksia ei tehty. Apilavaltaisen kasvuston ansiosta, seuraava
kasvi todennäköisesti hyötyy apilan sitomasta typpilisästä.

Maanäytteiden tulokset 10.9.2012
Lohko A 0-20 cm.

NO3

NH4

yht. N kg/ha

2,2

7,2

9,4

Lohko A 20-50 cm.
Yhteensä N kg/ha

2,2
4,4

7,3
14,5

9,5
18,9

Lohko B 0-20 cm.

2,6

5,9

8,5

Lohko B 20-50 cm.
Yhteensä N kg/ha

2,7
5,3

6,8
12,7

9,5
18,0

Maanäytteiden tulokset 25.10.2012
Lohko A 0-20 cm.

NO3

NH4

yht. N kg/ha

1,3

6,6

7,9

Lohko A 20-50 cm.
Yhteensä N kg/ha

1,1
2,4

5,5
13,1

6,6
15,5

Lohko B 0-20 cm.

2,0

8,7

10,7

Lohko B 20-50 cm.
Yhteensä N kg/ha

1,3
3,3

6,1
14,8

7,4
18,1

