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Sadonmuodostuksen minimitekijät

• Keväinen prosessien herääminen

• Kasvin juuristovyöhykkeen tila

• Ravinteiden oikea biosaatavuus

• Vesi!!

• Prosessin ”stressikestävyys” 



Mikä kasvia stressaa?
Eli heikentää sen vastustus/kilpailukykyä

Abioottinen stressi, ympäristöolosuhteista aiheutuva 

(”eloton”)>> Veden puute tai liikamäärä /lämpötilan vaihtelut /tuuli 
tai auringonsäteilyn voimakkuus/ ravinne-epätasapaino, johtoluku…

Bioottinen stressi, elollisten taudinaiheuttajien aiheuttama

(”elollinen”) >> sieni- tai bakteeritaudit, virukset, hyönteiset, 
parasiitit, rikkaruohot



Auringon energia, max n 1000 W/neliö >> riittää

Lehtipinta-ala yhteyttämiseen >> yleensä hyvin riittävä

Sadanta mm/kasvukausi >> alkukesän tilanne, Huom!

Juuriston syvyys, alle 2 mPa, pH, Al, Fe >> Huom!

Maaprofiilin potentiaali, bruttona ok >> Huom! 

Managementti, laaja keinovalikoima >> Huom!





Maan vesivarasto keväällä, vastaten 
mm sadetta

25

82 76

10 cm syvyydessä

30 cm syvyydessä, 
piikin kohdalla

30 cm syvyydessä, 
piikkien välissä

60 cm syvyydessä

90 cm syvyydessä

160

250

Laskennallisesti





Sienijuurten palautus!





Kiitos!



Optimitilanteessa maan satopotentiaali on 100 %

Viljan huippusato jää yleensä n 60 %:iin!

Uuden tekniikan ja tiedon avulla voimme yrittää
kuroa tätä väliä pienemmäksi

Auringon energia, lehtipinta-ala, juuriston 
syvyys/maaprofiilin ominaisuudet, managementti
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