Kerääjäkasvikokeiden yhteenveto vuodelta 2017
Jatkoimme kerääjäkasvikokeilua edellisen vuoden tapaan maatiloilla. Tavoitteena hankkia käytännön viljelytietoa kerääjäkasviksi kylvetyn italianraiheinän lajikkeista, siemenmääristä sekä kylvötavoista. Tavoitteena oli löytää vaivattomat, helpot käytännössä toimivat viljelytavat ja kerääjäkasvit, joilla voidaan saada viljelyhyödyt pääkasvin kasvuun ja maan kasvukuntoon.
Tavoitteena oli rohkaista viljelijöitä tilaesimerkeillä ottamaan näitä kasveja omaan viljelykiertoonsa. Jotta koejärjestelyt pysyvät riittävän yksinkertaisina, pidättäydyimme edellisvuoden tapaan
selvittämään kahden eri italianraiheinä lajikkeen vaikutukseen pääkasvin satoon ja maan kasvukuntoon. Lisäksi kiinnosti raiheinän typpeä sitova vaikutus maassa sadonkorjuun jälkeen.
Syksyllä otettiin sadonkorjuun jälkeen liukoinen typpi muokkauskerroksesta. Kokeista tehtiin kesäaikaiset havainnot orastumisen jälkeen ja ennen puintia.

Juha Rauvan kokeessa italian raiheinä rukiin aluskasvina:
Viljelykasvi
Muokkaus
Siemenmäärä (kaura)
Kylvöpäivä
Kylvötapa (raiheinä)

Ruis Reetta
170 kg/ha
2.9.2016 ruis ja 6.5.2017 raiheinä
mönkkärikylvö kasvustoon

Kerääjäkasvi, lajike
Fabio
Siemenmäärä(raiheinä) n.5 kg/ha ja n. 10 kg/ha
Lannoitus
Yara Mila Y6 130 kg/ha + lisätyppi
Yara Mila Suomen salpietari 400 kg/ha.
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Pylväiden perusteella voi sanoa, että 10 kg/ha siemenmäärällä on saatu aikaiseksi silminnähden
rehevämpi kasvusto. On todennäköistä, että liukoisen typen määrän pienenemisen lisäksi on
saatu myös hyödylliset vaikutukset maan kasvukuntoon, jotka ovat vielä suuremmat kuin 5
kg/ha.

Kaurakasvustoon kylvetyllä kerääjäkasvilla oli tasainen, mutta melko harva kasvusto ajouria lukuun ottamatta. Kaurakokeen osalta tulkitsemme tulosta niin, että koska italianraiheinä oli
ajouria lukuun ottamatta niin vaatimatonta, ei raiheinän keruuvaikutus ole tullut esiin.

Matti Purasen italianraiheinän lajikevertailu
Viljelykasvi
Muokkaus
Siemenmäärä (kaura)
Kylvösyvyys (kaura)
Kylvöpäivä
Kylvötapa(raiheinä)

Kaura, Bettina
230 kg/ha
6 cm
29.5.2017
Kylvökoneen heinänsiemenlaite
kylvön yhteydessä + jyrä ja jälkihara

Lajikevertailu (raiheinä)
Fabio ja Shakira
Siemenmäärä raiheinä 5 kg/ha ja 10 kg/ha
(kaistat 8 kpl, 4 m leveät)
Lannoitus
Belor Premium. 310 kg/ha

Italianraiheinä lajikkeilla näytti olevan vaikutusta liukoisen typen määrään. Kasvustoltaan rehevämpi
Fabio näytti olevan tässä kokeessa hieman tehokkaampi typen kerääjä kuin kasvustoltaan vaatimattomampi Shakira. Hieman kaltevammalla, ei kerääjäkasvi kaistalla, on voinut typpeä huuhtoutua muokkauskerroksen alapuolelle runsaiden sateiden vaikutuksesta. Huuhtoutumisherkkyys on saattanut lisääntyä vähämultaisemmalla reuna-alueella.

Juha Liemolan italianraiheinän lajikevertailu
Viljelykasvi
Muokkaus
Siemenmäärä (kaura)
Kylvösyvyys (kaura)
Kylvöpäivä
Kylvötapa(raiheinä)

Ohra, Eifel
275 kg/ha4
6 cm
22.5.2017
Kylvökoneen heinänsiemenlaite
kylvön yhteydessä pintaan

Lajikevertailu (raiheinä)
Fabio ja Shakira
Siemenmäärä raiheinä 5 kg/ha ja 10 kg/ha
(kaistat 8 kpl,3 m leveät)
Lannoitus
Yara Mila Hiven y 440 kg/ha

Raiheinällä on positiivinen vaikutus liukoisen typen määrään kaikissa koejäsenissä pelkkään sänkeen sänkeen verrattuna. Fabio 5 kg/ha ja Shakira 5 kg/ha oli vain yksi kaista. Näistä kahdesta
pidemmälle meneviä johtopäätöksiä ei syytä tehdä.

Yhteenveto tuloksista
Italianraiheinä kevätviljan aluskasvina vähensi typen huuhtoutumisen
riskiä ja todennäköisesti myös huuhtoutumista merkittävästi.
Näytti, että rehevät, vankat raiheinä kasvustot toimivat sadekesän oloissa tehokkaampina liukoisen typen sieppareina kuin vaatimattomammin kasvavat raiheinät.
Viitteitä jäi siihen, että 10 kg/ha siemenmäärä näyttäisi olevan varmempi kuin
5 kg/ha siemenmäärä.
Lajikkeella näytti näissä oloissa olevan typen huuhtoutumisen kannalta
merkitystä, kun lajikkeena oli Shakira ja Fabio. Kylvötapa ei ratkaise, kunhan se tuottaa riittävän kasvuston.
On hyvä muistaa, että tulokset ovat yhden kesän kokeista kolmesta eri
tavoin toteutetusta kokeesta. Italianraiheinän tehon osalta tulokset ovat
kuitenkin varsin vakuuttavat.

Kasvustokuvia koelohkoilta kasvukaudelta 2017

Ruispellon laidalla tutkitaan tähkän pituutta.

Bettina kauralohkolla raiheinän kasvua tutkimassa Matti Puranen
ja Sari Hiltunen.

Raiheinän mönkkärikylvö ruiskasvustoon 5 kg/ha siemenmäärällä 6.5.2017, kasvusto puinnin
jälkeen 20.9.2017.

Raiheinän mönkkärikylvö ruiskasvustoon 10
kg/ha siemenmäärällä
6.5.2017. Kasvusto
puinnin jälkeen
20.9.2017.

Raiheinän juuriverkosto hyvin muodostunut.

Italianraiheinä Shakira 5kg/ha ennen Eifel ohran puintia.

Penetrometrillä kokeillaan, löytyykö kasvua haittaavia tiivistymiä.

Bettina kauralohkolla mururakenne hyvässä kunnossa.

Fabio erottuu Shakirasta puinnin jälkeen.

Pirkanmaan Ymppi hankkeen puolesta kiitämme Liemolan Juhaa, Rauvan Juhaa ja Purasen Mattia, kun ehditte kiireistänne huolimatta, ottamaan kokeen käytännön järjestelyt hoidettavaksenne.
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