Kerääjäkasvikokeiden yhteenveto vuodelta 2018
Jatkoimme kerääjäkasvikokeilua hieman edellisiä vuosia suppeammin. Tällä kertaa havaintokokeet
toteutettiin ainoastaan yhdellä maatilalla. Tavoitteena oli hankkia käytännön viljelytietoa eri kerääjäkasveiksi kylvetyistä lajeista. Tavoitteena oli löytää erilaisia kerääjäkasveja, joilla voidaan
saada viljelyhyödyt pääkasvin kasvuun ja maan kasvukuntoon.
Tavoitteena oli rohkaista viljelijöitä tilaesimerkeillä ottamaan näitä kasveja omaan viljelykiertoonsa. Jotta koejärjestelyt pysyvät riittävän yksinkertaisina, tehtiin havaintokoe ainoastaan yhdellä tilalla ja jokaisesta aluskasvilajista kylvettiin yksi havaintokaista.
Kokeista tehtiin kesäaikaiset havainnot orastumisen jälkeen, heti puinnin jälkeen ja syksyllä ensimmäisten pakkasten jälkeen. Tällä kertaa ei mitattu liukoista typpeä.

Matti Purasen kokeessa kevätvehnällä neljä eri aluskasvia:
Viljelykasvi
Muokkaus
Siemenmäärä (vehnä)
Kylvöpäivä
Kylvötapa (aluskasvit)

Kevätvehnä Quarna
Carrier-lautasmuokkain
280 kg/ha
17.5.2018
piensiemenlaatikosta satokasvin kylvön yhteydessä

Kerääjäkasvi, laji (lajike)

Puna-apila (Ilte) + Valkoapila (Hebe)
Italianraiheinä (Pepper)
Englanninraiheinä (Birger)
Timotei (Grinstadt)
apilaseos 5 kg/ha + 3kg/ha, muut 7 kg/ha
Yara Mila Y20 (27-2-3) 440 kg/ha

Siemenmäärä (aluskasvit)
Lannoitus

Kerääjäkasvit kylvettiin toukokuun puolen välin tietämillä ja ensimmäiset havainnot koekaistoilla
käytiin tekemässä noin kuusi viikkoa kylvön jälkeen. Vehnä oli lähtenyt orastumaan tälle kasvukaudelle tyypilliseen tapaan melko epätasaisesti ja myös kerääjäkasvit olivat kärsineet kuivuudesta.
Kaikki kerääjäkasvit olivat lähteneet itämään ja eniten ne olivat vallanneet tilaa siellä, missä vehnä
oli lähtenyt huonosti itämään. Kerääjäkasveista apiloiden sekoitus oli lähtenyt kaikkein tasaisimmin itämään ja apilakasvustoa näkyi koekaistalla joka puolella. Muut kerääjät olivat hieman epätasaisempia, itälianraiheinä oli paikoin vahvassa kasvussa, mutta ei tasaisesti joka puolella kaistaa.
Englanninraiheinää löytyi myös sieltä täältä ja timotei oli lähtenyt heikoimmin kasvuun.
Vehnä puitiin kerääjäkasvien päältä viikolla 33 eli elokuun puolivälissä. Viljelijän mukaan kerääjäkasveista ei ollut haittaa puinnin yhteydessä. Kerääjäkasveja käytiin havainnoimassa seuraavan
kerran noin puolitoista viikkoa puinnin jälkeen. Kerääjäkasvit eivät olleet ehtineet muodostaa kovin tiheää ja korkeaa kasvustoa, joten niistä ei ollut haittaa puidessa. Puinnin jälkeen havaintojentekohetkellä oli satanut noin 10 mm, mikä ei ollut juurikaan vauhdittanut kerääjien kasvua. Elo-

kuun lopun havaintokäynnillä pystyi kuitenkin näkemään jo selkeitä eroja eri kerääjäkasvilajien välillä. Kaikki kerääjät olivat lähteneet kasvuun, puna-apilan ja valkoapilan seos oli tasaisin ja runsain.
Italianraiheinä oli myös melko tasainen ja paikoin tuuhea, englanninraiheinä hieman italialaista
harvempi ja timotei selkeästi kasvustoltaan heikoin.
Viimeiset havainnot tehtiin lokakuun viimeisenä päivänä, kun ensimmäisiä pakkasöitä oli jo ollut.
Kerääjäkasvit eivät olleet innostuneet mahdottomasti kasvamaan elokuun lopun jälkeen. Eroavaisuudet eri lajien välillä pysyivät melko samoina, italianraiheinä oli ehkä hieman kirinyt apilaseosta
parin kuukauden aikana. Jokaiselle havaintokaistalle kaivettiin kuoppa ja tehtiin havaintoja myös
maan alla tapahtuneesta toiminnasta. Italianraiheinän juuristo oli runsain. Maa oli kerääjäkasvien
kaistoilla hyvin murustuvaa ja muutamia lierojakin nähtiin. Kuoppa kaivettiin myös ns. nollaruudulle, missä kerääjäkasvia ei ollut ollenkaan. ero kerääjäkasviruuduilla kaivettujen kuoppien ja nollaruudun kuopan välillä oli selkeä: juuristoa oli huomattavasti vähemmän ja maa oli hieman tiiviimpää.
Vuoden 2018 havaintokokeissa ei mitattu liukoista typpeä, joten numeroihin perustuvaa tietoa kokeista ei ole. Tehtyjen havaintojen perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että kerääjäkasvilla on
aina positiivinen vaikutus maan rakenteeseen sen juuriston kautta, vaikka kerääjäkasvin kasvusto
olisi heikompikin. Kerääjäkasvia kylväessä kannattaa panostaa onnistuneeseen kasvustoon, sillä
sen hyödyt ovat monipuoliset ravinteiden keräämisestä maan rakenteen parantamiseen.

Pirkanmaan Ymppi hankkeen puolesta kiitämme Purasen Mattia, kun hän ehti kiireistään huolimatta ottamaan kokeen käytännön järjestelyt hoidettavakseen.

Kaisa Pethman

Sari Hiltunen

Jutta Ahro

Kuvia havaintokokeilta:

Kerääjäkasvipelto 26.6.2018. Epätasainen orastuminen näkyy hyvin pellossa.

Italianraiheinä ja apilat 26.6.2018

Apilakasvustoa sängessä ja italianraiheinän juuristoa 27.8.2018.

Englanninraiheinää sängessä ja timotei juurineen 27.8.2018.

Italianraiheinän juuristoa 31.10.2018.

Nollaruudun kuoppatesti 31.10.2018.

Italianraiheinä 31.10.2018.

Englanninraiheinä 31.10.2018.

Apilaseoksen kaista 31.10.2018.

