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Humuksen koostumus

• Humus sisältää 60 % C, 6-8 % N sekä P 
ja S
• Suurin osa suomen peltomaista ovat

luokassa multava (3-6 %) tai 
runsasmultainen (6-12 %)

• Biohiili sisältää 90 % hiiltä
• Biohiilen käyttöä maaperän kunnostajana

tutkitaan paljon. Mm. kydötetyt pellot
sisältävät biohiiltä Kuva: Jari Hyväluoma, biohiiltä kaarnasta



Peltomaiden multavuus vähenee

• Suuri osa maailman maatalous- (1,5 mrd ha) ja 
laidunnettavissa olevasta (3,5 mrd) maasta menettää 
parhaillaan hiiltään 
• Dr. Christine Jones (www.amazingcarbon.com)

• Keskimäärin multavuus vähenee 0,4 % vuodessa Etelä-
Suomessa

• Miten Mustialan peltolohkojen multavuus on 
kehittynyt?

http://www.amazingcarbon.com/


Mustialan peltolohkot

• Mustialassa noin 40 peltolohkoa (185 
ha ja 75 lehmää nuorkarjoineen) 
• KHt-HeS

• vm-Mm, myös Ct

• Lohkojen multavuus luokiteltiin. 
• Aineistona käytettiin vuosien 2014 ja 

2018 viljavuusanalyysejä

http://ravinnejaenergia.fi/peltolohkot/mustialan-peltolohkot/


Multavuus ja mahdolliset syyt

Lohkot 2014 2018 2014 2018 muutos

8 rm KHt vm hkKHt 3 1 -2

9 m HHt m HtMr 2 2 0

9 m HtMr m HHt 2 2 0

9 rm HtS m HtMr 3 2 -1

10 m KHt rm HeS 2 3 1

10 m KHt rm HtMr 2 3 1

10 m KHt m HtMr 2 2 0

11 rm HeS m HtMr 3 2 -1

11 rm HsS m HtMr 3 2 -1

11 rm HeS rm HtMr 3 3 0

12 rm HtS rm HtS 3 3 0

12 rm HtS rm HeS 3 3 0

12 rm HtS rm HeS 3 3 0

21 m HtMr rm HtS 2 3 1

keskiarvo -0,142857 luokkaa

Etelään jyrkästi viettävä 
lohko, yksivuotisia

Kaakkoon loivasti viettävä 
lohko, yksivuotisia kasveja, 
navetan vieressä oleva lohko

Etelä-kaakkoon loivasti 
viettävä lohko, navetan 
vieressä oleva lohko

Etelään viettävä lohko, 
monivuotisia

Varjoinen etelään viettävä 
lohko, yksivuotisia, lhp



Multavuuden muutokset Mustialassa
vuodesta 2014 vuoteen 2018

Keskimäärin multavuus vähenee 0,4 % vuodessa Etelä-Suomessa
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Mitä voitaisiin tehdä tilanteen 
korjaamiseksi?

Helpot toimenpiteet:
1. Ainakin ”hyvien” lohkojen viljelykiertoon 
tullaan tulevaisuudessa sisällyttämään nurmea 
luomuun siirtymisen seurauksena.

2. ”Huonompien” lohkojen nurmimäärä 
kierrossa säilyy entisellään.

3. Nurmia monipuolistetaan ja lisätään 
syväjuurisia kasveja

4. Ei synteettisiä lannoitteita ja 
kasvinsuojeluaineita (luomu)

5. Käytetään aluskasveja yksivuotisilla kasveilla
Kuva: Laura Jäntti

https://www.cotswoldseeds.com/species-guide.asp


Teoreettista taustaa toimenpiteille, kasvien 
erittämä sokeri

• Kasvien erittämä sokeri Hiili on luonnossa kaasuna, liukoisena
ja kiinteänä

• Liukoinen hiili tarkoittaa sokereita (fotosynteesituotteita), joita
kasvi erittää maahan. Se erittää maahan myös fenoliyhdisteitä, 
joilla on allelopaattisia kasvia suojaavia vaiktuksia. (Dr. C. Jones)

• Kun kasvi yhteyttää tehokkaasti, se voi antaa jopa puolet
sokereistaan maahan ja tuottaa silti tehokkaasti. (Dr. C. Jones)

• Kun kasvissa on sokereita yli 12 g/100 g (Brix-indeksi) se on 
käytännössä vastustuskykyinen hyönteisille, koska se saa maasta
tarvitsemiaan hivenaineita luovuttamaansa sokeria vastaan. (Dr. C. 
Jones)



Teoreettista taustaa: mikrobit ja ruokamulta

• mikrobipumppu (Dr. Chao Liang)

• Periaatteessa 85-90 % kasvin tarvitsemista ravinteista on mahdollista saada hiilen
vaihdon ansiosta, jossa siis kasvit erittävät hiiltä (sokeria) maan mikrobeille, jotka
tuottavat kasveille ravinteita.

• Maan mikrobit käyttävät kasvin tuottamia sokereita aineenvaihduntaansa ja ne 
tuottavat samalla ravinteita kasveille ja rakentavat ruokamultaa, joka on stabiilia

• Tavanomainen viljely käytännössä hajottaa kasvin ja mikrobien välisen sillan
synteettisillä lannoitteilla ja pestisideillä. Entä naudan liete, jota pihattonavetta
tuottaa yli 2000 m3/v?

https://www.hs.fi/tiede/art-2000005857015.html


Teoreettista taustaa: mykorritsat, sienet ja 
bakteerit

• Monivuotisilla kasveilla on syvä juuristo ja se 
muodostaa symbiooseja mykorritsojen kanssa. 

• Mykorritsojen avulla nurmet luovat nopeasti
oman mikroilmastonsa

• Hyvässä maassa dominoivat sienet, huonossa 
maassa bakteerit
• Monilajiset aluskasvustot, kumppanuuskasvit, 

monikulttuurisuus (polyculture), lyhyet 
intensiiviset laiduntamiset ja levot tekevät maista 
sienivoittoisia.

• Nurmien lajikkeistoa aiotaan monipuolistaa

• Kemialliset lannoitteet vähentävät sienien ja 
bakteerien määrää maassa

http://lakkakaapa.blogspot.com/2015/11/sienijuuri-
eli-mykorritsa-on-luonnon.html



Mitä voitaisiin tehdä tilanteen 
korjaamiseksi?

Vaativat toimenpiteet:
1. Tutkitaan mahdollisuutta siirtyä kevät-kyntöön 

(Carbon Action-hankkeen toimenpide) 
– Mustialassa on paljon savimaita. Miten onnistuu?

2. Laiduntamisen lisääminen
- 15 ha on varattu laiduntamiseen

3. Rikkakasvien hallinta mekaanisesti
- Muokkaukset kuluttavat orgaanista ainetta ja 

polttoainetta
- Synteettisten torjunta-aineiden käyttämättömyys 

kuitenkin lisää kasvi-maamikrobi systeemin 
vuorovaikutusta, joka mahdollistaa orgaanisen 
aineksen lisääntymisen



Teoreettista taustaa: märehtijät humuksen 
muodostajina?
• Maassa olevat metanotrofiset bakteerit

käyttävät metaania ainoana energian
lähteenään. Niitä elää monilla elinalueilla
mm. soilla

• Kun lehmä laiduntaessaan pitää päätään
alhaalla, niin metanotrofiset bakteerit
sitovat nopeasti lehmän uloshengittämän
metaanin.
• Esimerkiksi termiittikekojen ympärillä on 

metanotrofisia bakteereja, jotka sitovat
termiittien tuottamaa metaania. Tämän vuoksi
termiittikekojen ympärillä metaania on 
vähemmän kuin muualla ilmakehässä.

•  laidunnuksen lisääminen Mustialassa. 
Opeteltava asia



Rikkakasvien torjunta Mustialassa

• Viljelykierto (yksi- ja monivuotiset)
• Kaksi kiertoa (40 % ja 80 % nurmea)

• Aluskasvien käyttö (yksi- ja 
monivuotiset rikat)

• Tiheät kasvustot 
• Siemenmäärän lisääminen

Jos em. keinot eivät riitä: 

• Rikkaäestykset: Heva-rikkaäes 
(yksivuotiset)

• Kvick-Finn- juolannostimen hankinta 
harkinnassa (monivuotiset)



Tiheä kasvusto ensisijainen tapa torjua 
rikkoja

• Huolellinen kylvö

• Kuva ensimmäiseltä 
siirtymävuodelta

• Paljon savikkaa, vaikka 
edellisinä vuosina torjuttu 
huolellisesti synteettisten 
torjunta-aineiden avulla

Kylvövantaat 
tukossa



Rikkakasvien torjuntakoe 2018

• Rikkakasvien hallinta haasteellisinta luomussa

• Osaruutukoe, jossa pääkäsittelynä viljelykierron nurmivuosien määrä ja 
osakäsittelyinä rikkakasvien hallintakäsittelyt (rikkaäestykset) viljavuosina
• Pääkäsittelyt:

• Viljelykierto 1: 33 % nurmea  altis rikkaruohottumaan
• Viljelykierto 2: 67 % nurmea  vastustuskykyisempi rikkoja vastaan

• Osakäsittelyt:
• Nollaruutu
• Rikkaäestys
• Sokkoäestys+rikkaäestys
• Rikkaäestys + aluskasvi (raiheinä)

• Käsittelyt tehtiin 9 m:n Heva-rikkaäkeellä



Rikkatorjuntakoe Mustialassa
Rikkatorjuntakoe

kv + ei rikkatorjuntaa 0

kv + rikkaäestys rä1 2-3 lehtiasteella

kv + rikkaäestys kaksi kertaa rä2 ennen viljan itämistä ja 2-3-lehtiasteella

kv + aluskasvit ak 2-3 lehtiasteella rikkaäestyksen yhteydessä

2018 2019 2020 2021 2022
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Lohko 6: Perusmuokkauksena kyntö Lohko 3: Perusmuokkauksena kyntö
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Käsittelyjen vaikutus jauhosavikan määrään
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käsittelemätön ja sokkoäestys+rikkaäestys erosivat tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05)

rikkaäestys ja sokkoäestys+rikkaäestys erosivat tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05)



Käsittelyjen vaikutus monivuotisten rikkojen 
määrään syksyllä
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Nollaruutu erosi lähestilastollisesti merkitsevästi sokkoäestys + rikkaäestys-koejäsenestä



Yhteenveto Mustialan toimenpiteistä

• Helppoja hiilensidonnan lisäämiskeinoja ovat 
• Nurmenviljelyn ulottaminen kaikille lohkoille
• Nurmien monipuolistaminen ja syväjuuristen kasvien lisääminen
• Aluskasvien käyttö
• Väkilannoitteiden ja synteettisten torjunta-aineiden poisjättäminen

• Haasteita hiilensidontaan tuo:
• Kevätkynnön järjestäminen
• Järkevän laidunnuksen järjestäminen pihattonavettaan tottuneille lehmille
• Rikkakasvien torjunta (mekaaniset käsittelyt)


