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The production of potted lettuce has grown in Finland for decades. Greenhouses allow
the growing of fresh leafy vegetables all year round, but the dark season or the weakening of light, combined with high nitrate fertilization, cause the nitrate to accumulate
in the lettuce. Nitrate itself is not very toxic to humans, but its metabolites in the body
can be harmful. Therefore, nitrate levels in food are restricted by EU regulation and
the nitrate levels in plants are monitored by the Finnish Food Authority.
The aim of the study was to examine the factors affecting the nitrate content of the
lettuce (Lactuca sativa L.) in a private greenhouse, and to propose easily applicable
measures to reduce nitrate levels. In the study, I measured how the time of day, age
and growing conditions did affect the nitrate content of the lettuce. Measurements were
made on lettuce harvested at different times, on lettuce of four-, five- and six-weeksold, and weekly follow-up measurements for three months in the autumn of 2017. The
nitrate content of the lettuce was determined by the rapid measurement method. The
PAR light for the plants and the nitrate nitrogen content of the circulating solution were
measured with a continuous measuring device. In addition, the greenhouse control
system provided information on other growth conditions.
The time of harvest did not affect the nitrate content of the lettuce. Age affected the
nitrate content of four- and five-week-old lettuces, but under better light conditions, the
effect of age was reduced by six-week-old lettuce. Nitrate nitrogen fertilization had no
direct effect on the nitrate content of lettuce, but the more light-filled lettuces contained
less nitrate.
Continuous light measurement from crop level is useful in controlling the nitrate content of lettuce. The risk of exceeding the maximum nitrate concentration limit is high in
September as the amount of natural light decreases. Increasing the use of artificial
lights can reduce the nitrate content of lettuce.
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LYHENTEET
ADI

Acceptable daily intake. Suurin määrä ainetta, jonka ihminen voi saada ravinnosta päivittäin ilman terveydellisiä
haittoja. Määrä ilmoitetaan aineen massayksikkönä henkilön painokiloa kohden, yleensä mg/kg.

PAR

Photosynthetically active radiation. Kasveille käyttökelpoinen valon aallonpituusalue, 400–700 nm.

PPFD

Photosynthetic photon flux density. Neliömetrille osuvien
PAR-aallonpituusalueen fotonien lukumäärä sekunnissa.
Yksikkö µmol m-2 s-1.

DLI

Daily light integral. Yhden vuorokauden PPFD summakertymä, joka huomioi PAR-säteilyn voimakkuuden ja kestoajan. Yksikkö mol m-2 d-1.
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1 JOHDANTO
Suomessa kasvihuoneissa kasvatettujen ruukkusalaattien tuotanto on kasvanut tasaisesti jo 1980-luvulta alkaen aivan viime vuosiin saakka (SVT 2014, SVT 2019). Vuoden
2018 tuotantoala oli koko maassa 26,9 hehtaaria ja sato noin 81 miljoonaa ruukkua (SVT
2019). Kauppojen mukaan salaateista eniten on myyty jääsalaattia (Lactuca sativa L.),
jonka myynti kattaa S-ryhmässä noin puolet salaattien kulutuksesta ja K-ryhmässäkin
kolmanneksen (Eronen Liisa, KESKO, sähköpostiviesti kirjoittajalle 13.4.2017, Vähittäiskaupan ketjuohjaus, SOK, sähköpostiviesti kirjoittajalle 25.4.2017).
Kasvisten syönnin terveyshyödyt on todettu monissa tutkimuksissa (Van't Veer ym.
2000, Rocha ja Morais 2007, Boeing ym. 2012). WHO:n (2015) ja suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan terveyttä edistävä ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014). Suositusten pohjalta kootussa lautasmallissa
puolet lautasesta koostuu kasviksista, ja kasviksiin luetuista vihanneksista suosituimpia
ovat kurkun ja tomaatin ohella erilaiset salaatit. Salaatti on siis tärkeä tuote sekä suomalaisille tuottajille, että kuluttajille.
Salaateilla on kuitenkin taipumus kerätä suuria määriä nitraattia (Santamaria 2006).
Ruotsalaisessa tutkimuksessa salaatin nitraattipitoisuus vaihteli 58–5406 mg/kg välillä
mediaanin ollessa 2684 mg/kg (Merino ym. 2007). Nitraatilla on monipuolisia tehtäviä
ihmiselimistössä eikä se itsessään ole kovin myrkyllistä, mutta sen aineenvaihduntatuotteet ovat terveydelle haitallisia (EFSA 2008, s. 1). Harvinainen akuutti nitraatin yliannostus etenkin vauvoilla saattaa johtaa elimistössä heikentyneeseen hapenkuljetukseen,
methemoglobinemiaan (Camp 2007). Liiallisen nitraatin saannin ehkäisemiseksi salaattien nitraattipitoisuutta rajoitetaan EU-asetuksella. Tuotteen alhaista nitraattipitoisuutta voidaan pitää myös sen arvoa kasvattavana laatutekijänä (Santamaria 2006),
joten viljelijän kannattaa tuottaa salaatteja, joiden nitraattipitoisuus olisi mahdollisimman alhainen.
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Nitraatin kertymisestä on tehty useita tutkimuksia. Niiden mukaan tärkeimpiä syitä nitraattipitoisuuden nousemiseen salaatilla on erityisesti vähäisessä valossa annettu runsas typpilannoitus (Cantliffe 1972, Steingröver ym. 1986, Vieira ym. 1998, Burns ym.
2010). Suomen olosuhteissa riski nitraatin enimmäispitoisuusrajojen ylittämiseen on todellinen. Luonnonvarakeskukselle (LUKE) on tullut viljelijöiltä pyyntö etsiä keinoja salaatin nitraattipitoisuuden hallintaan (Jokinen Kari, LUKE, suullinen tiedonanto 26.1.2017).
LUKE:ssa on tutkittu kalsiumnitraatin ja ammoniumtyppilannoituksen vaikutusta jääsalaatin nitraattipitoisuuteen ja kehitetty pikamittausmenetelmä (Näkkilä ym. 2015, Näkkilä 2017). Kari Jokinen ehdotti tätä tutkimusaihetta, joka toteutettiin erillisenä
opinnäytetyöprojektina.
Tutkimuksessa selvitetään kasvin iän ja olosuhteiden vaikutusta salaatin nitraattipitoisuuteen ja kasvuun. Nykyaikaisissa kasvihuoneissa ravinneliuoksen väkevyyttä säädellään johtokyvyn perusteella. Johtokykyyn perustuva mittausmenetelmä ei kuitenkaan
havaitse eri ravinteiden määräsuhteissa mahdollisesti tapahtuvia vääristymiä. Tutkimuksessa hyödynnetään jatkuvatoimista valo- ja ravinneliuoksen nitraattityppimittausta

(NOL-10

nitraattianalysaattori,

Optoseven

Oy,

Suomi)

jääsalaatin

nitraattipitoisuuden hallinnassa oikeassa tuotantoympäristössä. Tuloksissa arvioidaan
myös nitraattianalysaattorin hyödyllisyyttä salaatin nitraattipitoisuuden hallinnassa.
Työn tarkoitus on auttaa tieteellisen tiedon hyödyntämisessä salaattien tuotannossa.

2 NITRAATTI SALAATIN TUOTANNOSSA
Nitraatti (NO$
# ) on typen kiertoon liittyvä epäorgaaninen vesiliukoinen anioni, jota tavataan luonnossa maaperässä ja vesistöissä. Sitä syntyy maassa nitrifikaatiobakteerien hajottaessa typpeä sisältävää orgaanista ainetta. Lannoitteiden nitraatti valmistetaan
ammoniakista (NH# ), jota valmistetaan teollisuudessa Haber-Bosch -menetelmällä ilmakehän typpikaasusta (N& ) (Benvenuto 2014, s. 19).
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2.1 Nitraatti kasviravinteena
Typpi on kasveille välttämätön ravinne, ja määrällisesti sitä tarvitaan ravinteista eniten.
Sitä on kasvissa esimerkiksi aminohappojen, proteiinien, nukleiinihappojen, klorofyllin,
ATP:n, ja nukleotidien rakenteissa. Typen puutteessa kasvu hidastuu, kasvin lehdet vaalenevat ja kellastuvat. Se on helposti kasvissa liikkuva ravinne, joten puutosoireet näkyvät ensin vanhoissa lehdissä, joista typpi siirtyy nuorien lehtien käyttöön (Taiz ja Zeiger
1998, s. 109). Typpilannoituksen avulla kasvatetaan satoa (Alt ja Füll 1988, Vieira ym.
1998, Ahmed ym. 2000).
Ilmakehän typpi ei ole suoraan kasveille käyttökelpoista. Kasvit voivat ottaa juurillaan
sekä positiivisesti varautunutta ammoniumtyppeä (NH'( ), että negatiivisesti varautunutta nitraattityppeä. Nitraattimuodossa oleva typpi on lannoitteena kuitenkin tehokkaampaa, koska monet kasvit suosivat sitä (Sarvikas ym. 2017, s. 128), ja suurissa
pitoisuuksissa ammoniumtyppi voi olla vahingollinen juurille (Kafkaf 2008). Nitraattia on
esimerkiksi kalsiumnitraatissa (Ca(NO3)2), jonka käyttö on yleistä maa- ja puutarhataloudessa. Kaliumnitraatissa (KNO3) oleva K+ auttaa nitraattia liikkumaan eri kasvinosien välillä (Zioni ym. 1971). Solulimassa nitraatti pelkistetään ensin nitriitiksi (NO$
& ) ja sitten
ammoniumioniksi. Ammoniumioni sitoutuu orgaanisiin yhdisteisiin, kuten glutamiinihappoon (Sarvikas ym. 2017, s. 128). Kasvisolut voivat sietää suuriakin pitoisuuksia nitraattia ilman sen pelkistymistä, jolloin se kertyy vakuoleihin (Sarvikas ym. 2017, s. 128).
Tällöin kasvin nitraattipitoisuus kasvaa. Jos nitraatin otto juurten kautta estyy, typen tarpeessa oleva kasvi voi hyödyntää vakuoleihin kertynyttä nitraattia (van der Lej ym.
1998).

2.2 Nitraatti ihmisravinnossa
Nitraatin pääasiallinen lähde ihmisen ravinnossa ovat nitraattia sisältävät kasvikset, aikuisilla erityisesti salaatit (Suomi ym. 2003, s. 46). Ravinnon mukana tulevasta nitraatista
osa pelkistyy suun bakteerien vaikutuksessa nitriitiksi, joka voi auttaa tuhoamaan mahalaukussa olevia patogeeneja (McKnight ym. 1999). Verenkiertoon imeytynyt nitriitti
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voi kuitenkin muuttaa veressä hemoglobiinin methemoglobiiniksi hapettamalla hemoglobiinissa olevan raudan, jolloin hapen kuljetus estyy (Camp 2007). Siksi äkillinen nitraatti- ja nitriittipitoisuuden nousu elimistössä voi johtaa hapenpuutteeseen kudoksissa
etenkin pikkuvauvoilla, joilla methemoglobiinin palautuminen hemoglobiiniksi on heikompaa kuin aikuisilla (Camp 2007). Vaikka nitraatin aineenvaihduntatuotteet, kuten Nnitrosoyhdisteet, voivat suurina määrinä olla syöpää aiheuttavia (Eichholzer ja Gutzwiller 1998), tavallisesta ruokavaliosta saatava nitraatti ei kasvata riskiä saada ruoansulatuselimistön syöpää (Bryan ym. 2012).
Nitraatin haittavaikutuksista johtuen ravinnon ja talousveden nitraatin enimmäispitoisuuksia säädetään asetuksilla (taulukko 1) (STM 2000, KTM 2007, EU 2011). Enimmäispitoisuuksien säätelyn lisäksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen esittää
nitraatin hyväksyttäväksi päivittäissaanniksi (ADI) elintarvikealan tiedekomitean suositteleman 3,7 mg/kg (EFSA 2008, s. 2). Toisaalta Hord ym. (2009) esittää, että vaikka suositeltu nitraatin hyväksyttävä päivittäissaanti ylittyisi runsaan kasvissyönnin johdosta,
kasvisruoan edut ovat nitraatin haittoja suuremmat. Nitraatin ja nitriitin patogeenejä
tuhoavan ominaisuuden vuoksi niitä käytetään myös säilöntäaineina esimerkiksi juustoja lihavalmisteissa, joissa se on merkitty aineesta riippuen koodilla E249–E252.
Taulukko 1. Nitraatin enimmäispitoisuusrajat ((EU) N:o 1285/2011).
Elintarvike
Tuore pinaatti (Spinacia oleracea) (*)
Säilötty, pakastettu tai jäädytetty pinaatti
Tuore salaatti (Lactuca sativa L.)
(kasvihuoneessa ja avomaalla kasvatettu salaatti), lukuun ottamatta jäävuorisalaatteja

Jäävuorisalaatit
Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica
tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Nitraatin enimmäismäärä (mg/kg tuorepainossa)
3500
2000
Sato korjattu 1.10.-31.3.
• Katteen alla kasvatettu salaatti:
5000
• Avomaalla kasvatettu salaatti:
4000
Sato korjattu 1.4.-30.9.
• Katteen alla kasvatettu salaatti:
4000
• Avomaalla kasvatettu salaatti:
3000
Katteen alla kasvatettu salaatti:
2500
Avomaalla kasvatettu salaatti:
2000
Sato korjattu 1.10. - 31.3.:
7000
Sato korjattu 1.4. - 30.9.:
6000
200

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat
(*) Enimmäismäärää ei sovelleta tuoreeseen pinaattiin, joka on tarkoitettu jalostettavaksi ja joka kuljetetaan suoraan irtotavarana pellolta jalostuslaitokseen.
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Nitraatin enimmäispitoisuusrajoja valvoo Suomessa Ruokavirasto. Vuosien 2012–2017
aikana tutkituista elintarvikenäytteistä (yhteensä 118 näytettä) yksi rucolanäyte ylitti
lainsäädännöllisen nitraatin enimmäismäärän (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2018,
s. 70). Julkaisussa ei eritelty tutkittujen elintarvikkeiden tyyppiä tai salaattien lukumäärää. Ruotsissa tehdyssä kymmenen vuoden seurantatutkimuksessa 97,5 % tutkituista
kasvihuoneessa kasvatetuista salaateista oli asetusten mukaisia (Merino ym. 2007).
Myös kaupat tekevät valvontaa. K-ryhmä tutkii vuosittain kaikkien salaattitoimittajien
salaattien nitraattipitoisuudet, erityisesti marras-helmikuun aikana. Pitoisuudet ovat olleet asetuksen mukaisia (Eronen Liisa, KESKO, sähköpostiviesti kirjoittajalle 13.4.2017).
S-ryhmä tarkkailee nitraattipitoisuuksia osana omavalvontaa, ja viimeisessä mittauksessa pitoisuudet ovat olleet asetusten mukaisia (Vähittäiskaupan ketjuohjaus, SOK,
sähköpostiviesti kirjoittajalle 25.4.2017).

2.3 Salaatin nitraattipitoisuuteen vaikuttavat tekijät
Salaatin nitraattipitoisuus vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon se ottaa ja pelkistää nitraattia soluissaan (Luo ym. 1993, Cárdenas-Navarro ym. 1999). Hitaampi pelkistäminen
johtaa nitraattipitoisuuden nousuun. Nitraatin ottoon ja pelkistämiseen vaikuttavat kasvin perintötekijät sekä kasvuolosuhteet (Gaudreau ym. 1995, Burns ym. 2011). Lisäksi
nitraattipitoisuus voi nousta kasvin koon ja iän mukana (Gent 2012). Kertyminen ei kuitenkaan ole tasaista eri kasvinosien välillä, sillä nitraattia on usein enemmän vanhoissa
salaatinlehdissä (Gaudreau ym. 1995). Keskellä olevien nuorten ja uloimmaisten vanhojen lehtien välillä nitraattipitoisuusero voi olla 2,7–4 kertainen (Alt ja Füll 1988).
Useissa tutkimuksissa on havaittu, että salaatin vesi- ja nitraattipitoisuuden välillä vallitsee positiivinen korrelaatio (Reinink ym. 1987, Reinink ja Blom-Zandstra 1989, CárdenasNavarro ym. 1999, Dapoigny ym. 2000, Burns ym. 2010). Kasvin vesipitoisuuden kasvaessa myös nitraattipitoisuus nousee. Vesiliukoista nitraattia löytyykin eniten isoista ja
vesipitoisista soluista, kuten lehtiruodista, jossa sitä on enemmän kuin lehdissä (Gent
2012, Yosoff ym. 2015).
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Ulkoisista olosuhteista valolla on suuri merkitys nitraatin kertymiseen. Jos valon määrä
vähenee ilman nitraattilannoituksen rajoittamista, nitraattipitoisuus kasvaa (Cantliffe
1972, Steingröver ym. 1986, Vieira ym. 1998, Burns ym. 2010). Samalla solunesteen orgaanisten happojen (malaatti) ja sokerien (glugoosi) konsentraatiot laskevat (BlomZandstra ja Lampe 1985, Burns ym. 2010). Ilmiötä selitetään niin, että niukassa valossa
kasvava kasvi käyttää arvokkaat yhteyttämistuotteensa, hapot ja sokerit, kasvuun ja soluhengitykseen, kun helposti saatava nitraatti varmistaa solun nestejännityksen ylläpidon (Blom-Zandstra ja Lampe 1985, Steingröver ym. 1986).
Salaatin nitraattipitoisuuden nousu saadaan kääntymään antamalla sille lisää valoa
(Gaudreau ym. 1995, Chadjaa ym. 2001). Myös pelkästään kasvatuksen loppuvaiheessa
annettu lisävalotus muutaman päivän ajan alentaa nitraattipitoisuutta (Wanlai ym.
2013, Nicole ym. 2016). Gentin (2014) tutkimuksessa sadonkorjuuta edeltävien 7 vuorokauden päivittäisen valokertymän (DLI) keskiarvo vaikutti salaatin nitraattipitoisuuteen niin, että korkeammassa DLI:ssä kasvaneilla salaateilla oli alhaisempi
nitraattipitoisuus. Lin ym. (2013) tutkivat erilaisilla LED-valoilla (light-emitting diode)
kasvatettujen salaattien nitraattipitoisuutta, ja totesivat puna-sini-valkovalossa (454–
660 nm) kasvaneiden salaattien nitraattipitoisuuden olevan alempi kuin pelkässä punasinivalossa (660 nm ja 454 nm) kasvaneiden.
Valon saanti voi vaikuttaa salaatin nitraattipitoisuuteen nopeastikin, jolloin muutokset
voivat olla huomattavia jo saman vuorokauden sisällä (Steingröver ym. 1986, CárdenasNavarro ym. 1999, Gent 2014). Tällöin nitraattipitoisuus on ollut sitä pienempi, mitä pidempään kasvi on saanut valoa, joten iltapäivällä korjattu salaatti on sisältänyt vähemmän nitraattia kuin aamulla korjattu.
Valon lisäksi nitraatin kertymiseen vaikuttaa lannoituksen määrä ja laatu. Nitraattilannoituksen avulla kasvu on nopeaa, mikä on tuotannon näkökulmasta suotavaa, mutta
heikoissa valo-oloissa liiasta nitraattilannoituksesta voi olla haittaa. Nitraattilannoituksen lopettamisella nitraatin kertyminen salaattiin loppuu, mutta myös kasvu lähes pysähtyy (Walker ym. 2001). Lannoituksen laimentaminen vedellä laskee salaatin
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nitraattipitoisuutta kahdessa viikossa, mutta lisää sadonkorjuutappioita ja heikentää salaatin säilyvyyttä (Näkkilä ym. 2015). Jos nitraattityppilannoitusta säädetään reaaliaikaisesti todellisten valo-olosuhteiden mukaan, nitraatin kertyminen vähenee ilman kasvun
hiipumista (Vieira ym. 1998, Demšar ym. 2004). Myös nitraattityppilannoituksen osittainen korvaaminen ammoniumtypellä (Santamaria ym. 2001, Burns ym. 2010, Näkkilä
2017), urealla tai aminohapoilla (Gunes ym. 1994) vähentää nitraatin kertymistä heikentämättä salaatin kasvua ja laatua. Salaattien kouruviljelyssä samaa ravinneliuosta käytetään usein kaikille tuotantolinjassa kasvaville eri-ikäisille taimille, joten liuoksen
muuttaminen kasvatuksen eri vaiheissa vaatisi erikoisjärjestelyn.
Turvallinen kasvistuote -oppaassa ohjeistetaan säätämään ravintoliuoksen nitraattitaso
korkeintaan 120 ppm -pitoisuuteen (Tuominen ym. 2015, s. 82), ettei salaatin nitraattipitoisuus nousisi liian korkeaksi. Koska kalium tehostaa nitraatin ottoa ja kuljetusta, korkean nitraattilannoituksen ohessa annettu tavallista korkeampi kaliumlannoitus voi
alentaa nitraattipitoisuutta (Ahmed ym. 2000, Ruiz ja Romero 2002). Luonnonmukaisessa viljelyssä salaattien nitraattipitoisuudet ovat matalampia (Yosoff ym. 2015), mikä
voi johtua luonnonmukaisen viljelyn erilaisen lannoituksen ja kasvualustan vaikutuksesta.

3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään kasvihuoneessa kasvatetun jääsalaatin nitraattipitoisuuteen ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on löytää tuotantolinjalla helposti sovellettavia keinoja nitraattipitoisuuden alentamiseksi. Aiempien
tutkimusten perusteella muodostetut tutkimuskysymykset ja hypoteesit ovat seuraavat:
1. Miten vuorokaudenaika vaikuttaa salaatin nitraattipitoisuuteen? Iltapäivällä korjattujen salaattien nitraattipitoisuus on alempi kuin aamulla korjattujen.
2. Vaikuttaako ikä salaatin nitraattipitoisuuteen? Nitraattipitoisuus kasvaa iän myötä,
joten sato kannattaa korjata välittömästi myyntikoon saavutettuaan.
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3. Miten kasvuolosuhteet, kuten valo ja nitraattityppilannoitus vaikuttavat jääsalaatin
nitraattipitoisuuteen ja kasvuun? Valon ja nitraattityppilannoituksen jatkuvatoimisesta
mittaamisesta on hyötyä salaatin nitraattipitoisuuden hallinnassa.
Salaattien nitraattipitoisuuden ja tuorepainon mittaamisen lisäksi kasvuolosuhteista
kerätään monipuolista dataa, mutta analyyseissä painotetaan NOL-10 nitraattianalysaattorista saatua dataa, tärkeimpinä suureina PPFD ja ravinneliuoksen nitraattityppipitoisuus.

4 AINEISTO JA MENETELMÄT
4.1 Salaattien kasvupaikka ja olosuhteet
Tutkimuksen salaatit viljeltiin yksityisellä puutarhalla, joka sijaitsi Etelä-Suomessa. Salaatit olivat samaa lajiketta ja ne kylvettiin turpeeseen. Kahden viikon esikasvatuksen jälkeen ne siirrettiin muoviruukuissa kouruihin kiertoliuosviljelyyn. Kasvien juuret saivat
vettä ja ravinteita kouruissa kiertävästä ravinneliuoksesta, joka pumpattiin ravinneliuossäiliöstä kourun toiseen päätyyn. Liuos valui painovoiman avulla kourun läpi, josta se
johdettiin takaisin säiliöön. Kouruja siirrettiin tuotantolinjassa eteenpäin sitä mukaa,
kun linjan toisesta päästä korjattiin valmista satoa. Kasvatusaika kylvöstä sadonkorjuuseen oli kokonaisuudessaan noin kuusi viikkoa.
Kasvatustila oli lasikattoinen kasvihuone, jonka olosuhteita säädeltiin PRIVAkasvihuoneautomatiikan (Priva, Hollanti) avulla. Kasvihuoneen lämpötila oli keskimäärin
20,4 °C (vaihteluväli 13,3–25,08 °C) ja suhteellinen ilmankosteus 79 % (vaihteluväli 54–
96 %). Tuuletusluukkujen ollessa auki sisäilman hiilidioksidipitoisuus oli 400 ppm ja
muulloin 600–700 ppm. Auringosta tulevan säteilyn lisäksi salaattien kasvatuksessa käytettiin suurpainenatriumlamppuja, joiden vuorokausittainen päälläoloaika riippui globaalisäteilyn vaihtelusta, ja puutarhurin asettamista asetuksista. Lannoiteresepti oli
laadittu puutarhan tarpeiden mukaisesti. Automatiikka pyrki pitämään kiertävän ravin-
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neliuoksen sähkönjohtokyvyn halutulla tasolla lisäten siihen reseptin mukaan valmistettua perusliuosta. Tutkimuksen aikana puutarhuri muutti salaattien lannoitusreseptiä ja
johtokyvyn tasoa tuotannon parantamiseksi. Ravinneliuos kiersi kasvatuskouruissa noin
viisitoista minuuttia kerrallaan muutaman tunnin välein koko tutkimuksen ajan.
Kasvatuslinja, jossa kokeet tehtiin, tuotti salaatteja ensisijaisesti myyntiin, eikä kasvuolosuhteita muutettu tutkimuksen vuoksi. Tekovalotuksen, johtokyvyn ja muiden olosuhdetekijöiden muutokset johtuivat pääosin puutarhurin tekemistä viljelyteknisistä
ratkaisuista. Toisin sanoen aineisto kerättiin myyntiin tarkoitettujen salaattien perusjoukosta. Puutarhan työrutiinit säilyivät ennallaan koko tutkimuksen ajan. Sen sijaan tässä
hyödynnettiin automatiikan keräämää tietoa toteutuneista kasvuolosuhteista.

4.2 Koejärjestelyt
Mittauksia varten salaattien tuotantolinjan päätyyn asennettiin nitraattianalysaattori
NOL-10 (Optoseven Oy, Suomi) ravinneliuoksen nitraattitypen jatkuvaa mittaamista varten. Samaan laitteeseen liittyvä jatkuvatoiminen valomittari asennettiin hieman kasvuston yläpuolelle niin, että salaatit mahtuivat kulkemaan mittarin alta. Kauppakuntoiset
salaattinäytteet kerättiin kasvatuslinjan sadonkorjuupäädyn viimeisistä kouruista (kuva
1).

Kuva 1.
Havainnekuva tuotantolinjan sadonkorjuupäädystä ylhäältä päin katsottuna, johon on merkitty näytteiden keräyskohdat A–E, ravinneliuoksen nitraattianalysaattorin paikka ja
nitraattitypen mittauskohta ennen liuoksen kulkeutumista kasvien käyttöön, sekä samaan laitteeseen liittyvän valomittarin sijainti kasvuston yläpuolella kannatinvarren päässä.
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Kasvien ravinteiden otto ja ravinneliuoksen kiertosuunta vasemmalta oikealle saattoi
johtaa laimeampaan lannoitukseen kourun oikeassa päädyssä. Näytteet kerättiin symmetrisesti koko kourun pituudelta, millä ehkäistiin ravinteiden mahdollisesta epätasaisesta jakautumisesta aiheutuvia vääristymiä aineistossa (Näkkilä Juha, LUKE, keskustelu
28.6.2017). Yksi näyte oli yksi kokonainen jääsalaatti ilman juuristoa. Otos muodostui
yhdellä kertaa kerätyistä saman ikäisistä näytteistä (5–10 kpl). Välittömästi keräämisen
jälkeen näytesalaatit pussitettiin ja punnittiin kirjevaa'alla yksittäin, jonka jälkeen ne pakastettiin tavallisessa kaappipakastimessa nitraatin pikamittausta varten.
Tutkimuskysymysten mukaisesti luotiin kolme erilaista koeasetelmaa: vuorokausitarkastelu, ikätarkastelu sekä viikkoseuranta.

4.2.1 Vuorokausitarkastelu
Vuorokausitarkastelussa tutkittiin eri vuorokaudenaikoina korjattujen salaattien nitraattipitoisuutta. Kasvuolosuhteita mitattiin jatkuvatoimisilla mittareilla koko vuorokauden
ajan. Sen aikana kerättiin noin 3,5 tunnin välein yhteensä kahdeksan otosta (taulukko
2). Vuorokausitarkastelu tehtiin pimeänä vuodenaikana (1.12.2017–2.12.2017), jotta
yön ja päivän valoisuudessa olisi selvä ero. Vuorokausitarkastelun näytesalaatit oli kylvetty samaan aikaan 44 vuorokautta korjuuta aikaisemmin.
Taulukko 2. Vuorokausitarkastelun aineisto ja korjuuaikataulu.
Keräyspvm

1.12.2017

Kello

13:20

17:00

20:30

0:00

1:40

5:00

8:30

11:30

5

5

5

5

5

5

5

5

Otoksen
koko (kpl)

2.12.2017
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4.2.2 Ikätarkastelu
Ikätarkastelussa tutkittiin iän vaikutusta salaatin nitraattipitoisuuteen ja tuorepainoon.
Otokset muodostettiin samoissa olosuhteissa kasvaneista 4, 5 ja 6 viikon ikäisistä salaateista. Kuuden viikon ikäiset salaattinäytteet kerättiin tuotantolinjan sadonkorjuupäädystä, ja nuoremmat tuotantolinjan keskivaiheilta. Ikätarkasteluja tehtiin kaksi:
ensimmäinen 5.10. ja toinen 9.11 (taulukko 3).

4.2.3 Viikkoseuranta
Viikkoseurannassa selvitettiin tuotantolinjalla kasvavien salaattien nitraattipitoisuuden
ja tuorepainon vaihtelun syitä. Kasvuolosuhteita seurattiin jatkuvatoimisilla mittalaitteilla, ja salaatteja mitattiin viikoittain. Mittaukset tehtiin 31.8.2017–2.12.2017 välisenä
aikana. Ajankohta valittiin niin, että vuodenajan vaihtuminen aiheuttaisi huomattavan
muutoksen kasvihuoneen ulkopuolelta tulevaan valoon. Otos kerättiin korjuupäivinä sadonkorjuupäädyssä olevista salaateista. Tavoitteena oli saada kaikki otokset saman ikäisinä ja samaan vuorokaudenaikaan. Käytännössä tavoite ei kuitenkaan onnistunut
puutarhan omien kylvö- ja sadonkorjuuaikojen ajoitusten sekä tämän tutkimuksen korjuupäivien epäsäännöllisyyden vuoksi. Sen vuoksi viikkoseurannan aineistolla testattiin
myös iän vaikutus salaatin nitraattipitoisuuteen. Pääosin salaatit olivat kuitenkin noin
kuuden viikon ikäisiä (taulukko 4).
Taulukko 3. Ikätarkastelun aineisto. Tarkastelussa käytettiin koepäivänä löydettyjä, lähimpänä neljän, viiden ja kuuden viikon ikää olevia taimia.
Keräyspvm

5.10.2017

Salaatin ikä
(vrk kylvöstä)
Otoksen koko
(kpl)

9.11.2017

28

35

42

28

34

41

6

6

9

6

6

9

Taulukko 4. Olosuhdetarkastelun aineisto ja otosten korjuuaikataulu.
Keräyspvm
Kello

14.9.
10.00

21.9.
18.00

28.9.
18.00

5.10.
13.00

12.10.
13.00

19.10.
13.00

29.10.
12.00

5.11.
13.00

9.11.
14.30

15.11.
13.30

24.11.
13.00

1.12.
13.30

Salaatin ikä

43

42

37

42

42

38

40

40

41

42

44

44

10

5

5

9

5

5

5

5

9

5

5

10

(vrk kylvöstä)

Otoksen
koko (kpl)
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4.3 Mittaukset ja mittalaitteet

4.3.1 Salaatin nitraattipitoisuus
Salaatin nitraattipitoisuus määriteltiin pikamittausmenetelmällä LUKE:n ohjeiden mukaan (Raivonen Mika, LUKE, keskustelu 28.6.2017). Mittarina käytettiin ioniselektiivistä
Horiban B-741 LAQUAtwin -mittaria (Japani) (taulukko 5). Menetelmässä salaatti pakastetaan kokonaisena ilman juuria, ja huoneenlämpöiseksi sulaneesta salaatista puristetaan nesteet pois perunapuristimella. Puristenesteestä mitattu nitraattipitoisuus (ppm)
kerrotaan kertoimella 0,77, jolloin saadaan tuoreen salaatin nitraattipitoisuus.

4.3.2 Priva ilmaston- ja kastelunsäätöautomatiikka
Priva on hollantilainen tunnettu kasvihuoneen säätöautomatiikan toimittaja. Sen ohjelmisto tallensi mittaukset automaattisesti 5 minuutin välein kaikista järjestelmään kytkeytyvistä sensoreista. Mitattuja arvoja pystyi seuraamaan ohjelmistossa, mutta ne
saatiin ulos myös aikaleimattuna taulukkomuodossa. Privan laitteiston mittaamia suureita olivat: (suluissa mittayksikkö)
•

ilman hiilidioksidipitoisuus kasvihuoneessa (ppm),

•

ravinneliuoksen johtokyky (mS/cm),

•

ravinneliuoksen pH,

Taulukko 5. B-741 LAQUAtwin -mittarin tekniset tiedot (Horiba Ltd 2012).
Anturityyppi
Näytteen koko
Mittausalue
Mittaustarkkuus
Käyttölämpötila
ja -ilmankosteus
Kalibrointi
Standardiliuokset
Mittausta häiritsevät ionit ja selektiivisyyskerroin

Ioniselektiivinen elektrodi
> 0,3 ml
NO$
# : 100ppm (mg/l) - 9900ppm (mg/l)
NO$
# − N : 23ppm (mg/l) - 2200ppm (mg/l)
± 10%
5 - 40 °C
< 85%
2-piste
NO$
# 300 ppm
NO$
# 5000 ppm
I $ : 10
-2
Cl$ : 4 x 10
-1
$
Br : 9 x 10
-3
$
ClO' : 3 x 10
-1
$
NO& : 7 x 10
-3
(kun NO$
# on 10 mol/l)
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•

lämpötila kasvihuoneessa (°C),

•

lämpötila ulkona (°C),

•

suhteellinen ilmankosteus kasvihuoneessa (%) ja

•

globaalisäteily (W/m2).

Privalaitteiston antureiden tarkempia teknisiä tietoja ei ole tätä tutkimusta varten saatavilla.

4.3.3 Nitraattianalysaattori NOL-10
Nitraattianalysaattori NOL-10 (Optoseven Oy, Suomi) on ravinneliuoksen nitraattitypen,
liuenneiden orgaanisten aineiden ja valon jatkuvatoimiseen mittaukseen tarkoitettu
mittalaite. Se ohjelmoitiin tallentamaan kaikki mittaukset aikaleimattuina automaattisesti 10 minuutin välein. Analysaattorin mittaamia suureita olivat:
•

ravinneliuoksen nitraattityppi,

•

ravinneliuoksen liukoinen orgaaninen aine,

•

PPFD kasvuston tasolla,

•

sininen valo kasvuston tasolla ja

•

punainen valo kasvuston tasolla.

Laite analysoi ravinneliuoksen nitraattityppipitoisuuden optisella menetelmällä. Laitteen tarkempia teknisiä tietoja ei ole tätä tutkimusta varten saatavilla.
Koska ravinneliuoksen virtaus, eli kastelu ei ollut jatkuvaa, laite ohjelmoitiin mittaamaan
nitraattityppipitoisuus neljän tunnin välein. Sitä varten salaattikourun alkupäähän asennettiin erillinen kannellinen keräysastia, johon ravinneliuos ohjattiin. Keräysastiassa oli
siten aina viimeisimmän kastelun ravinneliuosta, jonka laite analysoi.

4.4 Datan esikäsittely
Olosuhdedata käsiteltiin Excel (versio 15.32, Microsoft, U.S.A.) ja MatLab (versio
R2019a, The MathWorks, Inc., U.S.A.) ohjelmilla. Privan laitteistosta saatuun dataan ei
tarvinnut tehdä muutoksia, mutta NOL-10 -laitteen asennuksen (31.8.2017) ja yhden
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huollon (25.9.2017) jälkeisiin käynnistämisiin liittyvä virheellinen data poistettiin kokonaan. Laitteen toiminnassa oli tutkimuksen aikana kaksi yli vuorokauden mittaista huoltoihin liittyvää katkosta sekä tuntemattomaksi jääneiden syiden vuoksi neljä alle kolmen
tunnin mittaista katkosta. Datasta luotiin yhtenäinen Excel-tiedosto, ja katkoksien kohdalle lisättiin aikaleimoilla varustettuja tyhjiä rivejä laitteen käyttämää 10 minuutin mittausväliä mukaillen. Päivittäisen valokertymän (DLI) laskemista varten alle kolmen
tunnin katkosten tulokset lisättiin lineaarisen interpolaation avulla. Pienemmät katkokset eivät vaikuttaneet nitraattitypen mittauksiin lainkaan. Tutkimuksen aikana kelloja
siirrettiin talviaikaan 29.10.2017, ja datan käsittelyn ja tutkimisen helpottamiseksi molempien laitteistojen aikaleimat muutettiin kokonaisuudessaan vastaamaan talviaikaa.
NOL-10 nitraattianalysaattorin keräämä data kalibroitiin jälkikäsittelynä.

4.4.1 Mittareiden kalibroinnit
Horiba B-741
Horiba B-741 -mittarin kaksipistekalibrointi tehtiin 300 ppm ja 5000 ppm vahvuisilla nitraattiliuoksilla, jotka valmistettiin natriumnitraatista (NaNO3) ultrapuhtaaseen veteen
(MilliQ). Mittari kalibroitiin viikoittain ennen salaattien mittausta. Lisäksi kalibroinnin
pysymistä seurattiin toistomittauksilla ja tarvittaessa mittari kalibroitiin uudelleen mittausten välissä.
Nitraattityppidata
Nitraattianalysaattorin kalibrointia varten ravinneliuoksen nitraattityppipitoisuus mitattiin käsin viikoittaisten keräyspäivien yhteydessä Horiba B-741 -mittarilla. Ravinneliuoksen nitraattityppimittaukset kalibroitiin kaavalla 1.
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N1 =

34
54

(1)

∗ n1

jossa
Nt = nitraattityppipitoisuus (NO$
# − N ppm) ajan hetkellä t
Nk = käsin mitattu nitraattityppipitoisuus kalibrointihetkellä k (Horiba)
nk = kalibroimaton nitraattityppipitoisuus kalibrointihetkellä k (NOL-10)
nt = kalibroimaton nitraattityppipitoisuus ajan hetkellä t (NOL-10).

Koska kalibrointikerroin

34
54

vaihteli jokaisessa kalibrointimittauksessa, se interpoloi-

tiin lineaarisesti kalibrointiajankohtien väleille. Näin jokaiselle nitraattityppiarvolle muodostui yksilöllinen kalibrointikerroin.
PPFD-data
Valomittarin kalibrointia varten PPFD mitattiin kalibroidulla Li-Cor LI-189 Quantum/Radiometer/Photometer (LI-COR, Inc., U.S.A.) -mittarilla valomittarin kohdalta useaan kertaan. Sinisen ja punaisen valon mittausdataa ei kalibroitu, joten niistä saatu data oli
suhteellista. PAR-kalibrointikerroin määritettiin kaavalla 2.

k =

94
:4

(2)

jossa
k = kalibrointikerroin
Pk = PPFD µmol m-2 s-1 (Li-Cor)
pk = PPFD (NOL-10).
Kalibrointikertoimia tehtiin useita, ja niiden keskiarvoa käytettiin lopulta koko datan kalibrointiin.
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4.4.2 DLI
Päivittäinen valokertymä (DLI) laskettiin kalibroidun PPFD-datan sekä aikaleimojen
avulla. Se huomioi sekä valon keston että intensiteetin. Mittausvälin (600 sekuntia)
PPFD:ksi oletettiin aina edellinen mitattu PPFD-taso. Koko vuorokauden kaikkien sekuntien PPFD-arvot laskettiin lopulta yhteen keskiyöstä keskiyöhön (kaava 3), ja tulos muutettiin mikromooleista mooleiksi (mol m-2 d-1).

DLI =

?@ABB
>CD =>

EFFFFFF

(3)

jossa
DLI = päivittäinen valokertymä mol m-2 d-1
𝛼 = PPFD (µmol m-2 s-1) vuorokauden hetkellä t (sekunti).

4.5 Tilastolliset analyysit
Tilastolliset analyysit tehtiin Excel ja SPSS (versio 25, IMB Corp., U.S.A.) ohjelmilla. Salaattien nitraattipitoisuuksista ja tuorepainoista laskettiin keskiarvot ja keskiarvojen keskivirheet. Nitraattipitoisuuden ja painon normaalijakautuneisuus testattiin KolmogorovSmirnovin ja Shapiro-Wilkin testeillä, ja varianssien yhtäsuuruusehto testattiin Levenen
testillä. Otosten nitraattipitoisuuserot kellonajan, iän ja keräyspäivän suhteen testattiin
yksisuuntaisella varianssianalyysillä (ANOVA). Ryhmien väliset vertailut tehtiin Tukeyn
testeillä. Tilastollisissa analyyseissä käytettiin 5% merkitsevyystasoa. Nitraattipitoisuuden tai tuorepainon ja eri olosuhteiden välille laskettiin korrelaatiokerroin ja lineaarisen
tai eksponentiaalisen regression selityskerroin (Holopainen ja Pulkkinen 2012, s. 233).
Kasvuolosuhteiden kuukausittaiset keskiarvot ja keskihajonnat laskettiin Excelillä. Keskiarvot yksittäisten salaattiotosten kasvuolosuhteille sadonkorjuuhetkestä taaksepäin
laskettiin MatLabilla. Keskiarvoja laskettiin kaikista jatkuvatoimisten mittalaitteiden mittaamista suureista 2, 4, 7, ja 28 vuorokauden ajanjaksoilta ennen sadonkorjuuta.
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5 TULOKSET
5.1 Vuorokausitarkastelu

5.1.1 Olosuhteet
Tarkastelun aikana kasvit saivat valoa 22 tuntia vuorokaudessa, jolloin PPFD oli melko
tasaisesti 130 µmol m-2 s-1 (kuva 2). Kello 9–15 aikana ulkoa tuleva auringonvalo (globaalisäteily) nosti kasveille tulevan sinisen valon osuutta suhteellisesti hieman punaista
valoa enemmän. Lämpötila oli tekovalotuksen aikana 20 °C ja suhteellinen ilmankosteus
70 %. Valojen sammuttaminen laski lämpötilaa 4 °C, ja nosti ilmankosteutta 5 prosenttiyksikköä. Ilman hiilidioksidipitoisuus oli kello 18–05 välisenä aikana 700 ppm, ja muulloin 500 ppm. Kiertävän ravinneliuoksen nitraattityppipitoisuus vaihteli 154–209 mg/l
välillä (kuva 2). Ravinneliuoksen johtokyky oli pääosin 2,1 mS/cm. Johtokyvyssä oli -0,2
yksikön laskupiikkejä säännöllisesti kolmen tunnin välein. Yöllä laskupiikit olivat pienempiä, -0,1 yksikköä. Alussa ravinneliuoksen pH oli 5,5, mutta se nousi vuorokauden aikana
1,5 yksikköä.

5.1.2 Salaattien nitraattipitoisuus
Nitraattipitoisuuksissa oli pientä vaihtelua vuorokauden aikana. Matalimmat pitoisuudet (< 3400 ppm) mitattiin kello 13:30 ja 1:30, ja korkeimmat (> 3500 ppm) kello 17:00
ja 20:30 sekä 8:30. Varianssianalyysin perusteella eri kellonaikoina kerättyjen näytteiden
nitraattipitoisuuksien keskiarvoissa (kuva 2) ei ollut tilastollista eroa (F = ,842 ja p = ,575).
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Kuva 2.
Vuorokausitarkastelun salaattiotosten nitraattipitoisuuksien keskiarvot (pisteet)
ja keskiarvon keskivirheet (jana ± SE), PPFD sekä ravinneliuoksen nitraattityppipitoisuus aikajanalla. Katkoviivalla on yhdistetty otosten keskiarvot. Kuvan yläreunassa on otoskoot (N).

5.2 Ikätarkastelu
Kummassakin ikätarkastelussa eri ikäisten salaattien nitraattipitoisuuksien keskiarvoissa
oli eroja (kuva 3) (taulukko 6). Post-hoc parivertailu Tukeyn HSD-korjauksella osoitti eron
liittyvän kummallakin kerralla neljän viikon ja sitä vanhempien salaattien nitraattipitoisuuden välille (5.10. suurempi p -arvo = ,014 ja 9.11. suurempi p -arvo = ,002). Viiden ja
kuuden viikon ikäisten salaattien välillä merkitsevää eroa ei ollut. Marraskuussa korjattujen otosten nitraattipitoisuus oli 4 viikon ikäisillä 6 %, viiden viikon ikäisillä 5 % ja kuuden viikon ikäisillä salaateilla 10 % alempi kuin lokakuussa korjattujen otosten
nitraattipitoisuus. Kuuden viikon ikäisillä ero oli merkitsevä ikätarkastelujen välillä.
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Kuva 3.
Eri ikäisten salaattien nitraattipitoisuuden keskiarvot (pylväs) ja keskiarvojen keskivirheet (jana ± SE) kahtena eri päivänä. Kummankin päivän ryhmät on luokiteltu kirjaimilla Tukeyn testituloksen mukaan samassa analyysissä. Eri kirjaimilla merkittyjen keskiarvojen välillä
on tilastollinen eroavaisuus (p < 0,05). Saman kirjaimen sisältävien ryhmien välillä tilastollista
eroavaisuutta ei ole. Kuvan yläreunassa on otoskoot (N).
Taulukko 6. Ikätarkastelun nitraattipitoisuuden varianssianalyysin tulokset ja selityskertoimet.
Mittauspäivä
5.10.
9.11.

F -testi
13,790
11,157

p -arvo
< ,0005
,001

2

η -selityskerroin
,605
,553

Ikä korreloi salaatin nitraattipitoisuuden kanssa positiivisesti (Pearsonin korrelaatiokertoimet 5.10. r = ,766, p < ,0005, ja 9.11. r = ,618, p = ,003). Lineaarisessa regressioanalyysissä lokakuun mittauksessa ikä selittää (R2) 58,6 % (y = 39,255x + 2000,490) ja
marraskuun mittauksessa 38,1 % (y = 26,886x + 2204,629) salaatin nitraattipitoisuudesta. Pelkästään neljän ja viiden viikon ikäiset salaatit huomioiden korrelaatio oli lähes
yhtä suuri kummassakin mittauksessa (5.10. r = ,754 p = ,005 R2 = ,555 ja 9.11. r = ,759
p = ,004 R2 = ,576).
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Eri ikäisten salaattien tuorepainojen keskiarvoissa oli eroja (kuva 4) (taulukko 7). Posthoc parivertailu Tukeyn HSD-korjauksella osoitti eroja kaikkien ikäluokkien välille (5.10.
suurempi p -arvo = ,006 ja 9.11. suurempi p -arvo < ,0005). Marraskuussa korjattujen
otosten tuorepaino oli 4 viikon ikäisillä 24 %, viiden viikon ikäisillä 32 % ja kuuden viikon
ikäisillä salaateilla 24 % suurempi kuin lokakuussa korjattujen otosten tuorepaino.

Kuva 4.
Eri ikäisten salaattien tuorepainojen keskiarvot (pylväs) ja keskiarvojen keskivirheet (jana ± SE) kahtena eri päivänä. Kummankin päivän ryhmät on luokiteltu kirjaimilla Tukeyn
testituloksen mukaan samassa analyysissä. Eri kirjaimilla merkittyjen keskiarvojen välillä on tilastollinen eroavaisuus (p < 0,05). Samalla kirjaimella merkittyjen ryhmien välillä tilastollista
eroavaisuutta ei ole. Kuvan yläreunassa on otoskoot (N).
Taulukko 7. Ikätarkastelun tuorepainon varianssianalyysin tulokset ja selityskertoimet.
Mittauspäivä
5.10.
9.11.

F -testi
58,502
89,406

p -arvo
< ,0005
< ,0005

2

η -selityskerroin
,867
,909
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Iän ja tuorepainon välillä oli positiivinen korrelaatio (Pearsonin korrelaatiokertoimet
5.10. r = ,923, p < ,0005 ja 9.11. r = ,952, p = ,003). Regressioanalyysissä lokakuun mittauksessa ikä selittää eksponentiaalisessa mallissa (R2) 92,5 % (y = 0,776*e0,119*x) ja marraskuun mittauksessa 93,6 % (y = 0,843*e0,126*x) salaatin tuorepainosta.

5.3 Viikkoseuranta

5.3.1 Olosuhteet
Kuukausitasolla globaalisäteily väheni koko viikkoseurannan ajan, mutta salaattien valoolosuhteet kasvoivat tasaisesti (taulukko 8) (kuva 5). Kasvuston tasolla PPFD:n voimakkuuden vaihtelu oli suurinta syyskuussa, mutta sen jälkeen se tasoittui ollakseen 130
µmol m-2 s-1 silloin, kun lamput olivat päällä. Lämpötilan keskiarvo koko seurannan ajalta
oli 20,4 °C. Sen vaihtelu oli kuitenkin voimakkainta syyskuussa, jolloin tuuletuksen vuoksi
myös hiilidioksidipitoisuus oli matalampi kuin loka–marraskuussa. Kuukausitasolla ravinneliuoksen johtokyky ja nitraattityppitaso nousivat, mutta kuukausikeskiarvon sisällä
nitraattityppitason hajonta oli suurta (taulukko 8) (kuva 5).

5.3.2 Salaattien nitraattipitoisuus ja tuorepaino
Nitraattipitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat viikkoseurannan aikana 3034–3844 ppm
(kuva 5). Matalimman otoskeskiarvon saanut poikkeava otos hylättiin analyyseistä. Varianssianalyysin perusteella otosten nitraattipitoisuuksien keskiarvoissa oli tilastollisesti
merkitseviä eroavaisuuksia (F = 6,819, p < ,0005, η2 = 52,4 %). Viikkoseurannan aineistosTaulukko 8. Salaattien kasvuolosuhteiden kuukausittaiset keskiarvot ja keskihajonnat.
Valo

Ilma

Ravinneliuos

Globaalisäteily W/m
-2 -1
DLI mol m d
-2 -1
PPFD µmol m s
lämpötila °C
kosteus %
hiilidioksidi ppm
nitraattityppi mg/l
johtokyky mS/cm
pH

2

Syyskuu
98,4 ± 161
5,8 ± 1,1
69,48 ± 60,73
20,22 ± 2,09
84 ± 8
549 ± 131
179 ± 57
2,37 ± 0,14
5,69 ± 0,19

Lokakuu
35,6 ± 71
8,2 ± 0,7
95,77 ± 48,49
20,83 ± 1,77
77 ± 4
652 ± 73
221 ± 108
2,44 ± 0,10
5,75 ± 0,25

Marraskuu
13,4 ± 40
10,3 ± 1,1
119,98 ± 31,71
20,19 ± 1,28
76 ± 2
659 ± 76
251 ± 65
2,60 ± 0,24
5,56 ± 0,12
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Kuva 5.
Salaattiotosten nitraattipitoisuuksien keskiarvot (pisteet) ja keskiarvojen keskivirheet (jana ± SE), päivittäinen valokertymä (DLI) sekä ravinneliuoksen nitraattityppipitoisuus aikajanalla. Otokset on luokiteltu kirjaimilla parivertailun (Tukey HSD) testituloksen mukaan. Eri
kirjaimilla merkittyjen keskiarvojen välillä on tilastollinen eroavaisuus (p < 0,05). Saman kirjaimen sisältävien ryhmien välillä tilastollista eroavaisuutta ei ole. Kuvassa on katkoviivalla merkitty nitraatin enimmäispitoisuusraja, sekä yläreunassa otoskoko (N) ja otoksen ikä
vuorokausissa.

sa iän ja nitraattipitoisuuden välillä ei ollut merkitsevää korrelaatiota (Pearsonin korrelaatiokerroin r =,179, p = ,129).
Salaatin nitraattipitoisuus korreloi merkitsevästi mittausta edeltävien päivien valokertymän (DLI) kanssa. Eri mittaisista aikajaksoista paras korrelaatio oli viikon mittaisella aikajaksolla. Pearsonin korrelaatiokerroin (r) salaatin nitraattipitoisuuden ja salaatin
nitraattipitoisuuden mittausta edeltävän viikon DLI:n keskiarvon välillä oli -,389 (p =
,001). Lineaarisessa regressioanalyysissä se selittää 15,2 % salaatin nitraattipitoisuudesta (kuva 6). Otoksessa oli poikkeavia arvoja. Salaatin nitraattipitoisuuden mittausta
edeltävien päivien nitraattityppilannoituksen tasolla ja salaatin nitraattipitoisuuden välillä ei ollut merkitsevää korrelaatiota millään tutkitulla aikajänteellä.
Salaattien tuorepainojen keskiarvojen vaihtelu oli 84–170 g ja varianssianalyysin mukaan niissä oli tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia (F = 6,704, p < ,0005, η2 = 52,8 %)
(kuva 7). Tuorepaino korreloi parhaiten kahden mittausta edeltävän vuorokauden DLI
keskiarvon (r = ,533 ja p < ,0005) ja iän (r = ,406 ja p < ,0005) kanssa.
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Kuva 6.
Salaatin nitraattipitoisuus ja seitsemän vuorokauden DLI:n keskiarvo mittaushetkestä taaksepäin. Kuvaan on lisätty regressiosuora (--), yhtälö (y), yhtälön selitysaste (R2) ja otoskoko (N).

Kuva 7.
Viikoittaisten salaattiotosten tuorepainojen keskiarvot (pisteet) ja keskiarvojen
keskivirheet (jana ± SE) aikajanalla. Otokset on luokiteltu kirjaimilla parivertailun (Tukey HSD)
testituloksen mukaan. Eri kirjaimilla merkittyjen keskiarvojen välillä on tilastollinen eroavaisuus
(p < 0,05). Saman kirjaimen sisältävien ryhmien välillä tilastollista eroavaisuutta ei ole. Otoskoko
ja otoksen ikä vuorokausissa ovat kuvan yläreunassa.
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6 TULOSTEN TARKASTELU
6.1 Vuorokausitarkastelu
Vuorokausitarkastelun tavoitteena oli seurata salaattien kasvuolosuhteita ja selvittää
sadonkorjuuajan vaikutusta salaatin nitraattipitoisuuteen. Tarkastelun tulos ei tue tutkimushypoteesia salaatin nitraattipitoisuuden alenemisesta iltapäivällä. Eri kellonaikoina korjattujen otosten keskimääräisissä nitraattipitoisuuksissa oli pieniä eroja,
mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Hieman alempi nitraattipitoisuus ensimmäisessä otoksessa keskipäivän aikaan oli kuitenkin aiempien tutkimusten perusteella odotettavaa. Keskipäivällä runsaassa valossa yhteyttämisessä syntyvät orgaaniset
sokerit ja hapot auttavat ylläpitämään solun nestejännitystä, jolloin nitraatti voi pelkistyä ja sen konsentraatio laskee (Blom-Zandstra ja Lampe 1985). Sen sijaan korkeampi
nitraattipitoisuus seuraavassa otoksessa, jonka valotus on jatkunut edellistä otosta pidempään, ja alempi nitraattipitoisuus yöllä kahden tunnin pimeän jakson jälkeen viittaavat tuntemattomiin tekijöihin. Erot eivät olleet kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä.
Joissakin aiemmissa tutkimuksissa havaittu nitraattipitoisuuden vuorokausivaihtelu seurasi selvästi päivänvalon ja yön pimeyden rytmiä ja riippui nitraattilannoituksen määrästä (Steingröver ym. 1986, Carrasco ja Burrage 1993, Cárdenas-Navarro ym. 1999).
Kaikissa tutkimuksissa merkitsevää vaihtelua ei kuitenkaan ole havaittu (Siomos 2000,
Gent 2012). Salaatin nitraattipitoisuuden muutos ei välttämättä ole niin nopeaa, että
sillä olisi merkitystä vuorokauden mittakaavassa. Tässä tutkimuksessa pimeä jakso oli
lyhyt (2 h) ja vuorokauden olosuhteet pääosin melko tasaiset, joten erot otosten nitraattipitoisuuksissa jäivät ehkä siksi niin pieniksi. Tällaisissa olosuhteissa sadonkorjuuajan
siirtämisestä aamupäivästä iltapäivään ei ole hyötyä, koska salaatin nitraattipitoisuus ei
laske. Tilanne saattaisi olla toinen, jos pimeä jakso olisi pidempi.
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6.2 Ikätarkastelu
Ikätarkastelun tavoitteena oli selvittää, miten ikä vaikuttaa salaatin nitraattipitoisuuteen
ja tuorepainoon. Tarkastelun tulos tukee tutkimushypoteesia iän vaikutuksen osalta salaatin nitraattipitoisuuden nousussa. Salaatti saavutti myyntipainonsa kuitenkin vasta yli
viiden viikon ikäisenä, eikä ero viiden ja kuuden viikon ikäisten salaattien nitraattipitoisuudessa ollut tilastollisesti merkitsevä. Salaatin nitraattipitoisuuden kannalta ei siten
tässä tapauksessa ole merkitystä kerätäänkö salaatti heti saavuttaessaan myyntipainon
vai myöhemmin. Tässä tutkimuksessa kasvi mitattiin kokonaisena, mutta taustalla vaikuttaa todennäköisesti aiemmissakin tutkimuksissa havaittu ilmiö nitraatin kertymisestä
erityisesti vanhempiin ja ulommaisiin lehtiin (Alt ja Füll 1988, Gaudreau ym. 1995, Gent
2012). Eri-ikäisten salaattien nitraattipitoisuudessa oleva 385 – 560 ppm ero voi tulla
merkittäväksi varsinkin silloin, kun salaattien nitraattipitoisuudet ovat muutenkin lähellä
enimmäispitoisuusrajaa. Jos iän vaikutus nitraattipitoisuuden nousuun liittyy lähinnä yksittäisten lehtien vanhenemiseen, kauppakunnostuksessa tehty ulommaisten lehtien
poisto alentaa tehokkaasti tuotteen nitraattipitoisuutta (Tuominen ym. 2015, s. 82).
Marraskuun mittauksessa otosten nitraattipitoisuuskeskiarvot olivat kaikissa ikäluokissa
pienempiä kuin lokakuun mittauksessa. Syy on todennäköisesti erilaisissa kasvuolosuhteissa. Pelkästään neljän ja viiden viikon ikäiset salaatit huomioiden ikä selitti yli puolet
nitraattipitoisuudesta kummassakin mittauksessa. Yli viiden viikon ikäisillä kasveilla iän
vaikutus nitraattipitoisuuteen väheni, etenkin marraskuun mittauksessa. Se saattaa olla
viite siitä, että kasvuolosuhteet vaikuttavat eri-ikäisiin salaatteihin eri tavoin. Ilmiötä
pohditaan tarkemmin viikkoseurannan tulosten tarkastelun yhteydessä. Jos olosuhteet
vaikuttavat eri tavoin eri-ikäisiin salaatteihin, iän vaikutusta pitäisi tutkia yhdessä erilaisten kasvuolosuhteiden kanssa.
Ikä selittää erittäin hyvin salaatin tuorepainoa. Tällä tuotantolinjalla vasta yli viiden viikon ikäiset salaatit olivat riittävän suuria korjattavaksi. Sitä nuoremmat ja vähemmän
nitraattia sisältävät taimet olivat vielä liian pieniä. Siksi tutkimustulosta ei voi hyödyntää
tällä tuotantolinjalla. Tulos on kuitenkin hyödyllinen, jos tuotannossa siirrytään babyleaf-lehtivihannesten tuotantoon, jossa sadoksi korjataan pelkästään nuoria lehtiä.
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6.3 Viikkoseuranta
Viikkoseurannan tavoitteena oli tutkia kasvuolosuhteiden vaikutusta salaatin nitraattipitoisuuden ja tuorepainon vaihteluun. Olosuhdetekijöistä salaattien nitraattipitoisuutta selitti parhaiten mittausta edeltävien päivien valokertymä (DLI). Aineistossa oli
poikkeuksia, joten selitysaste jäi alhaiseksi. Alhaisesta selitysasteesta huolimatta tulos
on vahva viite valon vaikutuksesta nitraattipitoisuuteen, mikä oli todettu jo useissa
aiemmissa tutkimuksissa (Cantliffe 1972, Steingröver ym. 1986, Vieira ym. 1998, Gaudreau ym. 1995, Chadjaa ym. 2001, Burns ym. 2010). Kasvihuoneen ulkopuolella sijaitseva
globaalisäteilymittari ei yksinään ollut riittävän tarkka mittari sisällä olevien kasvien tekovalotuksen tarpeen määrittelyssä. Kasvuston tasalla oleva jatkuvatoiminen valomittari kertoi paremmin kasvuston todellisesta valotilanteesta.
Tämän tutkimuksen aineistossa nitraattityppilannoituksen tasolla ei ollut suoraa tilastollisesti merkitsevää vaikutusta salaatin nitraattipitoisuuteen, mikä poikkeaa aiempien
tutkimusten tuloksista (Vieira ym. 1998, Demšar ym. 2004, Näkkilä ym. 2015). Analyysiä
vaikeutti valo-olosuhteiden ja muiden olosuhteiden muuttuminen, mutta esimerkiksi
toiseksi viimeisen otoksen korkean nitraattipitoisuuden (3835 ppm) taustalla saattoi vaikuttaa myös korkea nitraattityppilannoitus (> 300 mg/l). Ravinneliuoksen jatkuvatoiminen nitraattityppimittaus antoi kuitenkin viitteitä siitä, että ravinneliuoksen
nitraattityppipitoisuus vaihtelee enemmän, kuin johtokyvyn ja reseptin perusteella voisi
arvioida. Sitä ilmiötä pitäisi tutkia tarkemmin. Vaikka tässä tutkimuksessa nitraattityppilannoitus ei selittänyt salaatin nitraattipitoisuutta, ravinneliuoksen nitraattityppitason
huomaamaton nousu voi heikoissa valo-olosuhteissa nostaa myös salaattien nitraattipitoisuutta.
Viikkoseurannan salaatit olivat hieman eri ikäisiä, mutta silti nitraattipitoisuuserot eri
ikäisten otosten välillä jäi vaille tilastollista merkitsevyyttä. Toisaalta salaatit olivat noin
kuuden viikon ikäisiä, ja jo ikätarkastelussa todettiin iän olevan merkitsevä vain neljän
viikon ja sitä vanhempien salaattien välillä.
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Viikkoseurannan olosuhteista kerättyä dataa ja ikätarkastelun tuloksia yhdistämällä
nähdään, että paremmissa valo-olosuhteissa kasvaneiden salaattien nitraattipitoisuudet olivat keskimäärin hieman alempia kaikissa ikäluokissa, mutta vain kuuden viikon
ikäisillä ero oli tilastollisesti merkitsevä. Tulos antaa viitteitä siitä, että olosuhteilla voitaisiin vaikuttaa etenkin kuuden viikon ikäisten salaattien nitraattipitoisuuteen. Gentin
(2012) tutkimuksessa oli viitteitä täysin päinvastaisesta ilmiöstä, jossa olosuhteet vaikuttivat enemmän pienten salaattien nitraattipitoisuuteen. Tutkimusten erilaisuudesta
johtuen tulokset eivät ole täysin vertailukelpoiset. Tutkimus kannattaisi toistaa isommalla otoksella kontrolloiduissa olosuhteissa. Tulos korostaa kuitenkin tekovalotuksen
hyötyä varsinkin kasvatuslinjan loppuvaiheessa, ja loppuvaiheen valotuksesta on ollut
hyötyä muissakin tutkimuksissa (Bian ym. 2018, Näkkilä 2017).
Viikkoseurannassa salaatin tuorepainoa selitti parhaiten ikä ja valo-olosuhteet. Yhdistämällä viikkoseurannan olosuhdedata ja ikätarkastelun regressioyhtälöt, voidaan arvioida salaatin kasvuaikaa. Yhtälöiden mukaan 100 g painoisen salaatin kasvattamiseen
kuluisi 6,5 mol m-2 d-1 valossa noin 41 vuorokautta ja 8,9 mol m-2 d-1 valossa noin 38
vuorokautta. Ikätarkastelun salaatit olivat kasvaneet keskimäärin tuollaisissa valo-olosuhteissa, ja paremmat valo-olosuhteet oli luotu tässä tapauksessa tekovalotuksella. Tulosten perusteella tekovalotuksen lisääminen syksyllä nopeuttaa kasvua ja alentaa
nitraattipitoisuutta.
Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu absoluuttisen kasvun heikkenemistä suurilla salaateilla (Walker ym. 2001). Tässäkin tutkimuksessa parhaimmissa valo-olosuhteissa kasvaneet vanhimmat 44 vuorokauden ikäiset salaatit jäivät tuorepainoiltaan keskimäärin alle
170 g:n painoisiksi. Kasvun heikkeneminen saattaa johtua kookkaan kasvin itsevarjostuksesta (Hirose 1988), ja itsevarjostuksen epäillään aiheuttavan myös pientä nitraattipitoisuuden kasvua (Walker ym. 2001). Nitraatin kertymistä voi tapahtua myös liian
tiheässä kasvustossa (Zanin ym. 2009). Salaattia ei kannata kasvattaa liian isoksi itsevarjostuksen negatiivisten vaikutusten vuoksi.
Kaksi salaattia ylitti EU-asetuksen salliman nitraatin enimmäispitoisuusrajan. Kaikkiin
mittauksiin suhteutettuna määrä on linjassa aiemman seurantatutkimuksen kanssa
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(Merino ym. 2007). Mittauksiin liittyi kuitenkin epätarkkuutta, ja ylitys oli molemmissa
tapauksissa pienempi, kuin Horiba B-741 -mittarin 10 %:n tarkkuus. Kumpikin ylitys tapahtui syyskuun loppupuolella, kun keskiarvoinen DLI oli alle 6 mol m-2 d-1 ja EUasetuksen sallima enimmäisnitraattipitoisuus oli vielä 4000 ppm. Syys-lokakuun vaihteessa raja nousi 5000 ppm:n, mutta salaattien nitraattipitoisuus pysyi senkin jälkeen
yhtä näytettä lukuun ottamatta alle 4000 ppm. Elintarviketeollisuuden HACCPpohjaisessa omavalvontaohjeessa salaatin nitraattipitoisuuden uhka ihmisille on todettu vähäiseksi (Elintarviketeollisuusliitto 2006). Enimmäispitoisuusrajojen vuoksi asiaan tulee kuitenkin kiinnittää huomiota kasvattamalla salaattia hyvien viljelytapojen
mukaisesti.

6.4 Tulosten luotettavuus
Horiba B-741 -mittari oli mittausalueen puolesta tutkimukseen soveltuva. Itsevalmistettujen kalibrointiliuosten nitraattipitoisuus tarkistettiin tällä samalla mittarilla sen jälkeen, kun se oli ensin kaksipistekalibroitu valmistajan omilla kalibrointiliuoksilla.
Mittarin mukaan liuokset vastasivat valmistajan omien kalibrointiliuosten vahvuuksia
(300 ppm ja 5000 ppm).
Salaatteja mitattaessa Horiba B-741 -mittarin lukema antoi muutaman eri näytteen mittauksen jälkeen aina korkeamman tuloksen ensimmäisen näytteen toistomittauksessa.
Toistomittauksen poikkeavuus oli pääosin alle 10 % ensimmäisestä mittausarvosta. Valmistajan mukaan näytteiden ja ilman lämpötilat vaikuttavat tulokseen, joten näytteiden
annettiin lämmetä huoneenlämpöisiksi. Vaikka salaatin nitraattipitoisuuden mittaustapahtuma pyrittiin suorittamaan aina samalla tavalla, käsipuristusvoimakkuudessa saattoi olla pieniä eroja eri salaattien kohdalla. Koska salaatin eri osat sisältävät nitraattia eri
pitoisuuksina, epätasainen puristuminen oli myös mahdollinen epätarkkuustekijä.
Samaa Horiba B-741 -mittaria käytettiin myös NOL-10 -laitteen keräämän nitraattityppipitoisuusdatan kalibrointiin. Ravinneliuoksen nitraattityppidataan sisältyi siis sekä Horiba B-741 että NOL-10 -mittarin epätarkkuudet. Kalibrointikertoimen vaihtelu
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jokaisessa kalibrointimittauksessa kertoi näistä epätarkkuustekijöistä. Lisäksi nitraattityppimittauksessa käytettyyn kannelliseen, mutta läpinäkyvään keräysastiaan ja putkistoon kasvoi hieman levää, joka mahdollisesti käytti analysaattoriin matkalla ollutta
nitraattia ravinteenaan. Astia puhdistettiin tutkimuksen aikana kerran (6.11.2017). Mittausväliä ei synkronisoitu kastelun kanssa. Sen vuoksi näyteliuos seisoi läpinäkyvässä astiassa aina niin kauan, kunnes uusi kastelu vaihtoi liuoksen. Käytännössä
nitraattianalysaattori mittasi ravinneliuoksen nitraattityppipitoisuutta enintään kolmen
tunnin pituisella viiveellä todellisuudesta.
Salaattien nitraattipitoisuuteen ja kasvuun vaikutti myös se, että ravinneliuoksen koostumusta muutettiin tutkimuksen aikana lokakuussa. Sen ja muiden tutkimattomien
muuttujien vaikutukset toivat tuloksiin lisää epävarmuutta. Epävarmuuksien mahdollisuus oli kuitenkin jo etukäteen tiedossa, koska tutkimus tehtiin tuotannossa olevalla kasvatuslinjalla ja puutarhurin käytössä olevilla välineillä. Silti tulokset ovat pääosin linjassa
aiempien tutkimusten kanssa, joten ne ovat suuntaa-antavia.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää jääsalaatin nitraattipitoisuuteen ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä, ja löytää helposti sovellettavia keinoja sen alentamiseksi. Salaatin nitraattipitoisuuden kannalta sadonkorjuun kellonajalla ei ole merkitystä tutkimusajankohdan
mukaisissa olosuhteissa, jossa valoisa jakso kesti 22 tuntia vuorokaudessa. Vaikka salaatit ehtisivät saamaan iltapäivään mennessä enemmän valoa, sadonkorjuun viivyttämisestä ei ole hyötyä. Tutkimuksessa havaittu salaatin vanhenemiseen liittyvä
nitraattipitoisuuden nousu myös vähenee salaatin kasvaessa myyntipainoiseksi, eikä ylikasvatuksesta ole salaatin nitraattipitoisuuden kannalta merkitystä. Salaattien nitraattipitoisuutta voidaan kuitenkin alentaa kauppakunnostuksella poistamalla salaatin
vanhimmat lehdet, joissa on enemmän nitraattia kuin nuorissa lehdissä.
Tulokset vahvistivat osaltaan aiempaa tietoa hyvistä keinoista, joista merkittävin liittyi
valonkäyttöön. Suurin osa myönteisistä vaikutuksista liittyi juuri tekovalon käytön lisäämiseen, minkä ansiosta salaattien nitraattipitoisuus oli matalampi ja kasvu nopeampaa.
Kasvun nopeutumisessa täytyy kuitenkin huomioida itsevarjostuksen haittojen aikaistuminen, johon voi liittyä myös nitraattipitoisuuden nousun mahdollisuus. Tekovalojen
käytöllä ja sopivan lyhyellä kasvuajalla tuotanto pysyy kuitenkin tehokkaana ja nitraattipitoisuudet alempina.
Riski nitraattipitoisuuden enimmäisrajan ylitykseen on suuri, jos valonsaannin päästää
syksyllä liian alhaiseksi. Salaattien nitraattipitoisuutta kannattasikin valvoa erityisesti alkusyksystä, kun ulkoa tulevan valon määrä vähenee nopeasti. Yksittäisen kasvin mittaamisesta ei kuitenkaan ole suurta hyötyä, koska salaattien välinen vaihtelu on suurta. Sen
sijaan säännöllisillä mittauksilla voidaan seurata kasvuston kokonaiskuvan kehitystä, jolloin kasvuolosuhteisiin, kuten tekovalotukseen ehditään tekemään parannuksia riittävän ajoissa. Kasvuston tasolla oleva automaattinen PPFD mittari vaikutti hyödylliseltä
apuvälineeltä tekovalotustarpeen selvittämisessä salaatin nitraattipitoisuuden hallinnassa.
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