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The use of multi-species grass mixtures has increased in Finland. Adding forage legumes to the
mixture is beneficial due to biological nitrogen fixation and increasing feed intake. A detailed examination of the changes of botanical composition over time helps to understand the effect of environmental conditions on the success of different species in mixtures and the consequences of botanical
composition.
The aim of this thesis was to investigate the persistence and yield productivity of forage legumes
in grass mixtures and their effect on the nutritional value and nitrogen use efficiency of mixtures. The
study was conducted as a three-year plot experiment including five grass-legume-mixtures (containing red clover, white clover, alsike clover and/or sand lucerne). The mixtures were fertilized with 50
+ 50 kg ha-1 nitrogen year-1 and harvested two times during the growing season. The dry matter (DM)
yield, botanical composition and nutritional values were determined.
The DM yield of the mixtures ranged from 5400 to 8200 kg DM ha-1. Dry periods during the
experiment favored red clover and especially sand lucerne. The red clover was the most productive
clover, and its persistence was satisfactory throughout the experimental period. However, the DM
yield was not decreased if white clover or alsike clover were included. In this experiment, sand lucerne maintained the yield level well and its content increased as the ley aged, although the persistence of the lucerne varies in Finnish conditions. The effects of clovers on nutritional values were
small. The high proportion of sand lucerne in the ley decreased the D-value and increased the content of indigestible neutral detergent fiber and crude protein. Due to biological nitrogen fixation and
the reduced level of nitrogen fertilizer application, the average nitrogen use efficiency (NUE) of the
mixtures ranged from 1.22 to 1.56.
The results of the study indicate that with the moderate nitrogen fertilizer application and the
strategy of two harvests, the proportion of forage legumes in the ley remained moderate, with the
exception of sand lucerne. In terms of nutritional values all five mixtures were suitable for ruminant
feeding, and none of the mixtures had a particularly weak yield. Sand lucerne had excellent drought
tolerance and it maintained yield levels best during the dry growing seasons.
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1

JOHDANTO

Suomessa nautojen ruokinta perustuu nurmirehuun. Yleisimmin säilörehun tuotannossa käytetään timotein (Phleum pratense L.) ja nurminadan (Festuca pratensis Huds.) seosta. Seokseen voidaan lisätä myös ruokonataa (Festuca arundinacea Schreb.). Leudompien talvien alueilla yleisesti käytetty
englanninraiheinä (Lolium perenne L.) talvehtii Suomessa heikosti, mutta sitä käytetään jonkin verran
osana seoksia. Nurmipalkokasveista eniten käytettyjä Pohjois-Euroopassa ovat puna-apila (Trifolium
pratense L.), valkoapila (Trifolium repens L.) ja sinimailanen (Medicago sativa L.) (Halling ym.
2002). Vielä 1960-luvulla puna-apilan käyttö nurmissa oli Suomessa hyvin yleistä (Raatikainen ja
Raatikainen 1975). Kemiallisten typpilannoitteiden yleistyttyä sen viljely väheni huomattavasti,
mutta se on edelleen eniten käytetty nurmipalkokasvi Suomessa (Stoddard ym. 2009).

Useamman kasvilajin seoksen on havaittu tuottavan usein korkeampia satoja kuin puhdaskasvustojen
riippumatta ilmasto-olosuhteista (Halling ym. 2002; Lüscher ym. 2008). Lisäksi monilajisuus vähentää rikkakasvien esiintymistä (Lüscher ym. 2008). Nurmipalkokasvit tuovat seokselle erityistä lisäarvoa. Biologisen typensidonnan vuoksi kemiallisten typpilannoitteiden tarve vähenee (Frame 2005).
Palkokasvipitoinen rehu sulaa pötsissä heinärehua nopeammin, mikä johtaa rehun suurempaan syöntiin ja sitä kautta korkeampaan maitotuotokseen tai nopeampaan kasvuun (Dewhurst ym. 2009). Eri
nurmipalkokasveilla on omat, toisistaan poikkeavat vaatimuksensa kasvuympäristön suhteen (Frame
2005). Usean eri nurmipalkokasvin lisäämisellä samaan seokseen halutaan turvata hyvä satotaso vaihtelevissa olosuhteissa (Frankow-Lindberg ym. 2009), kun kulloinkin parhaiten pärjäävien lajien toivotaan runsastuvan seoksessa.

Ominaisuuksiltaan erilaisten kasvilajien seos tuo viljelyyn myös haasteita. Lajiseoksen pitäminen tasapainoisena ja korkean satotason ylläpitäminen viljelyteknisin keinoin on vaikeaa (Lüscher ym.
2008). Esimerkiksi typpilannoituksen määrä vaikuttaa nurmipalkokasvipitoisuuteen (Mela 2003).
Monilajisuus tekee niittoajankohdan valinnasta haastavaa, mutta toisaalta nurmipalkokasvien hitaampi sulavuuden lasku antaa joustoa (Dewhurst ym. 2009). Suomessa tutkitaan timotein, nurminadan, ruokonadan ja puna-apilan satoa, talvenkestävyyttä ja rehuarvoja virallisissa lajikekokeissa
(Luonnonvarakeskus 2020). Näissä kokeissa lajeja viljellään puhdaskasvustoina. Lajien paremmuusjärjestys ei kuitenkaan ole välttämättä sama, jos niitä viljellään kaksi- tai useampilajisena seoksena
(Moloney ym. 2020). Myöskään erilaisissa ilmasto-oloissa ja kasvuympäristöissä toteutettujen tutkimusten tuloksia ei voi sellaisenaan siirtää toisenlaiseen ympäristöön. Esimerkiksi talvituhot saattavat
muuttaa saman seoksen menestymisen eri leveysasteilla aivan toiseksi (Halling ym. 2002).
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Kiinnostus monilajisiin seoksiin on kasvanut Suomessa viime vuosina, mikä näkyy myös monipuolistuneena siemenseostarjontana. Seoksiin liittyy paljon tutkittavaa, sillä erilaisia lajien, lajikkeiden,
viljelytekniikoiden ja kasvuolosuhteiden yhdistelmiä on lukemattomia. Eri lajien botaaninen koostumus sadossa on aikaa vievää määrittää tarkasti, mutta se antaa mahdollisuuden pohtia tarkemmin sitä,
miten olosuhteet vaikuttavat lajikoostumukseen ja lajikoostumus edelleen rehuarvoihin. Näiden syysseuraussuhteiden tarkempi ymmärtäminen auttaa valitsemaan nurmiseoksen mahdollisimman hyvin
käyttötarkoitukseen sopivaksi. Tässä tutkielmassa tarkastellaan erilaisten nurmipalkokasveja sisältävien säilörehunurmiseosten satotasoja, botaanista koostumusta ja rehuarvoja kolmivuotisen koejakson aikana. Tavoitteena on selvittää, kuinka nurmipalkokasvien esiintyminen seoksessa muuttuu nurmen vanhetessa ja miten se vaikuttaa satotasoon ja rehuarvoihin.

2
2.1

KIRJALLISUUS
Nurmipalkokasvilajit ja niiden satoisuus

Puna-apila on noin 60–80 cm korkea, punakukkainen ja nopeakasvuinen nurmipalkokasvi. Se on tehokas vedenottaja ja sietää melko hyvin kuivuutta syvälle ulottuvan juuristonsa ansiosta, mutta ei
kestä seisovaa vettä pitkiä aikoja (Frame 2005). Puna-apila on herkkä kruunua ja juuristoa vioittaville
sienitaudeille (McGraw ja Nelson 2003). Puna-apila sopii seoksiin timotein ja nurminadan kanssa,
mutta ei pidä tiheästä niittorytmistä (Frame 2005).

Valkoapila on valkokukkainen, rönsyilemällä leviävä nurmipalkokasvi. Valkoapilaa käytetään erityisesti laitumissa, sillä sen kasvutapa sopii siihen. Valkoapilan juuristo on selvästi matalampi kuin
puna-apilalla, eikä se siksi kestä kuivuutta, mutta voi palata kasvustoon kuivan kauden jälkeen ja on
kasvutapansa vuoksi pitkä-ikäinen (McGraw ja Nelson 2003). Sekä puna- että valkoapilalle sopivin
maan pH on välillä 6,0–6,5, mutta ne voivat kasvaa myös hieman happamammassa ympäristössä
(Frame 2005; McGraw ja Nelson 2003).

Alsikeapila (Trifolium hybridum L.) on noin 50–60 cm korkea, punavalkokukkainen apila, joka ei
latinankielisestä nimestään huolimatta ole risteytys vaan oma lajinsa (Frame 2005). Se sietää paremmin kylmyyttä, märkyyttä, happamuutta ja karumpaa maaperää kuin puna- ja valkoapila, mutta jos
maaperä on ravinteikas, se häviää kilpailussa puna-apilalle kasvaessaan yhdessä sen kanssa (Frame
2005).
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Sinimailanen on korkeasatoinen, noin 30–90 cm korkea violettikukkainen nurmipalkokasvi, jota viljellään laajasti mm. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa (Frame 2005). Sillä on syvälle ulottuva, haaroittuva paalujuuri, joka tekee siitä erittäin kuivuuden kestävän (McGraw ja Nelson 2003). Sinimailanen vaatii riittävän korkean pH:n (6,0–7,0), hyvärakenteisen, ravinteikkaan maan ja kunnossa olevan ojituksen, eikä kestä pellolla seisovaa vettä (Frame 2005; McGraw ja Nelson 2003). Sirppimailanen (Medicago sativa ssp. falcata tai Medicago falcata) on sinimailasen läheinen sukulainen, jolla
on keltaiset kukat. Lajit risteytyvät keskenään ja useissa sinimailaslajikkeissa onkin perimää myös
sirppimailaselta (Frame 2005). Risteytyksiä kutsutaan rehumailaseksi (engl. ’sand lucerne’; Medicago sativa ssp. varia tai Medicago × varia tai Medicago media) ja ne voivat olla joko violetti- tai
keltakukkaisia (Frame 2005).

Nurmipalkokasvit ovat tyypillisesti monivuotisia, mutta lajien välillä on eroa jälleenkasvustrategioissa. Sinimailasella, puna-apilalla ja alsikeapilalla on tyvellä kruunu, josta uudet sivusilmut lähtevät
kasvuun; tällöin koko kasvuston pysyvyys on riippuvaista yksittäisten kasviyksilöiden hengissä säilymisestä (McGraw ja Nelson 2003). Valkoapila taas muodostaa uusia versoja kasvullisesti rönsyjen
avulla. McGraw ja Nelson (2003) määrittelevät kasviyksilön iän puna-apilalla ja alsikeapilalla lyhyeksi, sekä sinimailasella ja valkoapilalla pitkäksi. Tavallisesti sinimailanen pysyy satoisana 4–6
vuotta, mutta sekä puna-apila että alsikeapila ovat kasvustoissa lyhytikäisiä (2–3 vuotta; Frame 2005).

Pohjois-Euroopan laajuisessa selvityksessä puna-apilan ja sinimailasen sadon raportoitiin olevan keskimäärin noin 2500 kg ka ha-1 korkeampi kuin valkoapilan (Halling ym. 2004). Hallingin ym. tutkimuksessa (2002) puna-apila menestyi Suomessa hyvin, mutta sinimailanen kärsi pahoja talvituhoja
Pohjois-Suomessa. Nurminadan kanssa seoksena kasvaessaan puna-apilan satotaso oli keskimäärin
8500 kg ka ha-1, sinimailasen 6700 kg ka ha-1 ja valkoapilan 6550 kg ka ha-1 (Halling ym. 2002).
Virallisissa lajikekokeissa korkeimmat puna-apilasadot on saatu viljelyvyöhykkeellä 3 (9000 kg ka
ha-1; Luonnonvarakeskus 2020).

2.2

Nurmipalkokasvien pysyvyys seoksessa

Hallingin ym. (2004) mukaan sinimailasen sadontuottokyky säilyy nurmen ikääntyessä paremmin
kuin puna- ja valkoapilan, ja jopa kasvaa vuosien myötä. Tavallisesti puna-apila pysyy satoisana
seoksessa vain kahden tai kolmen vuoden ajan (Mela 2003). Puna-apilan häviäminen johtuu pääasiassa heikosta talvenkestävyydestä, jota aiheuttavat pakkanen ja sienitaudit (Yli-Mattila ym. 2010).
Apilamätä (aiheuttaja Sclerotinia trifoliorum) on puna-apilan vakavin sienitauti, joka vähentää sen
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satoisuutta ja osuutta kasvustosta nurmen vanhetessa (Frame 2005). Se tuhoaa apilakasvustoja erityisesti talviaikaan, jos niitä peittää paksu, pitkäkestoinen lumipeite (Öhberg ym. 2008). Toinen tavallinen tauti on Fusarium-sienten aiheuttama juurilaho, joka voi vaivata apiloita ympäri vuoden (YliMattila ym. 2010). Talvituhot eivät ole suoraan yhteydessä pohjoiseen sijaintiin, sillä Mela (2003)
havaitsi puna-apilan säilyvän hyvin Ruukissa karkealla, hyvärakenteisella maalla, missä juuriston
kasvuedellytykset olivat hyvät. Vaikka sinimailasen tiedetään säilyvän hyvin kasvustossa (Halling
ym. 2004), Suomessa sen on todettu kärsivän usein vakavista talvituhoista (Halling ym. 2002, Naukkarinen 2018).

Monet palkokasvit ovat herkkiä tallaukselle. Esimerkiksi sadonkorjuukoneiden renkaiden aiheuttama
tallaus vaurioittaa palkokasvin kruunua ja altistaa sitä sienitaudeille (Samac ym. 2013). Samac ym.
(2013) havaitsivat sinimailasen sadon alentuvan 12–17 %, kasviyksilöiden lukumäärän laskevan 13–
16 % ja sienitautien esiintymisen kasvavan kun sinimailaskasvuston päältä ajettiin traktorilla kahden
päivän kuluttua kunkin niiton jälkeen. Tallauksen vaikutuksesta on myös ristiriitaisia havaintoja:
Kekkonen ja Niskanen (2018) tutkivat Suomessa apiloiden ja sinimailasen tallauskestävyyttä ja havaitsivat palkokasvien kärsivän tallauksesta heiniä enemmän kolmen korjuun taktiikassa, mutta kahden korjuun taktiikassa tilanne oli päinvastainen. Tallaus on erityisen haitallista kun maa on märkää
ja pehmeää (Sulc ym. 2017). Rönsyistä leviävä valkoapila kestää tallausta paremmin ja sitä käytetäänkin paljon laitumissa (McGraw ja Nelson 2003).

2.3

2.3.1

Ruokinnallinen arvo

Kuitu ja sulamaton kuitu

Nurmikasvien koostumuksesta noin 75–85 % on vettä ja 7–11 % kuiva-aineesta tuhkaa (Luke 2021a).
Tuhka ei sisällä energiaa. Loput kuiva-aineesta on orgaanista ainesta, joka voidaan karkeasti jakaa
soluseiniin ja solun sisällykseen. Solun sisällys koostuu helposti sulavista aineksista, kuten sokereista,
tärkkelyksestä, liukoisista proteiineista ja rasvoista (Huhtanen ym. 2006). Näitä sekä soluseinien liukoisia hiilihydraatteja kutsutaan lyhenteellä NDS (neutral detergent solubles, Huhtanen ym. 2006).
Solunseinäkuitu eli neutraalidetergenttikuitu (NDF, neutral detergent fiber) voidaan jakaa edelleen
kahteen osaan: potentiaalisesti märehtijän pötsissä sulavaan kuituun (pdNDF) ja sulamattomaan kuituun (iNDF, Huhtanen ym. 2006). Neutraalidetergenttikuitu, jota tästä eteenpäin kutsutaan tässä tutkielmassa kuiduksi, on eri asia kuin raakakuitu, jonka pitoisuus voidaan myös määrittää. Kasvisolukoita tukeva ligniini ei sula, mutta se myös sitoo selluloosaa ja hemiselluloosaa kemiallisin sidoksin
sulamattomaan muotoon (Van Soest 2018, Buxton ja Redfearn 1997). Heinät ja palkokasvit eroavat
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rakenteellisesti toisistaan. Palkokasveilla ksyleemiä, vettä kuljettavaa putkisolukkoa, ympäröivät sekundaariset soluseinät ovat hyvin lignifioituneita ja sulamattomia, mutta perussolukko on sulavaa
(Buxton ja Redfearn 1997, Akin 1989). Heinillä sekundaariset soluseinät voivat sulaa osittain, mutta
myös perussolukko on huonosti sulavaa etenkin kasvin vanhetessa (Akin 1989). Palkokasvit sisältävät, näistä rakenteellisista eroista johtuen, vähemmän kuitua kuin heinät, mutta ligniiniä on enemmän
ja suurempi osa kuidusta on sulamatonta (Buxton ja Redfearn 1997, Kuva 1). Ensimmäisessä sadossa
kuidun määrä heinillä on kirjallisuuden mukaan keskimäärin 543 g kg-1 ka (josta sulamatonta 15 %)
ja puna-apilalla 382 g kg-1 ka (sulamatonta 34 %, Kuoppala 2010). Sinimailasen kuidun määrä kukinnan alkuvaiheessa on keskimäärin 410 g kg-1 ka (Luke 2021a), eli hieman korkeampi kuin punaapilalla.

Kuva 1. Keskimääräinen puna-apilan ja heinän kuiva-aineen koostumus 1. sadossa. NDS = lähes
täysin käyttökelpoinen solun sisällys, pdNDF = potentiaalisesti sulava kuitu, iNDF = sulamaton kuitu.
NDF = pdNDF + iNDF. Lukujen lähde: Kuoppala 2010.

2.3.2

Orgaanisen aineen sulavuus ja D-arvo

Orgaanisen aineen sulavuus (g kg-1 orgaanista ainetta) kertoo kuinka suuri osa orgaanisesta aineksesta
sulaa märehtijän ruoansulatuksessa. Solunseinäkuidun määrän kasvaessa sulavuus alenee, mutta
koska osa kuidusta sulaa, ei kuitupitoisuuden perusteella voi suoraan päätellä orgaanisen aineen sulavuutta (Huhtanen ym. 2006). Suomessa nurmirehun ruokinnallista arvoa kuvataan usein D-arvolla,
joka on sulavan orgaanisen aineksen pitoisuus kuiva-ainekilossa (g kg-1 ka). D-arvo huomioi siis
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myös tuhkan osuuden. Nurmirehun energia-arvo (ME-arvo, MJ kg-1 ka) lasketaan kaavalla 0,016 ×
D-arvo (Luke 2021b), eli D-arvon avulla voidaan laskea myös eläimen rehusta saaman energian
määrä. Tavoitteellinen D-arvo säilörehuksi tehtävissä heinänurmissa on 680–700 g kg-1 ka. Palkokasvien tuhkapitoisuus on yleensä heiniä korkeampi (Kuoppala 2010), minkä vuoksi sama orgaanisen
aineen sulavuus tuottaa matalamman D-arvon. Palkokasvien D-arvo on tavallisesti heiniä matalampi
(Kuoppala 2010, Halling ym. 2002). Valkoapilalla kasvusto koostuu enemmän lehdistä kuin korresta
ja sen sulavuus säilyy korkeana kasvuston vanhetessakin (Buxton 1996).

2.3.3

Raakavalkuainen ja sokerit

Raakavalkuaisen määrä normaaliin tai myöhään korjatussa heinäkasvustossa vaihtelee keskimäärin
välillä 135–165 g kg-1 ka (Luke 2021a). Raakavalkuaisen määrä lehdissä on selvästi suurempi kuin
korsissa (Buxton 1996). Palkokasveilla typenotto on tehokasta biologisen typensidonnan vuoksi. Raakavalkuaispitoisuudet puhtaassa puna-apila- tai sinimailasnurmessa ovat keskimäärin 190–210
g kg-1 ka, sinimailasen täydessä kukkimisvaiheessa 150 g kg-1 ka (Luke 2021a).

Vesiliukoiset hiilihydraatit (WSC, sokerit) tarkoittavat helposti hajoavia lyhyitä mono- ja disakkarideja. Esimerkiksi tärkkelys, joka on pitkä polysakkaridi, ei kuulu tähän ryhmään. Puna- ja valkoapilan
sokeripitoisuus on matala verrattuna heiniin (Dewhurst ym. 2009, Kuoppala 2010). Kirjallisuudessa
keskimääräinen puna-apilan sokeripitoisuus oli 41 g kg-1 ka ja heinäkasvien 66 g kg-1 ka, kun määrityksiä oli tehty sekä rehun raaka-aineesta että säilörehusta (Kuoppala 2010). Sokereita syntyy kasvin
yhteyttäessä, joten runsas auringon valo ja korkea yhteyttämisen määrä lisäävät niiden määrää (Van
Soest 2018). Samasta syystä sokeripitoisuudessa on vuorokausivaihtelua siten, että määrät ovat aamulla matalampia kuin illalla. Kagan ym. (2020) havaitsivat, että puna- ja valkoapilan keskimääräinen sokeripitoisuus oli aamulla 88 g kg-1 ka ja iltapäivällä 97 g kg-1 ka. Luvut ovat selvästi korkeampia kuin Kuoppalan (2010) kirjallisuuteen perustuvassa yhteenvedossa. Tätä voivat selittää erilaiset
sääolosuhteet: esimerkiksi viileä tai lämmin sää voivat nostaa sokeripitoisuutta, kun kasvi ei ehdi
käyttää yhteyttämistuotteita kasvuun yhtä nopeasti kuin niitä syntyy (Bertrand ym. 2008, Buxton
1996). Esimerkiksi timotein sokeripitoisuus on korkeampi kun se kasvaa lämpimissä oloissa (Bertrand ym. 2008). Toinen syy voi olla se, että käymisprosessit kuluttavat sokereita (Van Soest 2018),
jolloin säilörehu- ja raaka-ainenäytteet eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
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2.3.4

Palkokasvien vaikutus syöntiin ja maitotuotokseen

Märehtijät syövät enemmän palkokasvipitoista rehua verrattuna sulavuudeltaan vastaavaan tai parempaankin heinäkasvirehuun (Dewhurst ym. 2009, Johansen ym. 2018). Heinäkasveista koostuvan
rehun D-arvon perusteella voidaan ennustaa hyvin syönnin määrää (Huhtanen ym. 2007), mutta palkokasvipitoisissa rehuissa D-arvo ei näytä toimivan samalla tavalla (Kuoppala 2010). Nurmipalkokasveja sisältävän rehun on havaittu lisäävän lypsylehmien syöntiä keskimäärin 1,3 kg päivässä ja
nostavan sen seurauksena maitotuotosta keskimäärin 1,3–1,6 kiloa päivässä (Johansen ym. 2018,
Kuoppala 2010). Tätä selittävät palkokasvien ja heinien rakenteelliset erot ja potentiaalisesti sulavan
kuidun korkeampi sulamisnopeus (Buxton ja Redfearn 1997). Palkokasvit siirtyvät siis heiniä nopeammin ruoansulatuskanavassa pötsistä eteenpäin ja vapauttavat tilaa uudelle rehuannokselle. Toisaalta märehtijän rehuannoksessa on oltava riittävästi karkearehusta peräisin olevaa kuitua, sillä se
lisää pureskelu- ja märehtimistarvetta ja syljeneritystä, joka tasaa pötsin pH:n vaihteluja ja pitää eläimen terveenä (Allen 1997).

Märehtijän rehuannoksessa on tärkeää olla riittävästi valkuaista, mutta ylimäärä ei ole tarpeen. Korkea raakavalkuainen ei lisää syöntiä D-arvon tavoin (Huhtanen ym. 2007). Koska palkokasvien valkuainen on helposti sulavaa ja sen määrä ylittää usein märehtijöiden tarpeen, ylimääräinen typpi päätyy helposti eläimen virtsaan ja pienentää näin palkokasvipitoisen rehun typen hyväksikäyttötehokkuutta (Dewhurst ym. 2009). Jos rehu säilötään käymisprosessiin perustuvilla säilöntäaineilla, sokereita tarvitaan riittävästi, jotta pH laskee ja rehu säilyy hyvin (Van Soest 2018).

2.3.5

Kasvuston kehitysvaiheen ja seosviljelyn vaikutukset

Kasvuston kehitysvaihe on tärkein rehuarvoihin vaikuttava tekijä (Buxton 1996). Kasvuston vanhetessa korsien osuus kokonaismassasta kasvaa niin heinillä, etenkin timoteillä (Virkajärvi ym. 2012),
mailasella (Thompson ym. 2000) kuin puna-apilallakin (Søegaard ja Weisbjerg 2007). Søegaard ja
Weisbjerg (2007) havaitsivat, että sinimailasen korsien ligniinipitoisuus oli huomattavasti korkeampi
ja orgaanisen aineksen sulavuus matalampi kuin sinimailasen lehtien, kun taas puna-apilalla lehtien
ja korsien välinen ero oli selvästi pienempi. Sekä heinien että palkokasvien korret sisältävät enemmän
kuitua kuin niiden lehdet korkeamman tuki- ja kuljetussolukkomäärän vuoksi, ja sulavat siksi lehtiä
huonommin (Buxton ja Redfearn 1997). Korsien sulavuus myös laskee nopeammin (Buxton ja Redfearn 1997), mutta koko kasvuston rehuarvojen muutokset johtuvat myös suurelta osin korsien osuuden kasvusta (Søegaard ja Weisbjerg 2007). Valkoapilan kortta päätyy rehuun puna-apilan kortta
vähemmän sen lamoavan kasvutavan vuoksi (Johansen ym. 2018).
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Nurmipalkokasvien sulavuus laskee kasvien vanhetessa tyypillisesti hitaammin kuin heinien (Dewhurst ym. 2009). Kirjallisuuden perusteella puna-apilan D-arvo laski ensimmäisessä sadossa keskimäärin 3,5 g päivässä, kun vastaava lasku heinillä oli 5,1 g päivässä (Kuoppala 2010). Toisessa sadossa ero ei ollut yhtä selkeä. Hitaammasta D-arvon laskusta huolimatta puna-apilan iNDF-pitoisuus
nousi puna-apilalla heiniä nopeammin sekä ensimmäisessä että toisessa sadossa (Kuoppala 2010).

Seoksen rehuarvo määräytyy sen koostumuksen perusteella: mitä enemmän seoksessa on palkokasveja, sitä enemmän ne voivat vaikuttaa seoksen rehuarvoihin heinistä poikkeavilla ominaisuuksillaan.
Tämän lisäksi palkokasvit voivat vaikuttaa heinien kasvuun, esimerkiksi lehti-korsisuhteeseen, muuttaen rehuarvoja myös sitä kautta (Søegaard ja Weisbjerg 2007). Tällaisia heinien ja palkokasvien
yhdysvaikutuksia on vaikea ennakoida puhdaskasvustojen rehuarvoja tarkastelemalla.

2.4
2.4.1

Biologinen typensidonta
Typensidonnan mekanismi

Palkokasvien biologinen typensidonta perustuu typensitojabakteerien ja niiden isäntäkasvin symbioosiin, jonka tuloksena ilman typpeä (N2) muutetaan epäorgaaniseen ammoniummuotoon (NH3) nitrogenaasientsyymin avulla (Connor ym. 2011). Typensidonta tapahtuu palkokasvin juuristoon kehittyvissä nystyröissä. Kun typensidonta toimii, nystyrät ovat väriltään punertavia. Väri johtuu leghemoglobiinista, joka sitoo ja kuljettaa happea samaan tapaan kuin hemoglobiini ihmisen verenkierrossa (Wagner 2011). Typensitojabakteerit tarvitsevat happea hengittämiseen, mutta happi haittaa
nitrogenaasientsyymin toimintaa, minkä vuoksi leghemoglobiini säätelee nystyröiden happipitoisuutta (Wagner 2011).

Typensitojabakteerit ovat erikoistuneet tiettyyn isäntäkasviin. Puna-, valko- ja alsikeapilan kanssa
symbioosisuhteen muodostaa Rhizobium leguminosarum bv. trifolii ja mailasten kanssa Rhizobium
meliloti (Frame 2005). Mikäli maassa ei ole sopivaa typensitojabakteeria valmiina, siementen ymppäys typensitojabakteerilla ennen kylvöä auttaa typensidonnan varmistamisessa (Connor ym. 2011).
Suomessa mailasen viljely on vähäistä ja sen ymppäämistä suositellaan lähes poikkeuksetta, mutta
apiloiden tapauksessa ymppäys on tarpeen lähinnä silloin kun pelto on otettu vasta viljelyyn tai sen
pH on alle 6 (Elomestari 2019).
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2.4.2

Typensidonnan määrä

Typensidonnan määrään vaikuttavat monet asiat: sääolosuhteet, palkokasvilajit ja niiden määrä kasvustossa sekä ravinteiden, erityisesti epäorgaanisen typen saatavuus (Connor ym. 2011). Maan ja
juuriston riittävä lämpötila on erityisen tärkeä nystyröiden muodostumiseksi (Gibson 1971), mutta
lämpötila vaikuttaa myös nitrogenaasientsyymin aktiivisuuteen (Liu ym. 2011). Nystyröiden toiminnan on havaittu olevan aktiivisimmallaan puna-apilalla 20–30°C lämpötilassa ja sinimailasella jopa
lämpimämmässä (Dart & Day 1971); toisaalta nitrogenaasientsyymin on havaittu olevan toiminnassa
molemmilla lajeilla jopa silloin, kun maan lämpötila on ollut 1,5 °C (Linström 1984). Riittävän korkea pH sekä riittävä fosforin, kalsiumin ja kaliumin saatavuus edistävät typensidontaa (Connor ym.
2011). Nitrogenaasientsyymi sisältää molybdeeni-ionin, joten molybdeeni on typensitojakasveille
tärkeä mikroravinne (Connor ym. 2011).

Biologisen typensidonnan määrä riippuu myös palkokasvin satotasosta, sillä suurempaan satoon on
sitoutunut enemmän typpeä (Carlsson ja Huss-Danell 2003). Koska typensidonta kuluttaa paljon
energiaa, maassa helposti saatavilla oleva ammonium- tai nitraattityppi, joita typpilannoitus luonnollisesti lisää, alentaa biologisen typensidonnan määrää (Connor ym. 2011). Onkin havaittu, että palkokasvit sitovat enemmän typpeä kasvaessaan seoksena heinien kanssa, mitä selittää heinien aikaansaama kilpailu maassa vapaana olevasta epäorgaanisesta typestä (Carlsson ja Huss-Danell 2003). Tällöin myöskään typpilannoitus ei aina vaikuta alentavasti typensidonnan määrään (Rasmussen 2012).
Palkokasvien ilmasta sitoma typpi hyödyttää myös seoksen muita kasveja. Pirhofer-Walzl ym. (2012)
havaitsivat tekemässään kokeessa palkokasvien siirtäneen yhden kasvukauden aikana keskimäärin 40
kiloa typpeä muille seoksen kasveille. Typpi voi vapautua kuolleista kasvinosista tai juurieritteistä
maahan ja sieltä jälleen toiseen kasviin tai suoraan kasvista kasviin juuriston tai juuristoja yhdistävän
mykorritsan kautta (Pirhofer-Walzl ym. 2012).

Riesinger ja Herzon (2010) määrittivät suomalaisilla puna-apilanurmilla kahden korjuun vuotuiseksi
typensidonnan määräksi 68–287 kg N ha-1 riippuen nurmen iästä ja maantieteellisestä sijainnista. Typensidonta oli suurinta ensimmäisenä nurmivuonna. Vaihteluväli osuu hyvin yksiin Connorin ym.
(2011) nurmipalkokasveille raportoiman tyypillisen vaihtelunvälin 50–250 kg N ha-1 v-1 kanssa. Rasmussen ym. (2012) havaitsivat puna-apilan ja sinimailasen sitovan yhtä paljon typpeä heinäseoksessa,
mutta valkoapilan sitovan huomattavasti vähemmän. Toisaalta Pirhofer-Walzl ym. (2012) havaitsivat
valkoapilan siirtävän typpeä seoksen muille kasveille tehokkaammin kuin sinimailasen ja puna-api-
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lan. Nyfelerin ym. (2017) mukaan paras biologisen typensidonnan hyöty saavutetaan silloin, kun nurmipalkokasveja viljellään seoksena heinien kanssa siten, että palkokasvien osuus on 40–60 % ja typpilannoitus maltillinen, esimerkiksi 50–150 kg ha-1 v-1.

2.4.3

Typen hyväksikäyttötehokkuus

Typen hyväksikäyttötehokkuus (nitrogen use efficiency, NUE) voi tarkoittaa useaa eri asiaa, mutta
viljelykasvin NUE lasketaan yleensä jakamalla sadon mukana poistuneen typen määrä lannoitetypen
määrällä (Powell ym. 2010). Tällöin biologisen typensidonnan kautta saatua typpeä ei huomioida
jakajassa. NUE riippuu viljeltävästä kasvista, käytetyistä viljelymenetelmistä kuten typpilannoituksen määrästä, säästä ja maan ominaisuuksista (Powell ym. 2010). Liian korkea typpilannoitus suhteessa satoon päätyvään typpeen laskee NUE:a ja lisää typen huuhtoumariskiä.

3

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tässä tutkielmassa tarkastellaan nurmipalkokasvien vaikutusta säilörehunurmiseosten sadontuottoon
ja ruokinnalliseen arvoon. Tämä tehdään kolmen tutkimuskysymyksen avulla, jotka ovat:

1. Miten nurmipalkokasvit ylläpitävät satoa ja säilyvät seoksissa?
2. Miten nurmipalkokasvit vaikuttavat sadon ruokinnalliseen arvoon eri seoksissa?
3. Miten nurmipalkokasvit vaikuttavat sadon typpipitoisuuteen ja typen hyväksikäyttötehokkuuteen eri seoksissa?

Ensimmäiseen kysymykseen etsitään vastausta selvittämällä, miten sadon määrä ja palkokasvien
osuus sadoissa muuttuu kolmevuotisen kokeen aikana. Oletuksena on, että palkokasvilajien välillä on
eroja pysyvyydessä nurmen vanhetessa. Tulosten tarkastelussa huomioidaan sääolosuhteet ja mahdolliset talvituhot. Toisessa kysymyksessä tarkastellaan seosten sulavan orgaanisen aineksen pitoisuutta kuiva-aineessa (D-arvo) sekä kuidun ja sulamattoman kuidun pitoisuuksia. Oletuksena on, että
palkokasvien osuus sadossa vaikuttaa ruokinnalliseen arvoon. Kolmannessa kysymyksessä tarkastellaan nurmipalkokasviseosten raakavalkuaispitoisuutta sekä verrataan niiden satoa, typen poistumaa
(typpisatoa) ja typen hyväksikäyttötehokkuutta timotei-nurminataseokseen. Oletuksena on, että biologisen typensidonnan ja madalletun typpilannoituksen johdosta nurmipalkokasvien typen hyväksikäyttötehokkuus on korkeampi kuin heinäseosten.
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4

AINEISTO JA MENETELMÄT

Ruutukoe toteutettiin Luke Kuopion Maaningan toimipaikassa vuosina 2017–2020. Kokeessa oli pääruutuina nurmiheiniä sisältävät heinäseokset sekä heinien lisäksi nurmipalkokasveja sisältävät palkonurmiseokset. Koeasetelma oli ’nested design’, jossa kummassakin pääruudussa on eri osaruudut.
Heinäseos-pääruuduissa oli osaruutuina neljä seosta ja palkonurmiseos-pääruuduissa viisi seosta.
Kerranteita eli toistoja oli neljä. Koska tässä tutkielmassa haluttiin keskittyä erityisesti nurmipalkokasveihin, tuloksissa käsitellään pääasiassa vain palkonurmiseoksia. Typen hyväksikäyttöosiossa yksinkertaisinta heinäseosta käytetään kuitenkin verrokkina. Heinäseosten keskinäiset erot olivat hyvin
vähäiset. Ilman heinäseoksia koeasetelma supistuu lohkoittain satunnaistetuksi kokeeksi, jossa on
viisi koejäsentä ja yhteensä 20 koeruutua. Koeruudun koko oli 12 m2.

Heinien siemenet saatiin Boreal Kasvinjalostus Oy:ltä ja nurmipalkokasvien siemenet Lantmännen
Agro Oy:ltä (silloinen K-Maatalous). Siemenseokset sekoitettiin itse (Kuva 2). Seos 1 oli yksinkertaisin palkonurmia sisältävä seos sisältäen timoteita (’Tuure’), nurminataa (’Valtteri’) ja puna-apilaa
(’SW Yngve’). Seoksessa 2 mukaan lisättiin valkoapila (’SW Hebe’) ja alsikeapila (’Frida’). Seoksessa 3 apilan kylvömäärä nostettiin tyypillistä korkeammaksi (käyttäen esikuvana Lüscher ym. 2008
nelilajisia seoksia) ja seoksessa 4 mukaan lisättiin rehumailanen (’Lavo’). Seosta 5 monipuolistettiin
lisäämällä timotein ja nurminadan lisäksi myös ruokonataa (’Karolina’) ja englanninraiheinää
(’Riikka’). Verrokkina käytetty heinäseos sisälsi timoteitä (’Rubinia’) ja nurminataa (’Valtteri’).
Tässä tutkimuksessa käytetty mailaslajike Lavo on virallisen lajikelistauksen mukaan ’sand lucerne’
(Medicago × varia T. Martyn; European Commission 2020), joten sitä kutsutaan tässä tutkielmassa
rehumailaseksi. Todennäköisesti sen perimä on hyvin lähellä sinimailasta ja sitä onkin kutsuttu Suomessa monissa yhteyksissä sinimailaseksi (mm. Mäkiniemi ym. 2016). Myös tähän kokeeseen siemenet tulivat alun perin sinimailasen nimellä.
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Kuva 2. Seosten kylvömäärät sekä eri kasvilajien osuudet kylvömäärästä.

Kylvömäärät suunniteltiin alun perin virallisten lajikekokeiden ohjeiden mukaan siten, että esimerkiksi seokseen 1 haluttiin 60 % timoteitä, 30 % nurminataa ja 10 % puna-apilaa. Tämä toteutettiin
kylvämällä timoteita 60 % virallisten lajikekokeiden ohjeiden mukaisesta timotein puhdaskasvuston
mukaisesta kylvömäärästä (0,6 × 3000 kpl itävää siementä m2), samoin toimittiin muiden lajien ja
seosten kohdalla. Koska tiloilla siemenseoksia ei muodosteta näin, kylvömäärät esitetään Kuvassa 2
käännettynä prosenttiosuuksiksi kylvetyistä siemenkiloista. Käytetystä menetelmästä johtuen seosten
kylvömäärät kiloina eivät ole kaikilla seoksilla samat. Mailasen siemenet ympättiin ennen kylvöä
Sinorhizobium meliloti-bakteerilla (Elomestari Oy). Apilan siemeniä ei ympätty, koska maassa oletettiin olevan riittävästi apilalle sopivia typensitojabakteereja jo valmiiksi.

Koealue perustettiin keväällä 2017, jolloin otettiin maanäytteet kustakin kerranteesta 0–20 cm syvyydestä (n = 4). Näytteistä tilattiin perusviljavuusanalyysi (multavuus, maalaji, johtoluku, pH, Ca, P, K,
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Mg, S) Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:ltä, missä ravinnepitoisuudet määritettiin Vuorinen ja Mäkitie
(1955) mukaisesti ja pH H2O-uutolla (1:2,5 v:v). Seokset kylvettiin yhdessä suojaviljan (ohra Toria
194 kg ha-1) kanssa toukokuussa, ja ohra korjattiin kokoviljana elokuun alussa. Perustamisvuoden
lannoitus oli 81 kg typpeä (N), 11 kg fosforia (P) ja 28 kg kaliumia (K) hehtaarille (Pellon Y3, 23-38). Rikkakasvit torjuttiin Harmony 50 SX:llä. Perustamisvuonna ei mitattu satoa. Syksyllä kasvukauden päätyttyä sekä keväällä kasvukauden alettua määritettiin tiheys ruuduittain silmämääräisesti siten, että 100 % tarkoitti kaikkien kylvörivien olevan täysiä.

4.1

Kokeen toteutus

Koe kesti perustamisvuoden lisäksi kolme nurmivuotta. Nurmivuosina palkonurmiseokset niitettiin
kahdesti ja heinäseokset kolmesti kasvukauden aikana. Lannoitukset tehtiin keväällä (heinäseokset
14.5.2018, palkonurmiseokset 21.5.2018, kaikki seokset 10.5.2019 ja 13.5.2020) sekä ensimmäisen
sadon korjuun jälkeen samana päivänä. Ensimmäisenä keväänä palkonurmet lannoitettiin heinäseoksia myöhemmin, jotta palkokasvit eivät jäisi heinien jalkoihin kevään kasvuun lähdössä. Palkonurmiseokset saivat ensimmäiselle sadolle 50 kg N, 13 kg P, 37 kg K ja 7,5 kg S hehtaarille (Suomensalpietari, superfosfaatti ja kaliumsuola) ja toiselle sadolle 50 kg N, 25 kg K ja 7,5 kg S hehtaarille
(Suomensalpietari ja kaliumsuola). Heinäseokset saivat ensimmäiselle sadolle 100 kg N, 13 kg P ja
35 kg K (YaraMila Y3, 23-3-8), toiselle sadolle 90 kg N ja 25 kg K (YaraMila NK1, 25-0-7) ja
kolmannelle sadolle 50 kg N (Suomensalpietari). Palkonurmien typpilannoitus mitoitettiin siten, että
typensidonta huomioidaan, mutta myös heinien haluttiin kasvavan ja palkokasvipitoisuuden pysyvän
kohtalaisena. Keväisin ja syksyisin määritettiin tiheydet ja toisen sadon kasvaessa tehtiin kasvinsuojeluruiskutus. Koska palkokasveja ei haluttu vaurioittaa, kasvinsuojeluruiskutukset tehtiin vuosittain
Basagran SG:llä. Heinäseokset ruiskutettiin vain kerran nurmivuosien aikana, syyskuun lopussa 2019
Starane XL:llä. Vuonna 2018 koeruudut tallattiin ensimmäisen sadonkorjuun jälkeen ajamalla kaikkien ruutujen yli kerran poikkisuunnassa kuution vesisäiliöllä varustetulla traktorilla tekemättä jarrutuksia tai käännöksiä (yhdistelmän paino 7670 kg). Koeruutuja ei normaalisti tallata, sillä traktorin
renkaat kulkevat ruutuväleissä. Tallauksen tarkoituksena oli simuloida pellolla niiton yhteydessä tapahtuvaa tallausta. Ruudut niitettiin koeruutumittakaavan Haldrup 1500 niittokoneella (Haldrup,
Løgstør, Tanska), joka punnitsi tuoresadon. Syksyisin mitattiin kasvuston ojennettu korkeus, joka
kertoo suuntaa antavasti siitä, kuinka paljon toisen korjuun jälkeen kasvanutta odelmaa jäi ruuduille
talveksi.
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4.2

Näytteiden analysointi

Jokaisesta ruudusta otettiin niiton yhteydessä analyysinäyte, joka kuivattiin +60 °C lämpötilassa 40–
48 tunnin ajan, jonka jälkeen määritettiin kuiva-ainepitoisuus (ka) kuiva-ainesadon (Kasato,
kg ka ha-1) laskemista varten. Kuivatut näytteet analysoitiin Valio Oy:n laboratoriossa, jossa niistä
määritettiin D-arvo (sulavan orgaanisen aineen pitoisuus kuiva-aineessa), raakavalkuainen (rv), neutraalidetergenttikuitu (NDF), sulamaton kuitu (iNDF) sekä sokerit (kaikkien yksikkö g kg-1 ka) NIRmenetelmällä (FOSS NIRSystems XDS analysaattori, Hilleroed, Tanska). Niiton yhteydessä otettiin
lisäksi näytteet ruuduittain kerranteilta 1 ja 3 botaanista analyysiä varten. Botaaninen analyysi tehtiin
käsin noin 0,5 kg kokoisesta tuoreesta näytteestä erotellen kukin kylvetty laji sekä rikkakasvit eri
kasoihin. Kasat punnittiin, määritettiin kustakin lajista kuiva-ainepitoisuus kuivaamalla 60 asteessa
40–48 tunnin ajan ja laskettiin kunkin lajin osuus seoksen kuiva-aineesta.

Talvituhojen määrä laskettiin kaavalla (syystiheys - kevättiheys)/syystiheys × 100, mahdollinen negatiivinen arvo korvattiin nollalla. Energiasato (MEsato, GJ ha-1) laskettiin kaavalla Kasato × D-arvo
× 0,016 × 1000-1. Typpisato (N-sato, kg ha-1) laskettiin kaavalla Kasato × (rv/6,25/1000) ja typen
hyväksikäyttötehokkuus (NUE) kaavalla N-sato/annettu typpilannoitus. NUE täydentää N-satotuloksia silloin kun annettu typpilannoitus vaihtelee, eli kun palkonurmiseoksia verrataan heinäseokseen.
Lämpötila- ja sademäärätiedot saatiin samalla peltolohkolla sijaitsevalta Ilmatieteen laitoksen sääasemalta (Kuopio Maaninka). Kasvukausi määritettiin alkaneeksi, kun vuorokauden keskilämpötila oli
vähintään viitenä päivänä peräkkäin + 5 °C tai enemmän ja lisäksi edellisen kymmenen päivän aikana
laskettu lämpösumma (keskilämpötilojen summa, kun kunkin päivän keskilämpötilasta on vähennetty
viisi astetta) oli vähintään 20 °C vrk. Lämpösummakertymä ensimmäisen sadon kasvun aikana laskettiin kasvukauden alusta ja vastaavasti toisen sadon kasvun aikana ensimmäisen niiton ajankohdasta.

4.3

Tilastolliset menetelmät

Tulokset analysoitiin SAS 9.4. ohjelmiston Mixed-proseduurilla (SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA). Ensimmäinen ja toinen sato käsiteltiin erikseen tai summattuna yhteen kesän kokonaissadoksi. Osassa muuttujista myös vuodet käsiteltiin erikseen. Vain palkonurmia käsitellessä mallissa
oli kiinteänä tekijänä seos ja satunnaisena tekijänä kerranne. Kun vuosi oli mukana mallissa, seos,
vuosi ja seos × vuosi-yhdysvaikutus olivat kiinteitä tekijöitä ja kerranne sekä kerranne × vuosi-yh-
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dysvaikutus satunnaisia tekijöitä. Vuosi oli lisäksi toistotekijä CSH (Heterogenous compound symmetry) tai CS (Compound symmetry) -kovarianssirakenteella. Valinta näiden kahden välillä tehtiin
sen perusteella, kumpi antoi pienemmän informaatiokriteeriarvon (AIC). Kun palkonurmiseoksia haluttiin verrata heinäseoksiin, käytettiin nested design-mallia, jossa kiinteinä tekijöinä olivat pääruutu
(heinäseos/palkonurmiseos) ja pääruutu × seos yhdysvaikutus. Satunnaisina tekijöinä olivat kerranne
ja kerranne × pääruutu -yhdysvaikutus. Malli ajettiin siten, että kaikki neljä heinäseosta olivat mukana
aineistossa, mutta tulostaulukoissa raportoidaan vain yksi, palkonurmien verrokkina käytetty heinäseos. Heinäseosten keskinäiset erot olivat hyvin vähäiset. Malleissa käytettiin REML (Residual maximum likelihood) –menetelmää sekä Kenward-Rogerin vapausastekorjausta. Seosten ja vuosien keskinäisiä eroja tarkasteltiin Tukey-Kramerin testillä. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin Parvoa 0,05.

5
5.1

TULOKSET
Maan ominaisuudet

Koealueen maalaji oli multava karkea hieta (m KHt), johtoluku 0,8 10×mS cm-1 ja pH 6,7 (korkea).
Keskimäärin koealueella oli kyntökerroksessa kalsiumia 1900 mg l-1 (viljavuusluokka tyydyttävä),
fosforia 13,5 mg l-1 (tyydyttävä), kaliumia 95 mg l-1 (välttävä), magnesiumia 153 mg l-1 (tyydyttävä)
sekä rikkiä 5,0 mg l-1 (huononlainen). Reservikaliumin määrää ei mitattu, koska sen tiedettiin valmiiksi olevan kyseisellä peltolohkolla korkea, jopa 3000 mg l-1.

5.2

Kasvukausien sää

Kokeen perustamisvuosi 2017 oli poikkeuksellisen viileä ja suojaviljan korjuun aikaan elokuun
alussa lämpösummakertymä oli noin 170 astetta pitkän ajan keskiarvoa jäljessä (Taulukko 1). Nurmivuosina ensimmäinen sato korjattiin kesäkuun puolivälin jälkeen, jolloin jokaisena kolmena
vuonna lämpösummakertymä oli pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Vuosi 2020 oli koevuosista viilein, minkä vuoksi ensimmäinen sato niitettiin myöhemmin kuin kahtena aiempana vuonna. Kasvukausi oli vuosina 2017, 2018 ja erityisesti 2020 keskimääräistä kuivempi ensimmäiseen niittoon
saakka, kun taas vuonna 2019 ensimmäinen sato sai kosteutta melko tasaisesti (Kuva 3).
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Toinen sato korjattiin heinäkuun lopussa tai elokuun ensimmäisellä viikolla. Vuosi 2018 oli selkeästi
keskimääräistä lämpimämpi, mikä korostui erityisesti toisen sadon kasvuajan loppupuolella (Taulukko 1) sekä toisen sadon korjuun jälkeen syksyllä. Vuosina 2019 ja 2020 lämpösumma oli toisen
sadon korjuun aikaan sekä kasvukauden päättyessä hyvin lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Toisen sadon kasvuajalle osui siis viileitä ajanjaksoja etenkin vuonna 2019, koska ensimmäisen korjuun aikaan
lämpösumma oli edellä pitkän ajan keskiarvosta. Vuonna 2018 toisen sadon kasvuunlähdön aikaan
saatiin runsaasti sateita, mutta kasvun loppupuoliskolla oli hyvin kuivaa (Kuva 3). Vuonna 2019 ja
etenkin vuonna 2020 toisen sadon kasvuunlähtö oli hidasta kuivuuden vuoksi. Vuosi 2019 oli erityisen kuiva koko toisen sadon kasvun ajan sekä vielä syksyllä, kun taas vuonna 2020 runsaat sateet
toisen sadon kasvuajan loppupuoliskolla sekä syksyllä nostivat koko kasvukauden sadesumman pitkän ajan keskiarvon tasalle.

Taulukko 1. Lämpösummat niittopäivinä sekä ero pitkän ajan keskiarvoon 1981–2010.
2017

2018

2019

2020

Kasvukauden alku

16.5.

10.5.

25.4.

23.5.

1. niitto

2.8.2

18.6.

18.6.

23.6.

Lämpösumma, °C vrk

640

386

358

355

Ero pitkän ajan keskiarvoon 1981–2010

-169

+98

+70

+18

31.7.

5.8.

3.8.

972

838

828

+187

-7

+7

586

481

473

2. niitto
Lämpösumma, °C vrk
Ero pitkän ajan keskiarvoon 1981–2010
Kasvuun vaikuttanut lämpösumma, °C
1

2

Laskettu 1. niitosta; suojaviljan korjuu

vrk 1
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Kuva 3. Kasvukausien sadesummat laskettuna kasvukauden alusta ja pitkän aikavälin 1981–2010
keskiarvo. Ensimmäisen ja toisen korjuun ajankohdat (Taulukko 1) on merkitty pystyviivoin.

5.3

Kasvuston tiheys ja talvituhot

Kokeen perustaminen kesällä 2017 onnistui tavallista huonommin, minkä vuoksi suojaviljan korjuun
jälkeen kasvukauden lopussa kylvörivit eivät olleet täystiheitä (Taulukko 2). Seosten välillä ei ollut
kuitenkaan eroja perustumisessa, eikä esimerkiksi seoksen 3 muita matalampi siemenmäärä noussut
tässä esiin. Kokeen edetessä ruudut tihentyivät. Talvituhot eivät olleet seostasolla merkittäviä (0–4
%, keskimäärin 0,6 %), joten perustamisvaiheen ongelmat vaikuttivat talvituhoja enemmän tiheyteen.
Tässä tutkielmassa ei keskitytä heinälajien suhteellisiin osuuksiin, mutta talvituhojen yhteydessä on
syytä mainita englanninraiheinän raju väheneminen vuosien 2018 ja 2019 välissä. Yksittäisten lajien
kohdalla saattoi siis olla talvituhoja, vaikka ne eivät tulleetkaan näkyviin seostasolla. Ensimmäisen
koevuoden jälkeen syksyllä 2018 kasvuston korkeus oli rehumailasseoksella 49 cm ja muilla seoksilla
keskimäärin 41 cm, ja vain seoksen 3 korkeus ei poikennut rehumailasseoksesta. Seuraavana syksynä
kasvusto jäi talvehtimaan noin kymmenen senttiä lyhyempänä: rehumailasseoksen korkeus oli 35 cm
ja muiden keskimäärin 31 cm, vain seoksen 1 korkeus oli matalampi kuin rehumailasseoksen.
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Taulukko 2. Perustamisvuoden syystiheydet kasvukauden lopussa, neljän kerranteen keskiarvo sekä
minimi- ja maksimiarvot. T = timotei, NN = nurminata, PA = puna-apila, VA = valkoapila, AA =
alsikeapila, RM = rehumailanen, RN =ruokonata, ERH = englanninraiheinä. Koejäsenten välillä ei
ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (P > 0,05).
Syystiheys %
Nro

1
2
3
4
5
Keskiarvo

Seos

T/NN/PA
T/NN/PA/VA/AA
T/NN/PA/VA
T/NN/PA/VA/AA/RM
T/RN/NN/ERH/PA/VA/AA

Keskiarvon keskivirhe

5.4

2017

Min.

Maks.

84

70

92

83

75

90

81

70

90

87

80

93

78

65

85

83

72

90

4,3

Kuiva-ainesato ja nurmipalkokasvien osuudet

Ensimmäisenä koevuonna 2018 seosten keskimääräinen satotaso oli 7950 kg ka ha-1, mikä oli korkeampi kuin kahtena seuraavana vuonna (6020 ja 6040 kg ka ha-1, Liite 1, P < 0,001). Keskimääräinen
ensimmäisen sadon osuus kesän kokonaissadosta oli vuonna 2018 55 %, vuonna 2019 61 % ja vuonna
2020 67 %. Vain rehumailasta sisältävä seos 4 kykeni pitämään satotasoa yllä tasaisesti kaikkina
kolmena vuonna (Kuva 4; Liite 1), ja sen sato olikin vuosina 2019 ja 2020 korkeampi kuin lähes
kaikilla muilla seoksilla. Vuonna 2018 englanninraiheinää ja ruokonataa sisältävä seos 5 tuotti korkeamman sadon kuin seos 1.

Perustumisongelmat näkyivät koko kokeen ajan aukkoisuutena kasvustossa, sekä leveälehtisten rikkakasvien esiintymisenä kaikilla seoksilla (Kuva 4). Rikkakasveja jouduttiin tämän vuoksi torjumaan
kasvustosta normaalia useammin, mutta nurmipalkokasvien mukana olon vuoksi käytettävien aineiden valikoima oli rajallinen, eikä ruiskutusten teho ollut toivottava. Tehtyjen kasvinsuojeluruiskutusten vuoksi tästä koeasetelmasta ei voi päätellä seosten vaikutusta rikkakasvien esiintymiseen.

Rehumailasta sisältävässä seoksessa 4 apiloiden osuus jäi vähäiseksi (Kuva 4). Kun kaikki kolme
apilalajia tai puna- ja valkoapila olivat mukana samassa seoksessa, puna-apilan osuus erottui suurimpana. Vuonna 2020 alsikeapilaa ei juurikaan löytynyt, vaikka kahtena aiempana vuonna sitä oli enemmän kuin valkoapilaa. Valkoapila esiintyi runsaimpana seoksessa 3, mutta myös seoksessa 5, vaikka
sen kylvömäärä jälkimmäisessä oli varsin pieni.
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Kuva 4. Seosten kuiva-ainesadot vuosina 2018–2020 (n = 4) ja botaanisen analyysin (n = 2) perusteella laskettu eri palkokasvien osuus sadoista. Ensimmäinen ja toinen sato on summattu yhteen.

5.5

Palkokasvien osuuden vaihtelu

Palkokasvien osuus kylvöseoksesta vaihteli 5–28 % välillä (Kuva 5). Matalalla puna-apilan kylvösiemenmäärällä (seos 1) päästiin kuitenkin yhtä korkeisiin palkokasvien osuuksiin sadoissa kuin
muillakin apilaseoksilla. Nurmivuosina palkokasvien osuus oli 11–43 % apiloita ja 18–75 % rehumailasta sisältävällä seoksilla. Ensimmäisenä nurmivuonna 2018 seosten välillä ei ollut eroja palkokasvien määrässä. Rehumailanen runsastui selkeästi toisen nurmivuoden (2019) jälkimmäisessä sadossa. Seoksen 4 palkokasvien osuus oli korkeampi kuin seosten 1 ja 3 (parivertailuiden P-arvot
< 0,05). Muiden seosten välillä ei ollut eroja. Kolmantena nurmivuonna rehumailasta sisältävä seos
4 poikkesi selkeästi muista ja etenkin toinen sato oli hyvin rehumailasvaltainen. Seoksessa 4 oli mukana myös apiloita, mutta niiden osuus oli vähäinen (Kuva 4). Hajonta kahden toiston välillä oli kui-
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tenkin niin suurta, ettei seoksen 4 ero muihin seoksiin ollut tilastollisesti merkitsevä. Palkokasvipitoisuus laski vuosien myötä tilastollisesti merkitsevästi ainoastaan seoksen 5 ensimmäisessä sadossa,
jossa se oli vuonna 2020 matalampi kuin vuonna 2019.

Kuva 5. Palkokasvien osuus kylvösiemenseoksessa sekä osuudet kuiva-ainesadosta eri vuosina ja
korjuukertoina. Rikkakasvit on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. T = timotei, NN = nurminata, PA =
puna-apila, VA = valkoapila, AA = alsikeapila, RM = rehumailanen, RN =ruokonata, ERH = englanninraiheinä. Tavoiteltava osuus 30–50 % (Lüscher ym. 2014) merkitty vaakaviivoilla.

5.6

Ruokinnallinen arvo

Seosten ruokinnallista arvoa tarkasteltiin D-arvon, kuidun, sulamattoman kuidun sekä sokeripitoisuuksien avulla. Seosten keskinäiset erot olivat suurempia toisessa sadossa.

5.6.1

D-arvo, kuitu ja sulamaton kuitu ensimmäisessä sadossa

Vuonna 2020 D-arvo oli keskimäärin matalampi (642 g kg-1 ka) kuin vuosina 2018 ja 2019 (668 ja
667 g kg-1 ka), ja vastaavasti sulamattoman kuidun pitoisuus korkeampi (101 g kg-1 ka vs. 74 ja 73 g
kg-1 ka). Kaikki vuodet erosivat toisistaan kuitupitoisuuksissa: kuitua oli keskimäärin 526 g kg-1 ka
vuonna 2018 ja 550 g kg-1 ka vuonna 2019. Erityisen korkea kuitupitoisuus oli vuonna 2020: muilla
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seoksilla keskimäärin 597 g kg-1 ka ja rehumailasseoksella, jossa palkokasvien osuus oli suurin, 573
g kg-1 ka. Ero seosten välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.

Seosten välillä ei ensimmäisessä sadossa ollut tilastollisesti merkitseviä eroja D-arvossa tai kuitupitoisuudessa. Rehumailasta sisältävän seoksen sulamattoman kuidun määrä (93 g kg-1 ka) oli keskimäärin korkeampi kuin seosten 1 ja 3 (77 ja 80 g kg-1 ka).

5.6.2

D-arvo, kuitu ja sulamaton kuitu toisessa sadossa

Kaikki vuodet erosivat toisessa sadossa toisistaan D-arvon ja kuidun suhteen: vuonna 2018 D-arvo
oli matalin ja kuitu korkein, kun taas 2019 D-arvo oli korkein ja kuitu matalin (Taulukko 3). Lisäksi
sulamaton kuitu oli korkeampi vuonna 2018 kuin muina vuosina.

Vuonna 2018 D-arvossa tai kuidussa ei ollut eroja seosten välillä. Englanninraiheinää ja ruokonataa
sisältävän seoksen (seos 5) sekä rehumailasseoksen (seos 4) D-arvo oli muita seoksia matalampi
vuonna 2019, kun taas vuonna 2020 vain rehumailasseoksen D-arvo oli muita matalampi (Taulukko
3). Toisen sadon kuitupitoisuudet olivat lukuarvoisesti selvästi matalampia kuin ensimmäisessä sadossa, keskimäärin 467 g kg-1 ka. Seosten välillä oli eroja vain vuonna 2020, jolloin englanninraiheinää ja ruokonataa sisältävän seoksen (seos 5) kuitupitoisuus oli korkeampi kuin seosten 1, 3 ja 4.
Sulamattomassa kuidussa erot olivat suuremmat kuin kuidussa. Vuonna 2018 seoksen 5 sulamattoman kuidun osuus oli korkeampi kuin seoksen 1, muiden jäädessä näiden väliin. Vuonna 2019 seos
4 ja seos 5 erosivat muista korkeammalla sulamattoman kuidun määrällä, ja vuonna 2020 rehumailasseoksen (seos 4) sulamaton kuitu oli yli kaksinkertainen (128 g kg-1 ka) muiden seosten keskiarvoon (54 g kg-1 ka) verrattuna.

Taulukko 3. Seosten D-arvo sekä neutraalidetergenttikuidun (NDF) ja sulamattoman neutraalidetergenttikuidun (iNDF) pitoisuudet toisessa sadossa eri vuosina. Samassa sarakkeessa eri kirjaimilla merkityt eroavat tilastollisesti merkitsevästi (Tukey-Kramerin testi, P < 0,05).
Seos

Lajit1

D-arvo, g kg-1 ka

NDF, g kg-1 ka

iNDF, g kg-1 ka

2018

2019

2020

Keskimäärin

2018

2019

2020

Keskimäärin

2018

2019

2020

Keskimäärin

1

T/NN/PA

665

704 b

704 b

691 c

495

449

454 a

466

67 a

50 a

49 a

55 a

2

T/NN/PA/VA/AA

658

705 b

708 b

691 c

508

438

467 ab

471

68 ab

53 a

50 a

57 a

3

T/NN/PA/VA

649

704 b

701 b

685 c

505

431

447 a

461

75 ab

55 a

54 a

61 a

4

T/NN/PA/VA/AA/RM

660

673 a

626 a

653 a

503

437

449 a

463

75 ab

84 b

128 b

95 c

5

T/RN/NN/ERH/PA/VA/AA

647

681 a

690 b

673 b

503

434

490 b

476

85 b

76 b

63 a

75 b

656

693

686

678

503

438

461

467

74

64

68

69

Keskiarvo
Keskiarvon keskivirhe

4,1

2,6

6,0

3,8

3,6

2,3

P-arvot
Seos

0,012

0,048

< 0,001

Vuosi

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,102

0,001

< 0,001

Seos*Vuosi
1

T = timotei, NN = nurminata, PA = puna-apila, VA = valkoapila, AA = alsikeapila, RM = rehumailanen, RN = ruokonata, ERH = englanninraiheinä.

5.6.3

Sokeripitoisuus

Seosten sokeripitoisuus vaihteli ensimmäisessä sadossa enemmän kuin sulavuus tai kuitu. Sokeripitoisuus oli keskimäärin korkein vuoden 2018 ensimmäisessä sadossa ja vuoden 2019 toisessa sadossa
(kuva 6). Vuoden 2018 ensimmäisessä sadossa englanninraiheinää ja ruokonataa sisältävän seoksen
5 sokeripitoisuus oli korkeampi kuin seosten 2, 3 ja 4. Vuosina 2019 ja 2020 rehumailasseoksen (seos
4) sokeripitoisuus oli matalampi kuin lähes kaikilla muilla seoksilla (kuva 6).

Kuva 6. Eri seosten sokeripitoisuus (g kg-1 ka) eri vuosina ensimmäisessä ja toisessa sadossa. Kunkin
niiton ja vuoden kohdalla eri kirjaimella merkityt seokset eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (P < 0,05).

5.7

Raakavalkuaispitoisuus ja typen hyväksikäyttö

Seosten välillä ei ollut eroja ensimmäisen sadon raakavalkuaispitoisuuksissa, mutta kaikki vuodet
erosivat toisistaan (vuosi 2020 keskimäärin 107 g kg-1 ka, vuosi 2018 119 g kg-1 ka ja vuosi 2019 130
g kg-1 ka). Toisessa sadossa vuoden 2020 raakavalkuaispitoisuus oli keskimäärin korkeampi kuin
muina vuosina (P < 0,001), kun se ensimmäisessä sadossa oli matalin. Ensimmäisenä koevuonna
2018 seosten välillä ei ollut eroja myöskään toisen sadon rv-pitoisuuksissa (Taulukko 4). Vuonna
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2019 rehumailasseoksella 4 oli korkeampi valkuaispitoisuus kuin seoksilla 1 ja 3, ja vuonna 2020
korkeampi kuin seoksella 5.

Taulukko 4. Seosten raakavalkuaispitoisuudet toisessa sadossa eri vuosina. Samassa sarakkeessa samalla kirjaimella merkitys eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi. Kullekin vuodelle esitetään oma
keskivirhe, koska mallissa on käytetty erisuuria variansseja.
Seos

Lajit1

Raakavalkuainen, g kg-1 ka
Keski2018
2019
2020
määrin

1

T/NN/PA

127

128 a

162 ab

139

2

T/NN/PA/VA/AA

126

133 ab 160 ab

140

3

T/NN/PA/VA

130

129 a

167 ab

142

4

T/NN/PA/VA/AA/RM

125

143 b

177 b

148

5
T/RN/NN/ERH/PA/VA/AA
Keskiarvo

125
127

133 ab
133

149 a
163

136
141

Keskiarvon keskivirhe

4,6

3,6

5,2

3,6

P-arvot
Seos
Vuosi

0,056
<0,001

0,003
Seos*Vuosi
1 T = timotei, NN = nurminata, PA = puna-apila, VA = valkoapila,
AA = alsikeapila, RM = rehumailanen, RN = ruokonata,
ERH = englanninraiheinä.

Typpisadon ja typen hyväksikäyttötehokkuuden (NUE) tarkasteluun otettiin mukaan myös saman kokeen heinäseoksista yksinkertaisin (Kuva 7). Heinäseoksen kuiva-ainesato (kolmen vuoden keskiarvo
8350 kg ka ha-1) sekä energiasato (93,0 GJ ha-1) olivat joka vuosi korkeampia kuin apilaseosten vastaavat sadot (keskimäärin 6700 kg ka ha-1 ja 70,9 GJ ha-1). Ainoa poikkeus tässä oli rehumailasseos
vuonna 2020, jolloin sen sato ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi heinäseoksesta (Liite 1). Heinäseoksen typpisato oli palkonurmiseoksia korkeampi (Kuva 7), paitsi vuonna 2018 seos 3 ja vuosina
2019 ja 2020 rehumailasseos 4 eivät eronneet heinäseoksesta (Liite 2). Typen hyväksikäyttötehokkuus oli kaikilla palkonurmiseoksilla korkeampi (keskimäärin 1,35) kuin heinäseoksella (0,76, Liite
2). Vuosina 2019 ja 2020 rehumailasseoksen typen hyväksikäyttötehokkuus oli korkeampi kuin
muilla palkonurmiseoksilla (Liite 2).
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Kuva 7. Seosten koko kasvukauden N-lannoitus ja N-sato verrattuna timotei-nurminataseokseen. Virhepalkki on keskiarvon keskivirhe.

6
6.1

TULOSTEN TARKASTELU
Maan ominaisuudet

Koealueen pH oli kaikille nurmipalkokasvilajeille riittävän korkea. Kuten ruutukoekentät yleensäkin,
alue oli tasainen, eikä erityisen helposti poutivia tai veden vaivaamia paikkoja ollut. Maan ravinnetila
oli huononlaista rikin viljavuusluokkaa lukuun ottamatta vähintään tyydyttävä, ja lannoitukset tehtiin
suositusten mukaan. Nurmiheinien tiedetään hyödyntävän tehokkaasti reservikaliumia (Virkajärvi
ym. 2014), minkä vuoksi lannoitekaliumia annettiin maltillisesti. Alue vaikutti maa-analyysin perusteella sopivalta mailasten sekä puna- ja valkoapilan viljelyyn, mutta alsikeapilalle maa saattoi olla
liiankin ravinteikas, jotta se pärjäisi kilpailussa muita apilalajeja vastaan.

6.2

Kasvukausien sää

Kolmevuotisen kokeen yhtenä tavoitteena oli se, että koejaksolle osuu monenlaisia sääolosuhteita.
Näin tulokset voidaan yleistää erilaisiin olosuhteisiin. Tällä koejaksolla esiintyi sekä poikkeavaa viileyttä että kuivuutta. Viileä kasvukausi 2017 voi selittää ainakin osittain kokeen heikkoa perustu-
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mista. Nurmivuosina kuivat kesät painottuivat selvästi, sillä vain vuoden 2019 ensimmäinen sato kasvoi keskimääräisissä kosteusoloissa. Vuonna 2020 kasvukauden sademäärä oli normaali, mutta se
jakautui hyvin epätasaisesti. Vuoden 2020 toinen sato lähti erittäin hitaasti kasvuun ja kärsi selkeästi
veden puutteesta. Onkin oletettavaa, että sääolosuhteet suosivat lähes koko koejakson ajan puna-apilaa sekä erityisesti rehumailasta. Valkoapila on lajeista herkin kuivuudelle, mutta se ei silti kadonnut
kasvustosta viimeisenäkään vuonna.

6.3

Kasvuston tiheys ja talvituhot

Kokeen heikko perustuminen johti normaalia suurempaan leveälehtisten rikkakasvien esiintymiseen.
Rikkakasvien esiintyminen ei ole toivottavaa, sillä se lisää kokeeseen satunnaista vaihtelua ja vaikeuttaa johtopäätösten tekoa. Toisaalta aukkoisuus antoi seosten eri kasvilajeille mahdollisuuden runsastua kasvustoissa. Talvituhohavaintojen perusteella kokeessa ei seostasolla esiintynyt talvituhoja,
vaikka etenkin puna-apilan kohdalla näin olisi voinut käydä, ja toisaalta botaanisen analyysin perusteella alsikeapila katosi lähes täysin talven 2019–2020 aikana. Vähäiset talvituhot voivat kuitenkin
jäädä havaitsematta silmämääräisessä arvioinnissa, sillä etenkin syystiheyksien määrittäminen on vaikeaa kahden korjuun kokeissa, joissa kasvusto on jo niiton jälkeen ehtinyt kasvaa korkeutta. Englanninraiheinän runsas esiintyminen ensimmäisenä satovuonna ja sen jälkeinen katoaminen johtuu sen
heikosta talvenkestävyydestä Suomen oloissa (Virkajärvi ym. 2015). Kahden korjuun taktiikka mahdollisti kasvuston riittävän korkeuden ennen talven tuloa, mikä on todennäköisesti auttanut etenkin
rehumailasta selviämään talven yli.

6.4

Kuiva-ainesato ja nurmipalkokasvien osuudet

Vaikka perustuminen ei onnistunut täydellisesti ja ensimmäinen koevuosi oli kuiva, satotaso (8000
kg ka ha-1) oli kahden korjuun seoksille hyvä, vaikkakaan ei yltänyt korkeimpiin puhtaiden punaapilakokeiden huippusatoihin (9000 kg ka ha-1, Luonnonvarakeskus 2020). Vuosina 2019 ja 2020
satotaso oli ensimmäistä vuotta heikompi etenkin toisessa sadossa. Ensimmäisessä sadossa sato oli
matalin sateisena vuonna 2019, joten kuivuuden aiheuttamat ongelmat painottuivat toiseen satoon.
Puna-apila oli tässä kokeessa apiloista selvästi satoisin, mikä on yhtäpitävää muiden tutkimusten
kanssa (Halling ym. 2002, Kekkonen ja Niskanen 2018). Valko- ja alsikeapilan lisääminen seokseen
perustuu siihen, että ne voivat kompensoida puna-apilan satoa olosuhteissa, joissa puna-apila ei menesty. Näitä voivat olla esimerkiksi pellon painanteet, joissa seisoo vesi, happamammat kohdat tai
päisteet, joissa tallausta tapahtuu enemmän. Tässä kokeessa havaittiin, ettei puna-apilaa suosivissakaan olosuhteissa muista apiloista ollut haittaa, sillä niillä ei ollut satoa laskevaa vaikutusta.
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Rehumailanen talvehti tässä kokeessa hyvin ja tuotti runsaasti satoa nurmen iän kasvaessa. Tämä on
yhtäpitävää Halling ym. (2004) mailashavaintojen kanssa. Aiemmissa Suomeen sijoittuvissa tutkimuksissa sinimailasen sato on ollut vaihteleva, ja etenkin pohjoisessa Suomessa, mutta myös etelämpänä se on kärsinyt pahoista talvituhoista (Halling ym. 2002, Naukkarinen 2018). Myös tämän kokeen
vieressä samalla peltolohkolla sinimailanen kärsi talvella 2019–2020 ruutukokeissa talvituhoista niin
pahasti, että koe jouduttiin keskeyttämään (julkaisematon tieto). Näissä kokeissa olevat rehumailaslajikkeet (Lavo tässä kokeessa ja Ludvig viereisessä kokeessa) talvehtivat kuitenkin sinimailaslajikkeita selvästi paremmin (julkaisematon tieto), joten on mahdollista että ainakin joidenkin rehumailaslajikkeiden talvenkestävyys on sinimailasia parempi. Mailasten viljely on Suomessa pääsääntöisesti apiloita epävarmempaa, mutta onnistuessaan sadot voivat olla suuria ja kasvaa nurmen vanhetessa, kuten tämän kokeen sekä Halling ym. (2004) ja Halling ym. (2002) havainnot osoittavat. Rehumailas- ja sinimailaslajikkeiden talvituhoherkkyyttä olisi syytä tutkia tarkemmin. Talvehtimiseen
vaikuttaa myös viimeisen korjuun ajankohta (Hyrkäs ym. 2019), joten kolmen korjuun taktiikalla
tulos olisi voinut olla hyvin toisenlainen.

6.5

Palkokasvien osuuden vaihtelu

Sopiva palkokasvien osuus apila-heinäseoksissa sadontuoton, rehuarvojen ja ympäristön kannalta on
Lüscherin ym. (2014) mukaan 30–50 % ja biologisen typensidonnan kannalta Nyfelerin ym. (2017)
mukaan 40–60 %. Tällä vaihteluvälillä palkokasvien typensidonta tulee hyvin hyödynnettyä sadontuottoon ja palkokasvien mukana olo lisää eläinten syöntiä, mutta toisaalta typpihuuhtoumien riski ei
nouse liian suureksi (Lüscher ym. 2014). Tässä kokeessa vain rehumailasen osuus nousi yli 50 prosentin ja valtaosassa sadosta palkokasvien osuus jäi alle 30 prosentin. Yksi selittävä tekijä tähän on
todennäköisesti käytetty mineraalityppilannoitus (100 kg N ha-1 v-1), joka madaltaa tyypillisesti palkokasvien osuutta (Mela 2003).

Apiloiden ja mailasten osuus seoksesta runsastuu tyypillisesti toisessa sadossa ensimmäiseen verrattuna (Halling ym. 2002; Naukkarinen 2018). Tätä selittää heinien nopeampi kasvuun lähtö keväällä,
mitä vielä korostaa keväällä annettu typpilannoitus (Mela 2003). Nystyröiden muodostuminen on
tehokkaampaa lämpimässä maassa (Gibson 1971), mikä selittää apiloiden runsaampaa kasvua myöhemmin kesällä. Tässä kokeessa kevätlannoitusta myöhästytettiin ensimmäisenä koevuonna, mutta
on vaikea sanoa oliko tällä vaikutusta palkokasvipitoisuuksiin. Tässä kokeessa ensimmäisen ja toisen
sadon välistä eroa ei testattu tilastollisesti, mutta kuvasta 5 nähdään, ettei toisen sadon palkokasviosuus ole juuri ensimmäistä suurempi kahtena ensimmäisenä koevuonna. Sen sijaan vuonna 2020
toisessa sadossa on selkeästi enemmän palkokasveja. Tämä voi johtua siitä, että heinät kärsivät puna-
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apilaa ja rehumailasta enemmän kuivuudesta. Vuonna 2020 rehumailasta sisältävällä seoksella toisen
sadon osuus kokonaissadosta oli 41 %, kun se muilla seoksilla oli vain 30–33 %. Muiden lajien kärsiessä pahoin kuivuudesta rehumailanen tuotti pääosan tästä sadosta.

Vaikka apiloiden osuus kylvöseoksesta vaihteli, niiden osuus koko sadosta oli etenkin ensimmäisenä
ja kolmantena vuonna hyvin samankaltainen eri seoksilla. Runsas apiloiden määrä siemenseoksessa
(seos 3) näkyi lukuarvoisesti hieman seoksia 1 ja 2 korkeampana satona joka vuosi, mutta erot eivät
olleet tilastollisesti merkitseviä. Seoksen 5 tilastollisesti merkitsevä palkokasvipitoisuuden lasku vuoden 2019 ensimmäisen sadon ja vuoden 2020 ensimmäisen sadon välillä voi johtua alsikeapilan häviämisestä seoksesta (vrt. kuva 4). Tästä aineistosta ei siis löydy merkkejä puna-apilan häviämisestä
seoksesta nurmen vanhetessa. Osittain vähäiset tilastolliset merkitsevyydet selittyvät sillä, että botaaninen analysointi tehtiin vain kahtena toistona ja hajonnat niiden välillä olivat etenkin vuonna 2020
todella suuria. Toinen selittävä tekijä on todennäköisesti vähäinen tallaus, mikä erottaa ruutukokeet
maatilamittakaavasta. Tässä kokeessa maatilamittakaavan tallausta simuloitiin ensimmäisenä koevuonna, mutta muina vuosina se jäi tekemättä. Toisaalta kuivina vuosina tallauksen vaikutus olisi
todennäköisesti ollut pienempi, kuin mitä se olisi ollut märkänä vuonna.

6.6
6.6.1

Ruokinnallinen arvo
D-arvo, kuitu ja sulamaton kuitu ensimmäisessä sadossa

Koska palkonurmiseokset korjattiin kahden korjuun taktiikalla, niiden korjuuväli oli pidempi kuin
heinäseosten, jotka niitettiin kolmasti. D-arvon annettiin tarkoituksella laskea alle 680 g kg-1 ka. Korjuun viivästyttäminen tarkoitti sitä, että myös heinien kasvuaste ohitti puhtaiden heinäseosten tavoitteet, jolloin myös niiden D-arvo oli matala. Heinien sulavuuden tiedetään laskevan nopeasti ensimmäisessä sadossa (Kuoppala 2010), kun niiden korsien osuus kasvaa. Lämpösummakertymä oli matalin vuonna 2020, mutta yllättäen D-arvo olikin alempi kuin muina vuosina. Tätä voi selittää se, että
pitkän poikkeuksellisen viileän kevään jälkeen sää vaihtui lämmöksi ja helteiksi ensimmäisen korjuun lähestyessä. Timotein osuus seoksessa oli merkittävä, ja sen sulavuuden tiedetään olevan matalampi silloin kun se kasvaa lämpimissä oloissa (Bertrand ym. 2008). D-arvo on voinut laskea nopeasti
niittoa edeltävinä päivinä.

Kuidun määrä seoksissa oli korkea ja verrattavissa puhtaiden heinäseosten keskimääräiseen kuitupitoisuuteen (543 g kg-1 ka, Kuoppala 2010). Erityisen korkeat kuidun ja sulamattoman kuidun pitoisuudet havaittiin vuonna 2020, kun myös D-arvo oli matala. Korkeita kuitupitoisuuksia, paikoin myös
yhdistyneenä korkeaan D-arvoon, havaittiin Maaningalla muillakin ruutukokeilla (julkaisematon
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tieto). Ilmiön voi selittää ennen korjuuta ajoittuneet helteet, sillä lämpimän sään tiedetään lisäävän
soluseinien lignifikaatiota (Van Soest 2018). Palkokasvien vaikutus kuituun jäi yllättävän vähäiseksi.
Mäkiniemi ym. (2016) määrittivät puhtaan Lavo-mailaskasvuston kuitupitoisuudeksi 372 g kg-1 ka ja
sulamattoman kuidun pitoisuudeksi 108 g kg-1 ka ensimmäisessä sadossa, kun se oli korjattu varsin
sulavana (D-arvo 679 g kg-1 ka). Tässä kokeessa Lavon kuitupitoisuuden on todennäköisesti täytynyt
olla Mäkiniemen ym. (2016) havaitsemia kuitupitoisuuksia korkeampi.

6.6.2

D-arvo, kuitu ja sulamaton kuitu toisessa sadossa

Vuonna 2018 toisen sadon kasvuaikana oli keskimääräistä lämpimämpää, kasvuun vaikuttanut lämpösummakertymä oli yli 100 °C vrk korkeampi kuin muina vuosina ja kuiva-ainesato yli 1000 kg
ha-1 korkeampi kuin kahtena muuna vuonna. Tämä selittää muita vuosia matalamman D-arvon sekä
korkeammat kuidun ja sulamattoman kuidun pitoisuudet. Vuosien 2019 ja 2020 välinen ero D-arvossa syntyy pääasiassa siitä, että rehumailasseoksen D-arvo oli vuonna 2020 selvästi matalampi kuin
vuotta aiemmin. Tämä johtunee rehumailasen korkeammasta osuudesta kasvustossa tai sen korkeammasta kasvuasteesta. Molempina vuosina toinen sato kärsi keskimääräistä vähäisimmistä sateista,
mutta vuonna 2019 kuivuus ajoittui kasvun loppupuoliskolle ja 2020 alkupuoliskolle. On mahdollista,
että kuivuus kasvun loppuvaiheessa hidasti D-arvon laskua vuonna 2019, sillä kuivuus hidastaa kasvin kehitystä (Van Soest 2018).

Englanninraiheinää ja ruokonataa sisältävän seoksen matalampi D-arvo ja korkeampi kuitupitoisuus
yhtenä vuonna voi selittyä ruokonadan mukanaololla seoksessa (ruokonadan osuus 22 % vuonna
2019 ja 17% vuonna 2020, englanninraiheinää oli vain 2–5 %), sillä palkokasvien määrässä ei ollut
merkittävää eroa muihin seoksiin verrattuna. Rehumailasseoksen matalampi D-arvo havaittiin kahtena vuonna, mikä kertoo rehumailasen D-arvoa laskevasta vaikutuksesta silloin kun sen määrä seoksessa nousee merkittäväksi (60–75 %). Samalla sulamattoman kuidun osuus oli korkeampi kuin
muilla seoksilla, mutta kuidun määrässä ei ollut eroa. Erityisen vahvasti tämä näkyi vuonna 2020,
jolloin rehumailanen oli kukkinut niittohetkellä jo hyvän aikaa ja oli selvästi apiloita edellä kehityksessä. Tämä on yhtä pitävää sen kanssa, että palkokasvien kuitupitoisuus on tyypillisesti heiniä matalampi, mutta sulamattoman kuidun osuus kuidusta niin paljon korkeampi, että sen osuus kuivaaineestakin on korkeampi kuin heinäkasveilla. Lavo-mailasen sulamattoman kuidun suuri määrä ja
D-arvon mataluus on havaittu aiemmin Mäkiniemen ym. (2016) tutkimuksessa, jossa puhdaskasvuston sulavuus toisessa sadossa oli 598 g kg-1 ka, NDF 462 g kg-1 ka ja iNDF 172 g kg-1 ka. Halling ym
(2002) puolestaan havaitsivat, että puhtaan mailaskasvuston orgaanisen aineen sulavuus oli samaa
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tasoa heinien kanssa, puna-apilalla näitä korkeampi ja valkoapilalla kaikkein korkein. Runsaasti rehumailasta sisältävän seoksen rehuarvojen eroaminen apiloita sisältävistä seoksista vastaa kirjallisuuden havaintoja. Sekä Sousa ym. (2020) että Elgersma ja Søegaard (2018) ovat havainneet puna-apilan
puhdaskasvustojen olevan sulavampia kuin sinimailasen puhdaskasvustojen. Lisäksi puna-apilalla on
matalampi kuitupitoisuus (Elgersma ja Søegaard 2018). Sinimailasen varren osuuden on havaittu
kukkimisvaiheessa olevan noin kaksi kolmasosaa kuiva-ainemassasta (Thompson ym. 2000, Albrecht
1983). Koska puna-apilan korressa ei ole yhtä paljon ligniiniä kuin mailasen (Søegaard ja Weisbjerg
2007), muutokset apilan lehtikorsisuhteessa eivät vaikuta yhtä paljoa ruokinnallisiin arvoihin.

Nurmipalkokasvien mukanaolo seoksessa lisää tunnetusti märehtijöiden syöntiä huolimatta matalammasta sulavuudesta (Johansen ym. 2018). Näin tapahtuu myös kun palkokasvina on mailanen: esimerkiksi Sairanen ja Palmio (2018) havaitsivat, että sinimailasta sisältävän rehun syönti ja maitotuotos olivat suurempia kuin heinäseoksen, vaikka sinimailasrehun D-arvo oli 625 g kg-1 ka. Matala Darvo ei siis todennäköisesti olisi haitaksi ruokinnassa.

6.6.3

Sokeripitoisuus

Vuoden 2018 ensimmäistä satoa ja vuoden 2019 toista satoa yhdistää pitkään jatkunut kuivuus ennen
korjuuta, mikä voi selittää muita vuosia korkeammat sokeripitoisuudet. Kuivuus, mutta myös korkea
tai matala lämpötila ovat stressitekijöitä, jotka ovat voineet hidastaa kasvin kasvua ja syntyvien yhteyttämistuotteiden hyödyntämisnopeutta (Bertrand ym. 2008, Buxton 1996). Jostain syystä vuoden
2020 ensimmäisen sadon sokeripitoisuudet eivät silti ole korkeat, vaikka se kasvoi kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa. Niittojen kellonajasta ei ole tietoa, joten vuorokausivaihtelun merkitystä ei voi
arvioida.

Rehumailasseoksen sokeripitoisuus oli lähes aina kaikkia muita seoksia matalampi vuosina 2019 ja
2020, kun sen määrä kasvustossa oli merkittävä. Tulos on yhdenmukainen Halling ym. (2002) tutkimuksen kanssa, jossa mailasen keskimääräinen sokeripitoisuus oli 72 g kg-1 ka, kun vastaava punaapilalla oli 92 g kg-1 ka ja valkoapilalla 84 g kg-1 ka. Samassa tutkimuksessa heinien sokeripitoisuus
oli 112 g kg-1 ka. Etenkin vuonna 2020 toisessa sadossa, kun mailasen osuus oli jopa 75 %, palkokasvien tyypillisesti matalampi sokeripitoisuus näkyy hyvin (kuva 6).

6.7

Raakavalkuaispitoisuus ja typen hyväksikäyttö

Sekä ensimmäisen että toisen sadon raakavalkuaispitoisuudet olivat varsin matalia verrattuna jopa
puhtaiden heinäseosten Rehutaulukkoarvoihin (Luke 2021a). Matalat raakavalkuaispitoisuudet ovat
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tyypillisiä myös muilla Luke Maaningan kenttäkokeilla, ja liittyvät todennäköisesti siihen ettei koekentillä ole lietteenlevityshistoriaa. Erityisen matalat raakavalkuaiset vuoden 2020 ensimmäisessä
sadossa selittyvät todennäköisesti samoilla säästä johtuvilla tekijöillä kuin matala D-arvo ja korkea
kuitukin. Toisessa sadossa rehumailasseos erottui odotetusti muista korkeammalla raakavalkuaispitoisuudella, mitä selittää korkea palkokasvin osuus seoksessa. Raakavalkuainen ei silti noussut juurikaan sopivaa rehuannoksen raakavalkuaispitoisuutta korkeammaksi.

Typen hyväksikäyttötehokkuuden (NUE) tarkasteluun otettiin mukaan kokeen heinäseososiosta yksinkertaisin timotei-nurminataseos, sillä näin vertailuun saatiin lisää ulottuvuuksia. Heinäseosten lannoitusmäärät sekä korjuurytmi olivat erilaisia kuin palkonurmiseoksilla, mikä on muistettava tulkinnassa. Koska heinäseokset korjattiin kolme kertaa, niiden kesän kokonaissato oli palkonurmiseoksia
korkeampi. Tästä johtuen myös koko kesän typpisato oli palkonurmia korkeampi. Ero typen hyväksikäyttötehokkuudessa oli kuitenkin suuri, sillä heinäseokselle annettiin paljon enemmän väkilannoitetyppeä (240 kg vs. 100 kg ha-1 v-1). Heinäseoksen typpitase oli vuodesta riippuen 34–73 kg ha-1
positiivinen, kun taas palkonurmiseoksilla tase oli selvästi negatiivinen (rehumailasseos -56 kg ha-1,
muut -31 kg ha-1). Carlssonin ja Huss-Danellin (2003) muodostamien kuiva-ainesadon määrään perustuvien yhtälöiden avulla arvioituna tässä kokeessa seoksen 1 sisältämä puna-apila olisi sitonut
keskimäärin 42 kg typpeä vuodessa (56, 44 ja 27 kiloa vuosina 2018, 2019 ja 2020) ja seoksen 4
sisältämä rehumailanen 64 kg (45, 61 ja 87 kiloa). Luvut ovat hieman korkeammat kuin negatiiviset
taseet, joten ne kuulostavat mahdollisilta. Pirhofer-Walzl ym. (2012) ovat havainneet, että sinimailanen sitoo enemmän typpeä kuin puna-apila ja valkoapila, eikä lietelannoitus vähennä mailasen typensidontaa toisin kuin apiloiden. Tulokset ovat saman suuntaisia tämän kokeen havaintojen kanssa.

Typen hyväksikäyttönä ilmoitettuna palkonurmien NUE:t vaihtelivat välillä 1,02–1,72. Rehumailaspitoiset rehut erottuivat jälleen vuosina 2019 ja 2020, mutta vuonna 2018 lukuarvoisesti korkein NUE
oli seoksella 3, mikä selittyy hyvän satotason ja muita lukuarvoisesti korkeamman ensimmäisen sadon raakavalkuaispitoisuuden yhdistelmällä. Heinäseoksella NUE oli alle 1, mikä tarkoittaa, ettei
kaikki lannoitetyppi päätynyt satoon. Ylimääräinen typpilannoitus ei ole taloudellisesti kannattavaa
ja voi lisäksi kuormittaa ympäristöä, vaikkakin nurmilla mineraalityppilannoituksen aiheuttama
huuhtoumariski on varsin pieni (Valkama ym. 2016). Vaikka nurmipalkokasvit käyttivät enemmän
typpeä kuin niille lannoitteena annettiin, on silti mahdollista että osa lannoitetypestä jäi niilläkin hyödyntämättä. Typpilannoitus pitäisikin suhteuttaa sadon tarpeeseen huomioiden biologinen typensidonta.
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On huomattava, että tässä tarkasteltu NUE on eri asia kuin typen hyväksikäyttötehokkuus ruokinnassa. Kasvintuotannossa NUE nousee sitä korkeammaksi, mitä enemmän kasvustossa on typpeä
suhteessa annettuun väkilannoitetyppeen. Ruokinnassa taas liian korkea kasvuston typpipitoisuus heikentää typen hyväksikäyttötehokkuutta, kun ylimääräinen typpi päätyy virtsaan (Dewhurst ym.
2009).

6.8

Yhteenveto

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin nurmipalkokasvien sadontuottoa ja pysyvyyttä
seoksissa. Tulokset osoittivat, ettei apiloiden kylvömäärällä tai lajivalinnoilla (puna-apila yksin, tai
useamman apilalajin seos) saatu aikaan kovin merkittäviä eroja sadon määrään tai apilapitoisuuteen.
Mikäli apilapitoisuutta olisi haluttu vielä korkeammaksi, typpilannoituksen määrän vähentäminen
olisi todennäköisesti vaikuttanut siemenmäärää enemmän. Rehumailasen kylvömäärä oli varsin suuri
apiloihin verrattuna, pienempikin määrä olisi todennäköisesti ollut riittävä ja ehkä pitänyt mailasen
määrän matalampana.

Tutkimuskysymykseen vastaamisessa keskeisintä oli sadon mittaamisen lisäksi botaanisen koostumuksen määrittäminen kasvustosta niiton yhteydessä. Tämä on hidas ja työläs työvaihe, minkä vuoksi
se voitiin tehdä vain kahtena toistona neljän sijaan. Tämä aiheuttaa tuloksiin epävarmuutta, sillä toisinaan kahden toiston tulokset erosivat toisistaan huomattavasti. Toisaalta kahdenkin toiston tekeminen on enemmän kuin monessa muussa tutkimuksessa on tehty. Helposti mitattava kuiva-ainesato
kertoo onko seoksen sato hyvä, mutta botaaninen analyysi kertoo tarkemmin, mitkä kasvilajit ovat
sadon tuottaneet. Koska kevätlannoituksen myöhästyttämistä pidetään palkokasveille suotuisana ja
tallausta tapahtuu maatilamittakaavassa väistämättä, näiden toteuttaminen jokaisena koevuonna olisi
ollut hyvä. Lisäksi kokeeseen olisi voinut lisätä pelkkiä heiniä sisältävän seoksen, jota olisi lannoitettu ja niitetty kuten palkonurmiseoksia. Näin seoksille olisi saanut selkeän kontrollikäsittelyn, johon
niitä olisi voinut verrata, vaikkakaan tällaista seosta ei oikeasti viljeltäisi.

Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin palkokasvien vaikutusta ruokinnalliseen arvoon. Seokset erosivat toisistaan rehuarvojen suhteen varsin vähän. Eniten muista poikkesi rehumailasseos, jossa
palkokasvin osuus koko kasvustosta oli myös huomattavasti suurempi kuin muilla seoksilla. Palkokasviseosten kuitupitoisuudet olivat enemmän heinien kuin palkokasvien tyypillistä tasoa, mitä selittää apiloiden maltillinen osuus sadosta ja mailasen apiloita vankempi varsi ja korkea varren osuus.
Palkokasvipitoisten rehujen matala D-arvo ei ole ruokinnassa yhtä haitallinen kuin puhtaiden hei-
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näseosten, sillä märehtijät syövät niitä enemmän. Vuoden 2018 toisessa sadossa ja vuoden 2020 ensimmäisessä sadossa keskimääräinen D-arvo oli kuitenkin sen verran matala, että hieman aiemmin
tehty niitto olisi voinut olla parempi. Rehuarvojen perusteella voi arvella kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden seosten toimivan hyvin märehtijöiden rehuna, eikä mitään seosta voi pitää toista parempana. Matala kuitupitoisuus ja muut palkokasvien mahdollisesti ruokintaan aiheuttamat ongelmat
eivät rehuarvotulosten perusteella arvioituna tulleet esiin tässä kokeessa, todennäköisesti kohtuullisten apilapitoisuuksien vuoksi. Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu rehun säilöntää, mutta rehumailasseoksen selvästi muita matalampi sokeripitoisuus voi aiheuttaa siinä lisähaastetta, etenkin jos käytetään biologisia säilöntäaineita. Myös rehuarvotarkastelussa edellä mainittu heinäkontrollikoejäsen
olisi ollut hyödyllinen. Lisäksi tulkinnassa kannattaa muistaa, että apiloilla ja mailasilla on eri kasvurytmi. Jos rehumailasseoksen korjuu olisi tehty sen omaan optimiaikaan, rehuarvojen erot olisivat
todennäköisesti kaventuneet. Koejäsenten eri aikoihin tehdyt niitot ovat kuitenkin usein käytännössä
vaikeita tai mahdottomia toteuttaa ja voivat vaikeuttaa tulosten tulkintaa.

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä käsiteltiin sadon typpipitoisuutta raakavalkuaispitoisuutena ilmoitettuna sekä typen hyväksikäyttötehokkuutta. Ennakko-olettamus oli, että nurmipalkokasvit nostavat raakavalkuaispitoisuutta. Se ei kuitenkaan noussut tässä kokeessa liian korkeaksi. Hieman yllättäen kontrollina toimineella heinäseoksella oli nurmipalkokasveja korkeampi typpisato, mutta tämä
selittyi korkeammalla satotasolla ja niittorytmillä, jossa kasvusto niitettiin kasvuasteeltaan nuorempana. Myös tässä samalla tavoin niitetty ja lannoitettu heinäseos olisi voinut olla hyödyllinen vertailukohta. Korkeammasta satotasostaan huolimatta heinäseos ei siirtänyt satoon kaikkea saamaansa
lannoitetyppeä, kun taas palkokasveilla NUE oli selvästi yli yhden (1,22–1,56). Tämä kuvaa hyvin
palkokasvien etuja typpilannoitustarpeen vähentämisessä.

7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kokeen aikana esiintyi paljon kuivia jaksoja, jotka suosivat puna-apilaa ja erityisesti rehumailasta.
Puna-apila tuotti apiloista merkittävimmän sadon ja pysyi kasvustossa vielä kolmantenakin vuonna.
Valkoapilasta ja alsikeapilasta ei kuitenkaan ollut haittaa, ja niistä olisi voinut olla enemmän hyötyä
toisenlaisissa olosuhteissa. Mailasten sadontuotto on Suomen olosuhteissa vaihtelevaa, mutta tässä
kokeessa havaittiin rehumailasen voivan ylläpitää satoa apiloita paremmin kuivina kesinä ja talvehtivan hyvin kahden korjuun taktiikalla.
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Eri apilalajien ja kylvömäärien vaikutus rehuarvoihin, raakavalkuaispitoisuuteen ja typen hyväksikäyttötehokkuuteen oli yllättävän vähäinen. Sääolosuhteet sekä korjuun ajoittaminen vaikuttivat
enemmän. Kasvustossa runsastunut rehumailanen vaikutti odotetusti nostaen raakavalkuaispitoisuutta ja typen hyväksikäyttötehokkuutta, madaltaen D-arvoa ja sokereita sekä nostaen sulamattoman
kuidun osuutta. Sen sijaan kuidun määrään rehumailasella ei ollut vaikutusta.
Kokeen tulokset osoittivat, että kohtuullista typpilannoitusta (100 kg ha-1 v-1) käytettäessä nurmipalkokasvien osuus seoksessa pysyi jopa tavoiteltua matalampana rehumailasta lukuun ottamatta, eivätkä palkokasvit myöskään hävinneet seoksesta. Kohtuullinen palkokasvien osuus ja heinäseoksia
pidempi kasvuaika kummassakin sadossa turvasivat riittävän kuidun määrän kaikilla seoksilla.
Kaikki seokset tuottivat rehuarvoiltaan kelvollisen sadon eikä mikään osoittautunut selvästi muita
heikommaksi sadontuottokyvyltään.

8
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LIITTEET
Liite 1. Seosten kesän kokonaiskuiva-ainesadot ja energiasadot (ME-sadot) eri vuosina. Kokeen kaikki neljä heinäseosta ovat olleet mukana tilastoanalyysissä, mutta taulukossa esitetään vain yksinkertaisin timotei-nurminataseos. Samassa sarakkeessa samalla kirjaimella merkityt eivät eroa
tilastollisesti merkitsevästi.
Seos
Heinä2

Lajit1
T/NN

1
T/NN/PA
2
T/NN/PA/VA/AA
3
T/NN/PA/VA
4
T/NN/PA/VA/AA/RM
5
T/RN/NN/ERH/PA/VA/AA
Keskiarvo
Keskiarvon keskivirhe

Kuiva-ainesato, kg ka/ha
2018

2019

2020

9680 c

7200 b

7440 a
7970 ab
8210 ab
7670 ab
8480 b
7950

ME-sato, GJ/ha
2018

2019

2020

8180 c

107,2 c

80,8 c

90,9 c

5830 a
5730 a
5990 a
6720 b
5810 a

5360 a
5520 a
5760 ab
7110 bc
6450 b

79,5 a
84,2 ab
86,7 ab
81,5 ab
89,5 b

63,7 ab
63,0 a
65,4 ab
71,0 b
62,7 a

56,9 a
58,7 a
61,1 ab
72,2 b
67,7 b

6020

6120

84,3

65,2

63,3

241

160

253

2,47

1,80

2,65

< 0,001
0,020

< 0,001
< 0,001

< 0,001
< 0,001

< 0,001
0,043

< 0,001
0,001

< 0,001
< 0,001

P-arvot
Heinä vs. palkonurmi
Seos
1

T = timotei, NN = nurminata, PA = puna-apila, VA = valkoapila, AA = alsikeapila, RM = rehumailanen,
RN = ruokonata, ERH = englanninraiheinä. 2 Heinäseos on viljelty samalla koealueella,
mutta eri lannoitus- ja niittostrategialla.
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Liite 2. Seosten kesän kokonaistyppisadot ja typen hyväksikäyttötehokkuus (NUE) eri vuosina. Kokeen kaikki neljä heinäseosta ovat olleet mukana
tilastoanalyysissä, mutta taulukossa esitetään vain yksinkertaisin timotei-nurminataseos. Samassa sarakkeessa samalla kirjaimella merkityt eivät
eroa tilastollisesti merkitsevästi.
Seos

Lajit1

Heinä2

T/NN

1
T/NN/PA
2
T/NN/PA/VA/AA
3
T/NN/PA/VA
4
T/NN/PA/VA/AA/RM
5
T/RN/NN/ERH/PA/VA/AA
Keskiarvo
Keskiarvon keskivirhe

NUE3

N-sato, kg N/ha
2018

2019

2020

2018

2019

2020

206 b

167 b

176 b

0,86 a

0,70 a

0,73 a

146 a
153 a
171 ab
149 a
159 a
156
7,4

122 a
120 a
119 a
147 b
127 a
127
6,1

102 a
111 a
116 a
161 b
123 a
122
7,3

1,46 b
1,53 bc
1,72 c
1,49 bc
1,59 bc
1,56
0,068

1,22 b
1,20 b
1,19 b
1,47 c
1,27 b
1,27
0,050

1,02 b
1,11 b
1,16 b
1,61 c
1,23 b
1,22
0,064

< 0,001
0,055

< 0,001
< 0,001

0,001
< 0,001

< 0,001
0,058

< 0,001
< 0,001

0,003
< 0,001

P-arvot
Heinä vs. palkonurmi
Seos
1

T = timotei, NN = nurminata, PA = puna-apila, VA = valkoapila, AA = alsikeapila, RM = rehumailanen,
RN = ruokonata, ERH = englanninraiheinä. 2 Heinäseos on viljelty samalla koealueella,
mutta eri lannoitus- ja niittostrategialla. 3 Typen hyväksikäyttötehokkuus = sadon mukana poistunut typpi/lannoitetyppi.

