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1 JOHDANTO 

 

Erilaiset nurmialueet kattavat maailman maapinta-alasta Gibsonin ja Newmanin (2019) 

mukaan 31-43 % ja niitä löytyy kaikilta mantereilta lukuun ottamatta Etelämannerta. 

Peltopinta-alasta nurmiviljelyssä on maailmanlaajuisesti heidän mukaansa noin 80 %. 

Suomen maatalousmaasta oli Luonnonvarakeskuksen ennakkotiedon mukaan (SVT 

2020) vuonna 2019 nurmiviljelyssä noin kolmannes ja nurmiala oli suurin yli 20 vuoteen. 

Luonnonhoitopellot, viherlannoitusnurmet ja kesanto kattoivat Luonnonvarakeskuksen 

mukaan peltopinta-alasta noin 10%.  

 

Nurmet ovat hyvä lisä viljelykiertoon myös viljatiloilla estämään monokulttuurista vilje-

lyä. Erityisesti monivuotisten nurmikasvien viljely parantaa maan rakennetta ja vilja-

vuutta, estää eroosiota ja ravinnehuuhtoumia sekä lisää maan biologista aktiivisuutta ja 

orgaanista ainesta (Wezel ym. 2014). Lisäksi luonnontilaiset nurmialueet tarjoavat eri-

laisia ekosysteemipalveluja, kun ne otetaan osaksi viljelykulttuuria. Nurmenviljely näh-

dään myös potentiaalisena keinona ehkäistä ilmastonmuutosta.   

 

Maataloustuotannon osalta muutokset maankäytössä ovat viime vuosikymmeninä ai-

heuttaneet omalta osaltaan ilman hiilidioksidipitoisuuden nousua, mutta tutkimukset 

ovat osoittaneet myös päinvastaista kehitystä, kun yksivuotisista kasveista on siirrytty 

monivuotisiin kasveihin (Yigini ja Panagos 2016). Ympärivuotinen kasvipeitteisyys lisää 

hiilen sidontaa kasvustoon, lisäksi runsaampi juuristo varastoi hiiltä ja toimii hiilen reit-

tinä ilmakehän hiilidioksidille maaperään (Pietola ja Alakukku 2005). Runsas ja syvä juu-

risto myös lisää maan orgaanisen aineksen määrää, johon hiili voi sitoutua, koska yli 

puolet kasvin kokonaismassasta on maanpinnan alapuolella (Myllys ym. 2014).    

 

Ilmastonmuutos tuo sekä mahdollisuuksia että haasteita nurmenviljelyyn. Pohjoisem-

milla viljelyalueilla viljelyolosuhteiden odotetaan muuttuvan lämpötilan noustessa (Gib-

son ja Newman 2019). Leudommat talvet ja kasvukauden piteneminen antaisivat mah-

dollisuuden laajentaa kasvien lajivalikoimaa sekä mahdollistaisivat laajemman lajikeva-

likoiman, myös nurmikasvien osalta (Seppänen ym. 2016). Haasteeksi viljelyssä sen 
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sijaan voi nousta talvehtimisen onnistuminen (Gibson ja Newman 2019). Talvehtimisen 

onnistumiseen myös juuristolla tiedetään olevan merkittävä rooli (Tamaru ja Moriyama 

2001), lisäksi sään ääri-ilmiöiden yleistyessä syvä ja laaja juuristo auttaa kasveja tarvit-

taessa selviytymään myös mahdollisista pitkistä kuivuusjaksoista tai liiallisesta märkyy-

destä (Myllys ym. 2014).  

 

Kasvilajien ja -lajikkeiden välillä on eroja juurten kasvussa sekä kehityksessä ja näihin 

eroihin vaikuttavat myös geneettiset tekijät (Myllys ym. 2014). Myös vernalisaatiovas-

teessa on eroja (Heide 1994). Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mikä vaikutus perimällä 

on kahden geeniperimältään erilaisen timotein (Phleum pratense L.) genotyypin juurten 

kasvuun ja kehitykseen ja mikä on vernalisaation vaikutus. Tutkimus oli osa laajempaa 

nurmitutkimusta koejärjestelyineen. Tulosten osalta tässä opinnäytetyössä keskitytään 

kasvusta ja kehityksestä saatuihin mittaustuloksiin. 

 

2 KIRJALLISUUSOSIO  

 

2.1 Timotein viljelyalueet  

 

Timotei on laajimmin viljelty nurmikasvi pohjoismaissa ja sitä viljellään yleisesti myös 

muissa lauhkean ilmaston viileämmän vyöhykkeen maissa, kuten Kanadassa ja Baltian 

maissa (Gunelius ym. 1996, Höglind ym. 2001). Maailman laajuisesti se on kolmanneksi 

tärkein nurmikasvi raiheinän (Lolium) ja nadan (Festuca) jälkeen (Fiil ym. 2011). Timo-

teillä on hyvä talvenkestävyys ja kyky tuottaa laadukas sato monenlaisissa maaperä- ja 

ilmasto-olosuhteissa (Gunelius ym. 1996). Myös meillä Suomessa se on tärkein nurmi-

kasvilaji, johtuen sen hyvästä talvehtimiskyvystä ja laadukkaasta sadosta (Jokela ym. 

2014). Pääsääntöisesti timoteita viljellään seoskasvustona muiden nurmilajien sekä pal-

kokasvien kanssa, mutta myös yksinään kuivaheinän tuotantoon (Cai 1991).  

 

Talvehtimiskyky onkin yksi tärkeimmistä lajiominaisuuksista, koska pääosa Suomen nur-

menviljelystä sijaitsee karjantuotantoalueella viljelyvyöhykkeillä III ja IV (Isolahti 2010). 

Pohjois-Suomessa viljellystä peltopinta-alasta lähes 80 % on nurmentuotannossa ja 
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Lapissa peräti 90 % (Nissinen ym. 2010). Pullin (1980) mukaan kasvuolosuhteet meillä 

valon määrään ja päivän pituuden, vedensaannin sekä lämpötilan suhteen ovatkin opti-

maaliset nurmenviljelylle koko Suomessa, ei niinkään kasvintuotannolle pohjoisen sijain-

timme takia.  

 

2.2 Timotein kasvutyypit 

 

Timotei kasvaa laajasti myös luonnonvaraisena viileillä lauhkean ilmaston alueilla ja 

Phleum-suvussa on yli 10 tunnistettua lajia, näistä kuitenkin vain Phleum pratense on 

taloudellisesti merkittävä viljelykasvi (Cai 1991, Stewart ym. 2011). Timotei kasvaa 1,5 

metriä korkeaksi, sillä on laakeat lehdet ja varren tyvellä sipulimainen varastoelin hiili-

hydraateille, jonka sivusilmuista uudet versot puhkeavat (Stewart ym. 2011). Kromo-

somisto viljellyllä timoteilla on kuusinkertainen (2n=6x=42) ja perimä muodostuu gee-

nipareista AA ja BB, jotka muodostavat kokonaisuuden AAAABB (Cai ja Bullen 1991).  

 

Stewart ym. (2011) käyttävät eri kirjaimia ja heidän mukaansa geenipari BB tulee Phleum 

pratense ssp.bertollonii -lajilta Pohjois-Euroopasta ja geenipari RR Phleum rhacticum-la-

jilta Balkanilta muodostaen genotyypin BBBBRR. Timoteilla voi olla heidän mukaansa 

myös tetraploidinen tai diploidi kromosomisto, mutta käytännössä lähes kaikki viljellyt 

genotyypit ovat heksaploideja.  

  

Cain (1991) mukaan timoteista voidaan erottaa useita geneettisiä variaatioita, jotka 

eroavat morfologialtaan. Genotyypit voivat erota toisistaan korkeuden, lehtien ja verso-

jen sekä kukinnon ja kaleiden suhteen. Lajikejalostuksessa näitä ulkoisia ominaisuuksia 

voidaan hänen mukaansa käyttää geneettisessä valinnassa, mutta niiden perusteella ei 

identifiointi kuitenkaan täysin onnistu, vaikka maantieteellinen geenipooli onkin hel-

posti havaittavissa.  

 

Genotyyppien ja lajikkeiden kohdalla puhutaankin usein maantieteellisistä geenipoo-

leista; eteläisestä ja pohjoisesta geeniperimästä (Pulli 1980). Suomessa on perinteisesti 

käytetty pohjoista geeniperimää olevia lajikkeita ja aikaisemmin timotein lajikejalostus 
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onkin ollut maantieteellisesti hyvin kohdennettua (pohjoinen/etelä), mutta uudet mark-

kinoilla olevat laajemman geenipoolin omaavat timoteilajikkeet ovat sopeutuneet hyvin 

koko maahan (Isolahti 2010).  

 

Pohjoista geeniperimää olevien lajikkeiden vahvuutena on pidetty niiden erinomaista 

talvehtimiskykyä, mutta kehitysrytmiltään ja jälkikasvultaan ne ovat huomattavasti vaa-

timattomampia kuin eteläistä geeniperimää olevat lajikkeet (Pulli 1980, Isolahti 2010).  

Genotyyppien välillä on tutkimuksissa löydetty eroja myös sadon laatuun vaikuttavissa 

tekijöissä, kuten kuiva-aineen sulavuudessa (Cai 1991). Jokelan ym. (2015) mukaan poh-

joista geeniperimää olevat lajikkeet tuottavat laadukkaamman sadon. Eteläistä geenipe-

rimää edustavat lajikkeet kehittyvät heidän mukaansa nopeasti, mutta myös ravintoarvo 

laskee nopeasti. Ne ovatkin selvästi useamman niittokerran lajikkeita, kun pohjoista pe-

rimää edustavat lajikkeet ovat puhtaasti kahden niittokerran nurmikasveja (Isolahti 

2010).  

 

2.3 Timotein kasvutapa 

 

Nurmikasvusto on jatkuvassa muutoksen tilassa kasvukauden aikana varsinkin, kun sa-

toa kerätään viljellyltä alalta 2-3 kertaa kasvukauden aikana tai alaa laidunnetaan inten-

siivisesti.  Virkajärven ja Pakarisen (2012) mukaan kasvustossa syntyy jatkuvasti uusia 

versoja ja lehtiä ja vanhoja kuolee tai ne niitetään pois. Versojen ja lehtien suhde sekä 

ravintoarvot vaihtelevat kasvu- ja kehitysasteen mukaan. Useimmat näistä vaikuttavat 

sadon laatuun, mutta osa vaikuttaa heidän mukaansa myös jälkikasvukykyyn satokau-

della, talvehtimiseen sekä seuraavan vuoden satotasoon.  

 

Virkajärven ja Pakarisen (2012) mukaan tärkeä nurmikasvien sadontuottoon ja laatuun 

vaikuttava tekijä on lehtien kehittyminen ja kasvu sekä niiden toimiminen yhteyttämis-

koneistona ja nurmikasvien kehitystä onkin hyödyllistä kuvata lehtiin liittyvillä paramet-

reillä.   Hayn ja Porterin (2006) mukaan kasvien kehitystapahtumia ohjaavat valon voi-

makkuus, valojakson pituus, säteilykoostumus sekä lämpötila. Kehitys perustuu peräk-

käisiin kasvuyksiköihin, fytomeereihin. Jokainen fytomeeri sisältää solmun, sivusilmun, 
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lehtitupen ja lehtilavan. Lehtitupen ja lehtilavan tyvellä sekä solmun yläpuolella on so-

lunjakautumisvyöhykkeen solukkoja, josta uudet kasvusolukot ja kasvinosat erilaistuvat. 

Satokomponentit muodostuvat nurmikasveilla versotiheydestä (kpl/m²), versojen pai-

nosta (g/verso) ja versojen kemiallisesta koostumuksesta (Virkajärvi ja Pakarinen 2010).  

 

Kehitys ja kasvu voidaan jakaa vegetatiiviseen ja generatiiviseen vaiheeseen (Hay ja Por-

ter 2006).  Kasvin ollessa vegetatiivisessa vaiheessa kasvupiste tuottaa vain lehtiaiheita 

(Virkajärvi ja Pakarinen 2012). Generatiivinen vaihe alkaa, kun kasvupiste alkaa tuotta-

maan suvullisia kasvuyksiköitä eli kukka-aiheita lehtiaiheiden sijaan (Hay ja Porter 2006, 

Virkajärvi ja Pakarinen 2012). Tällöin versojen lukumäärä on jo määräytynyt ja niiden 

aihiot ovat kasvupisteessä olemassa (Virkajärvi ja Pakarinen 2012). 

 

Generatiiviseen vaiheeseen siirtymiseen tarvitaan kukinnan induktio, johon vaaditaan 

useimmilla Suomessa viljeltävillä monivuotisilla nurmikasveilla vernalisoituminen eli kyl-

mäkaraistumisjakso ja sen jälkeen pitkän päivän valo-olosuhteet (Virkajärvi ja Pakarinen 

2012). Timotein kohdalla kukintaan virittäytymiseen riittää pelkkä pitkä päivä (Heide 

1994). Timotein on tutkimuksissa kuitenkin osoitettu hyötyvän vernalisaatiosta, jonka 

vaikutus kohdistuu sadon osalta kesän ensimmäiseen satoon ja sen versorakenteeseen 

(Heide 1994, Seppänen ym. 2010).  

 

Vernalisaatiovasteessa on kuitenkin eroja genotyyppien välillä (Seppänen ym. 2010, Jo-

kela ym. 2015). Myös kukinnan induktioon tarvittava vernalisaatioaika vaihtelee geno-

tyyppien välillä (Fiil ym. 2011, Jokela ym. 2015). Kriittisin tekijä kukintaan virittäytymi-

seen timotein kohdalla on tutkimusten mukaan kuitenkin valojakson pituus, sillä lyhy-

essä päivässä (12 h) generatiivisia versoja ei synny lainkaan (Jokela ym. 2015) 

 

Samaan aikaan, kun kasvupiste on siirtynyt kukintoja tuottavaan vaiheeseen, alkaa 

useimmilla nurmikasveilla myös aitokorren kasvu (Virkajärvi ja Pakarinen 2012). Timotei 

tekee tästä kuitenkin poikkeuksen. Timotei voi kasvattaa aitokorren solmuineen, vaikka 

kasvupiste olisikin vielä kasvullisessa vaiheessa (Virkajärvi ja Pakarinen 2012). Näitä ai-

tokorrellisia versoja kutsutaan elongoituviksi versoiksi ja niillä on Virkajärven ym. (2012) 
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mukaan suuri merkitys sadontuottoon erityisesti toisen sadon osalta, ensimmäisen sa-

don muodostuessa lähinnä kukkivista versoista.  

 

Suomessa nurmen kasvu painottuu pääosin alkukasvukauteen (Seppänen ym. 2010) ja 

erityisesti timotein kasvurytmi on alkukesään painottuva (Pulli 1980). Sen jälkikasvukyky 

ja sadontuotto myöhemmillä sadonkorjuukerroilla on yleensä heikompi kuin muilla Suo-

messa viljellyillä nurmikasveilla (Isolahti 2010). Toisaalta kesän vernalisoimaton kas-

vusto tuottaa enemmän sekundääriversoja primääriversojen sivusilmuista kuin verna-

lisoituneet talviversot (Seppänen ym. 2010), joten kasvusto on myöhemmillä sadonkor-

juukerroilla versojen osalta runsaampaa. Kasvuston korkeus puolestaan jää myöhem-

missä sadoissa matalammaksi, koska versot eivät kasva korkeutta vegetatiivisessa vai-

heessa, vaan pituuskasvu etenee vasta, kun kasvi on siirtynyt generatiiviseen vaiheeseen 

ja alkaa tuottamaan kukkivia versoja (Moore ja Moser 1995). Toisaalta on myös osoi-

tettu, että vernalisoimattomien versojen pituuskasvu ei eroa vernalisoimattomien (Kni-

vel ja Smith 1970) tai vegetatiivisten versojen pituuskasvusta (Seppänen ym. 2010). 

 

Myös Stewartin ym. (2011) mukaan toinen sato jää timoteilla pääosin vaatimattomam-

maksi ja sitä ei voida pitää kasvutavaltaan erityisen aggressiivisena. Timoteillä ei ole hei-

dän mukaansa samanlaista vahvaa uudelleenkasvun mekanismia kuin muilla nurmikas-

veilla, johtuen vernlisaatiovasteesta.  Eteläistä geeniperimää edustavat lajikkeet kuiten-

kin tekevät tästä poikkeuksen, koska niillä ei ole yhtä voimakasta vastetta vernalisaa-

tioon (Jokela ym. 2015). Suomessa myös päivän pituus lyhenee merkittävästi syksyä koh-

den, joten kukintaan virittävää pitkää päivää ei enää myöhemmissä niitoissa ole.  

 

Sadonkorjuuajankodan merkitys korostuu molemmilla genotyypeillä. Eteläistä geenipe-

rimää edustavat lajikkeet ovat nopeamman kasvurytminsä vuoksi selkeästi useamman 

niiton kasveja (Isolahti 2010). Ne myös vaativat tiheämmän niittorytmin, sillä kasvuston 

laatu heikkenee ravintoarvojen osalta nopeasti ripeän kasvun seurauksena (Jokela ym. 

2015). Pohjoisen geeniperimän omaavat lajikkeet sen sijaan ovat selkeästi kahden niiton 

kasveja, eivätkä ne kestä useampia niittokertoja (Pulli 1980).  
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Niittokorkeuden tulisi sadonkorjuussa olla optimaalinen tai laidunnus tulisi tehdä kas-

vuston ollessa vielä vegetatiivisessa vaiheessa. Stewartin ym. (2011) mukaan timotein 

kasvupiste on alhaalla maanrajassa suojassa kasvullisessa vaiheessa, mutta korrenkas-

vun alkaessa se nousee verson mukana ja saattaa tuhoutua niitossa tai laidunnuksessa. 

Virkajärven ja Pakarisen (2012) mukaan tämä heikentää jälkikasvukykyä, koska uusi 

verso täytyy kasvattaa tyven sivusilmusta tuhoutuneen tilalle. Kasvullisessa vaiheessa 

tehdyn niiton jälkeen sen sijaan uusi kasvu muodostuu heidän mukaansa nopeasti ver-

son sivusilmusta.  

 

2.4 Nurmikasvien juuristo 

 

Juuriston pääasiallinen tehtävä on ravinteiden ja veden otto maaperästä, mutta se on 

myös tärkeä varasto yhteyttämistuotteille ja toimii hiilen reittinä maaperään sekä lisää 

maaperän orgaanisen aineksen määrää parantaen samalla maan rakennetta (Pietola ja 

Alakukku 2005). Myllyksen ym. (2014) mukaan juuristo tarvitsee toimiakseen ja kehitty-

äkseen happea, kosteutta, optimaalisen lämpötilan ja riittävästi ravinteita, mutta maa-

peräolosuhteiden lisäksi juurten kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat myös geneettiset 

tekijät. Juuristo tuottaa heidän mukaansa myös kasvuhormoneja sekä kasvusääteitä ja 

toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa maan mikrobien kanssa, mikä edistää juurten 

kasvua ja maan biologista muokkausta.  

 

Gibsonin (2009) mukaan monivuotisilla nurmikasveilla suurin osa juuristosta sijaitsee 

ylimmässä 10 cm:n maakerroksessa, mutta hienojuuriston massa on kuitenkin suurempi 

ja pidempi kuin millään muulla biomilla. Hänen mukaansa itämisen yhteydessä kehitty-

neet alkeisjuuret surkastuvat pian itämisen jälkeen ja korvautuu verson tyvisilmuista 

muodostuvalla adventtijuuristolla. Versosyntyisessä juuressa on pääjuuri sekä 2-7 sivu-

juurta. Juurten kärkien lähellä kasvavat juurikarvat, jotka peittävät hänen mukaansa juu-

ren epidermin pidemmältä matkalta kuin useimmilla muilla kasveilla. Myllyksen ym. 

(2014) mukaan juurikarvojen avulla kasvi ankkuroi juuret maahan, jolloin kasvupaine, 

jolla juuri tunkeutuu maahan, kohdistuu juuren kärjessä olevaan kasvupisteeseen.  
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Giehlin ja Wirenin (2014) mukaan juurikarvojen avulla kasvi ottaa myös ravinteita ja 

vettä maaperästä. Juurikarvojen muodostuminen ja kasvu on geneettistä, mutta vaiku-

tusta on myös olosuhteilla ja ravinteiden saatavuudella. Ne myös laajentavat juuriston 

pinta-alaa, vaikka niiden pituus on vain noin 10 mm juuren kärjen pinnasta. Niillä on 

heidän mukaansa merkitystä ravinteista erityisesti maassa huonosti liikkuvan fosforin 

saatavuudelle, jos fosforista on puutetta. Fosforin otossa maaperästä ja sen allokoitu-

misessa eri kasvinosiin on timotein kohdalla tutkimuksissa todettu eroavaisuuksia myös 

genotyyppien välillä, joka on vaikuttanut myös juurten kokonaismassaan (Belanger ym. 

2002a). 

 

Juuristo on versoston tapaan alati muuttuvassa tilassa. Juuriston muutokset kasvukau-

den aikana johtuvat osittain kasvin geneettisestä perimästä, ja osittain maaperä- ja il-

masto-olosuhteista (Niemi ym. 2005). Gibsonin (2009) mukaan monivuotisten nurmikas-

vien juurten kasvu on kausittaista hidastuen kesää kohden. Osa juurista (29-87 %) myös 

kuolee ja korvautuu uusilla kasvukauden aikana; juuriston vaihtuvuus nousee eksponen-

tiaalisesti vuoden keskilämpötilan kanssa.  Voimakkainta monivuotisten nurmikasvien 

juuriston kasvu ja uusien adventtijuurien muodostuminen on helmikuun ja huhtikuun 

välisenä aikana. Uudet juuret eivät haaraudu välittömästi, mutta kasvavat ja pidentyvät 

hitaasti tunkeutuen myös syvempiin maakerroksiin ennen keskikesää. Myöhemmin ke-

sällä syntyneet juuret elävät vain muutaman päivän maan pintakerroksessa. Syyskuun 

ja marraskuun välisenä aikana syntyneet juuret sen sijaan elävät hänen mukaansa yli 

talven.   

 

Monivuotisilla nurmilla juuriston kasvuun ja muutoksiin arkkitehtuurissa vaikuttaa myös 

kasvukauden aikaiset niitot. Gibsonin (2009) mukaan niiton jälkeen juurten kasvu pysäh-

tyy ja osa juuristosta kuolee, kun kasvi pyrkii kohdentamaan yhteyttämistuotteensa lei-

kattuun versostoon. Surkastumista tapahtuu erityisesti juurten kärjissä ja niitolla on suu-

rempi vaikutus juuristoon kuin versostoon. Juurten syvyyskasvuun vaikuttaa hänen mu-

kaansa maaperän mekaanisen vastuksen lisäksi kosteus. Optimaalisissa kosteusoloissa 

juuristo ulottuu syvempiin maakerroksiin. Juuriston kasvuun vaikuttaa myös maanpääl-

linen kasvu; vaatimaton versoston kasvu johtaa myös vaatimattomampaan juuriston 

kasvuun.  
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Juuriston koko ja laajuus korreloikin maanpäällisen kasvun kanssa. Bolinderin ym. (2002) 

mukaan versoston ja juurten suhteeseen vaikuttaa kasvukauden aikana samat tekijät 

kuin versoston biomassaan; ilmasto, lannoitus sekä viljelykäytännöt. Versoston määrä 

suhteessa juuristoon pienenee heidän mukaansa monivuotisilla nurmilla jo toisena sa-

tovuonna merkittävästi. Nurmikasveilla suhdeluku on alhaisempi tutkimusten mukaan 

myös yksivuotisilla lajeilla verrattaessa kauraan, ohraan tai öljykasveihin (Pietola ja Ala-

kukku 2005).  

 

Kasvin kokonaisbiomassasta puolet onkin maan alla (Myllys ym. 2014) ja monivuotisilla 

nurmikasveilla yli 60 % (Gibson 2009). Timoteilla juuristo on suhteellisen matala ja arka 

kuivuudelle (Isolahti 2010), mutta juuriston massa oli kuitenkin esimerkiksi Tamarun ja 

Moriyama (2001) tutkimuksessa suurempi kuin monivuotisella raiheinällä tai koiranhei-

nällä. Pääjuuresta lähtee useita sivujuuria, jotka levittäytyvät maan pinnan suuntaisesti 

ja timotein juuristo onkin leveydeltään suurempi kuin pituudeltaan (Myllys ym. 2014). 

Vaikka timotein juuristoa ei pidetä erityisen syvänä, niin esimerkiksi Niemen ym. (2005) 

tutkimuksessa timoteilla oli syvemmissä maakerroksissa (20-40 cm) enemmän biomas-

saa kuin puna-apilalla. Suurin osa biomassasta kuitenkin tutkimuksessa oli molemmilla 

kasveilla ylimmässä 0-20 cm:n maakerroksessa ja puna-apilalla juuriston kokonaisbio-

massa oli huomattavasti suurempi kuin timoteilla. Juuriston kokonaisbiomassa timo-

teilla vaihtelee myös lajikkeiden välillä ja nopea lehtialaindeksin kasvu edistää myös 

juurten kasvua (Pulli 1980).  

 

Juuristolla on suuri merkitys myös talvenkestävyyteen monivuotisilla nurmikasveilla. Ta-

marun ja Moriyaman (2001) mukaan talvehtimisen onnistumiseksi kasvilla tulisi olla riit-

tävät hiilihydraattivarastot myös juuristossa. Heidän tutkimuksessaan timotein juuris-

toon varastoitui enemmän hiilihydraatteja kuin raiheinän tai koiranheinän, joten tämä 

vahvistaa käsitystä timotein hyvästä talvenkestävyydestä myös juuriston näkökulmasta. 

Myös Hakalan ja Pahkalan (2003) mukaan monivuotisilla kasveilla talvenkestävyyteen ja 

hyvään kasvuun lähtöön keväällä vaikuttaa juuriston elinkelpoisuus ja juuristoon edelli-

sellä kasvukaudella varastoituneet ravinne- ja hiilihydraattireservit. 
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2.5 Ilmastonmuutoksen vaikutus nurmenviljelyyn 

 

Monivuotisilla nurmilla on erityispiirteitä, jotka tuovat omat haasteensa tuotantoon ja 

tekevät niistä alttiimpia kasvuolosuhteiden muutoksille. Talvehtimisen tulisi onnistua, 

samoin selviytymisen kuivasta kaudesta. Kasvustoja niitetään tai laidunnetaan useasti 

kasvukauden aikana ja kasvustojen tulisi niistä palautua. Merkittävin mittari arvioitaessa 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia nurmentuotantoon on niiden sadontuottokyky muuttu-

neessa kasvuympäristössä (Gibson ja Newman 2019).  

 

Osalla nurmenviljelyalueista kasvukauden pidentyminen kompensoi lämpötilan nou-

susta aiheutuvaa kuivuutta, näin myös Suomessa. Kasvu lähtee keväällä aikaisemmin 

liikkeelle ja jatkuu myöhempään syksyyn, joten kokonaissato ei Gibsonin ja Newmanin 

(2019) mukaan välttämättä kasvukauden aikana pienene merkittävästi, vaikka kesällä 

kasvukauteen osuisikin kuivempi ajanjakso. Pidempi kasvukausi mahdollistaisi myös uu-

sien satoisampien lajien ja lajikkeiden viljelyn (Seppänen ym. 2012). Myös kohonnut il-

makehän hiilidioksidipitoisuus kiihdyttää yhteyttämistä nostaen satotasoa (Höglind ym. 

2008). Tämä on kuitenkin vain väliaikainen ilmiö, sillä kasvit sopeutuvat kasvuolosuhtei-

siin ja yhteyttämisen määrä vakiintuu tarvittavalle tasolle (Mervi Seppänen, Yara, hen-

kilökohtainen tiedonanto 30.5.2021).   

 

Talvenkestävyydelle lämpötilan nousu sen sijaan luo haasteita. Sateet runsastuvat syk-

syisin ja talvellakin sateet saattavat tulla osittain vetenä (Höglind ym. 2008). Lämpimät 

syysolot ehkäisevät karaistumista, karaistuminen saattaa purkautua talvella liian aikaisin 

ja lumipeitteen puuttuminen voi aiheuttaa jääpoltetta tai muita talvituhoja (Belanger 

ym. 2002). Lämmin syksy ehkäisee kylmänkestävyyttä myös Höglind ym. (2008) mukaan, 

vaikka kylmänkestävyyden kehittymiseen vaikuttavat myös päivän pituus ja säteilyn-

määrä. Timotein kohdalla vaikutukset karaistumisen onnistumiseen ovat lajikekohtaisia. 

Höglindin ym. (2008) mukaan talvenkestäviin, pohjoista alkuperää oleviin lajikkeisiin 

epäedulliset vaikutukset ovat suuremmat kuin eteläistä alkuperää edustaviin lajikkeisiin.   
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Suojaavan lumipeitteen puuttuminen saattaa aiheuttaa jo normaalin talven aikana on-

gelmia vaikeuttaen talvehtimista, lisäksi lumipeitteen oheneminen tai puuttuminen vai-

keuttaa kasvien vedensaantia kasvukaudella (Gibson ja Newman 2019). Tuhoja moni-

vuotiseen kasvustoon märkinä talvina voi aiheuttaa jääpoltteen lisäksi myös rouste, joka 

nostaa monivuotisia kasveja maasta katkoen juuristoa. Onnistunut karaistumisjakso kui-

tenkin lieventää jääpoltteen aiheuttamia tuhoja, sillä Höglindin ym. (2008) mukaan jää-

poltteen ja kylmänkestävyyden välillä on voimakas korrelaatio.  

 

Muuttuneista kasvuolosuhteista mahdollisesti aiheutuva satotason lasku vaikuttaa 

myös juuristoon ja maaperään. Gibsonin ja Newmanin (2019) mukaan alempi kasvuston 

biomassa vaikuttaa suoraan juuriston määrään, koska kasvit pyrkivät pitämään verso-

juuri-suhteensa tasapainossa. Tällä on heidän mukaansa suoraan vaikutusta maaperän 

ominaisuuksiin. Maan rakenne huononee ja orgaaninen aines vähenee niukemman juu-

riston myötä. Tämä vähentää heidän mukaansa myös maaperän vesitilaa, ravinteiden 

liikkumista ja hiilen sitoutumista maaperän. Myös Schenkin ja Jacksonin (2002) tutki-

muksessa juuriston koko sekä lateraalijuurten levittäytyminen monivuotisilla nurmilla 

oli voimakkaampaa kasvin paremman maapäällisen kasvun myötä sekä myöhemmillä 

kasvukausilla, joten juuriston biomassaan vaikuttaa myös kasvin ikä.  

 

Kasvukauden aikaisilla kuivilla olosuhteilla on verso-juuri-suhdetta alentava vaikutus, 

kun kasvi kohdistaa enemmän hiilihydraatteja juuriston kasvuun (Mervi Seppänen, Yara, 

henkilökohtainen tiedonanto 30.5.2021), joten juuriston biomassa suhteessa versos-

toon voi myös kasvaa kasvukauden kuivissa olosuhteissa. Myös Gibsonin (2019) mukaan 

liiallinen maaperän kosteus alentaa juuriston biomassaa. Schenk ja Jackson (2002) osoit-

tivat tutkimuksissaan, että juurten syvyyskasvu on voimakkaampaa kuivissa maaperä-

olosuhteissa, tosin lateraalijuurten levittäytymiseen ei kuivuudella ollut niinkään vaiku-

tusta.  
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2.6 Nurmenviljelyn uudet käyttömuodot 

 

Nurmikasvien viljely voi tulevaisuudessa olla entistä enemmän ympäristöpainotteisem-

paa, vaikka tällä hetkellä vielä viljellyt nurmilohkot korjataan pääsääntöisesti karkeare-

huksi nautakarjalle. Euroopan Unionin tämänhetkisen tukijärjestelmän myötä muu nur-

menviljely on jo nyt lisääntynyt, kuten maatalouden ympäristökorvauksen piiriin kuulu-

vat suojavyöhykenurmet ja muut ympäristönurmet sekä viljelykierrossa olevat viherlan-

noitusnurmet.  

 

Ympäristökorvausjärjestelmä luotiin alun perin monimuotoisuuden edistämiseksi ja pel-

tojen ravinnepäästöjen hillitsemiseksi. Nurmikasveilla juuristo kasvaa ja ravinteiden otto 

jatkuu vielä niittojenkin jälkeen pitkälle syksyyn, joka estääkin tehokkaasti ravinteiden 

huuhtoutumista vesistöihin (Pietola ja Alakukku 2005). Tällä hetkellä nurmiviljely näh-

dään myös tärkeänä ilmastotoimena. Ilmastonmuutoksen aiheuttajina toimivat kasvi-

huonekaasut, joiden kokonaispäästöistä noin 25 % on esitetty aiheutuvan erilaisista 

maankäyttöön liittyvistä seikoista sekä maataloustuotannosta (Paustian ym. 2016). Kas-

vihuonekaasujen aiheuttamaan maapallon keskilämpötilan nousuun on herätty maail-

manlaajuisesti ja tavoitteeksi on asetettu lämpötilan nousun hillitseminen alle kahteen 

asteeseen (Paustian ym. 2016, Minasny ym. 2017).  

 

Yhteiset tavoitteet asetettiin Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevassa 

21. konferenssissa Pariisissa vuonna 2015 (Minasny ym. 2017). Kansainvälisen ilmasto-

sopimuksen allekirjoitti myös Suomi marraskuussa 2016 (Ympäristöministeriö 2021). Pa-

riisin ilmastosopimuksen tavoitteena on Minasnyn ym. (2017) mukaan pitää ilmaston 

lämpeneminen alle kahdessa asteessa verrattaessa lämpötilaa esiteolliseen aikaan, 

mutta samalla myös pyrkiä rajoittamaan nousu 1,5 asteeseen. Yhtenä keinona konfe-

renssissa esitettiin maaperän hiilivarastojen kasvattaminen 4 promillella suosimalla käy-

täntöjä, jotka ylläpitävät tai parantavat maatalousmaan hiilivarastoja (Minasny ym. 

2017). Pietolan (2020) mukaan myös Suomi liittyi tavoitteeseen ja Suomen kohdalla se 

tarkoitta kivennäismaiden hiilivarastojen lisäämistä 0,6 tonnia/hehtaari ja lisäksi turve-

peltojen päästöjen merkittävä pienentäminen.  
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Suomen peltomaa on Pietolan (2020) mukaan multavampaa kuin monissa muissa Eu-

roopan maissa, mutta esimerkiksi 4/1000-tavoitteeseen voidaan päästä hyödyntämällä 

vähämultaisten pohjamaiden hiilensidontakyky syväjuurisilla kasveilla ja näin saadaan 

koko profiili maaperästä käyttöön. Lisäksi viileämpi ilmasto vähentää orgaanisen ainek-

sen hajoamisnopeutta ja pelloissamme oleva saves suojaa hiiltä maaperässä. Ligniini on 

hänen mukaansa orgaanisena yhdisteenä kestävää ja sitä löytyy puuaineksen lisäksi nur-

mien juurista. Pietolan mukaan tarvitaan kuitenkin hiilisyötemallien päivitystä, joka huo-

miosi mm. kasvipeitteisyyden ja juuriston koko juuristovyöhykkeeltä.  

 

Maailmanlaajuisen Pariisin ilmastosopimuksen lisäksi ilmastonmuutosta pyritään hillit-

semään myös alueellisilla sopimuksilla. Euroopan komission (2020) laatiman Green 

Deal-ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 men-

nessä. Tavoite linkittyy vahvasti myös Euroopan yhteiseen maatalouspolitiikkaan, jota 

valmistellaan parhaillaan. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, siihen sopeutumiseen 

sekä biodiversiteetin säilyttämiseen ja maankäytön optimointiin voidaan maataloustuo-

tannossa vaikuttaa paitsi viljelykäytäntöjä muuttamalla ilmastoystävällisemmiksi myös 

nurmiviljelyn avulla. 

 

Monivuotisten nurmien viljely edistääkin monia ympäristön ja ilmaston kannalta asetet-

tujen tavoitteiden saavuttamista. Nurmi aloittaa kasvunsa jo aikaisin keväällä ja kasvu 

jatkuu pitkälle syksyyn, joten ympärivuotinen kasvipeitteisyys sitoo hiilidioksidia tehok-

kaammin maaperään kuin yksivuotisten kasvien viljely (Yigini ja Panagos 2016). Hiilen 

varastoitumista maahan voi kuitenkin tapahtua vain lisääntyneen fotosynteesin kautta 

(Bolinder ym. 2007), joten maanpäällisen kasvuston tulisi olla kasvuolosuhteiden puit-

teissa optimaalinen.  

 

Paustianin ym. (2016) mukaan runsaalla juuriston biomassalla kasvit kasvattavat puoles-

taan maaperän orgaanisen aineksen määrää. Hiili varastoituu orgaaniseen ainekseen, 

joten sen kasvattaminen on heidän mukaansa avainasemassa hiilivarastojen muodostu-

miselle.  Garbachin ym. (2017) mukaan erityisesti nurmenviljelyn myötä maaperän bio-

massa ja orgaanisen aineksen määrä lisääntyy, millä on positiivisia vaikutuksia hiilen si-

toutumiseen ja maaperän mikrobitoimintaan.  
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Suomen kohdalla maataloustuotannosta ja erityisesti maankäytöstä aiheutuvat kasvi-

huonepäästöt liittyvät pääosin turvepeltojen viljelyyn. Kekkosen ym. (2019) mukaan 

Suomen viljellystä pinta-alasta on noin 10 % turvepeltoja, mutta niiden viljely aiheuttaa 

puolet maatalouden hiilidioksidi- ja typpioksiduulipäästöistä. Tehokkain keino päästöjen 

vähentämiseksi näillä viljelyksillä on heidän mukaansa pohjaveden pinnan nosto, mutta 

myös monivuotisella kasvipeitteisyydellä saadaan tuloksia aikaan, kun maan muokkaus 

vähenee. 

 

Nurmiviljelyn etuna on Garbachin ym. (2017) mukaan myös maan viljavuuden parantu-

minen, ravinteiden kierrätys, eroosion ja ravinteiden huuhtoutumisen väheneminen 

sekä biodiversiteetin parantuminen ja erilaisten elinympäristöjen muodostuminen. Bio-

diversiteetti pitää sisällään geneettisen muuntelun sekä lajien vaihtelun ja runsauden, 

jotka muodostavat monimuotoisen elinympäristön (Pykälä 2001). Luonnon monimuo-

toisuuden suurin uhka on ihmisen toiminnasta johtuva elinympäristöjen pirstaloitumi-

nen, mikä johtuu esimerkiksi rakentamisesta, soiden kuivatuksesta sekä maataloustuo-

tannosta ja siinä käytetyistä viljelymenetelmistä. Uhka biodiversiteetille on myös me-

neillään oleva ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu, vaikka kasveilla onkin 

kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Pykälän (2001) mukaan karjatalous on kuitenkin 

osittain korvannut ihmisen toimintaa elinympäristöjen osalta, lisäksi niitto sekä laidun-

nus edistävät lajirikkauteen vaikuttavia tekijöitä joko suoraan tai epäsuorasti.  

 

Ilmastotavoitteisiin pyritään myös fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisellä ja 

bioenergiatuotannon lisäämisellä. Tähän on luotu Euroopan unionin toimesta yhteinen 

tavoite. Rasin ym. (2019) mukaan vuosille 2021-2030 on julkaistu Uusiutuvan energian 

direktiivi (Red II), joka sisältää sitovat EU-tason kestävyysdirektiivit energian tuotantoon 

käytettäville biomassoille. Kasvihuonekaasujen laskentaa on tehty jo Suomessakin direk-

tiiviin liittyen. Viljelykierrossa olevalta nurmelta ei kuitenkaan vuosittain ole odotetta-

vissa Niemeläisen (2015) mukaan ylimääräistä satoa, johtuen kasvukausien vaihtelusta. 

Hoidetuilta viljelemättömiltä pelloilta ja viherkesantonurmilta sen sijaan olisi saatavissa 

runsaastikin biomassaa energiantuotantoon. Lisäksi niittojätteen korjaaminen pienta-

reilta ja viherkesannoilta vähentäisi hänen mukaansa kasvisoluista vapautuneen liuen-

neen fosforin kuormaa vesistöihin kevään pintavalumissa. Bioenergian tuotannossa 
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tulisikin pyrkiä minimoida maankäytön muutokset, vaikka fossiilisista polttoaineista py-

ritäänkin eroon (Whitaker ym. 2018) ja käyttää mahdollisuuksien mukaan muita kuin 

viljeltyjä nurmialueita.  

 

Tällä hetkellä maailman laajuisesti maapinta-alasta on jo nyt rehuntuotannossa 40 %, 

joka tulisi ainakin osittain vapauttaa ruoantuotantoon maapallon jatkuvan väestönkas-

vun takia (Van Zanten ym. 2018). Maapallon väkimäärän on ennustettu nousevan 9,5 

miljardiin vuoteen 2050 mennessä (van der Molen 2017), joten tämänhetkisellä pelto-

kasvituotannolla ei kasvavalle väestölle saada riittävästi ravintoa. Tulevaisuudessa voi-

makkaaseen nurmituotantoon perustuvassa viljelyssä nurmentuotannon tulee olla hy-

vin intensiivistä ja hyvin suunniteltua sekä käyttää hyväksi sellaisiakin nurmialueita, 

jotka eivät ole muuten mukana viljelykierrossa (Garbach ym. 2017).  Lisäksi jäljelle jää-

vältä viljellyltä nurmialalta tulisi saada entistä suurempia satoja.  

 

Parempiin satotasoihin pyrittäessä kasvilajin ja -lajikkeiden valintaan tulisi kiinnittää eri-

tyistä huomiota. Kasvin kehitystä ja kasvua ohjaavat sekä sisäiset että ulkoiset kasvute-

kijät. Sisäiset kasvutekijät perustuvat kasvin perimään, lajiin ja lajikkeeseen, joiden ra-

joissa kasvi reagoi ulkoisiin kasvutekijöihin (Hay ja Porter 2006). Pohjoisissa viljelyolo-

suhteissa pelkkä korkea satotaso ei kuitenkaan riitä valinnan perusteeksi, vaan moni-

vuotisten kasvien kohdalla tulee ottaa huomioon myös niiden talvenkestävyys. Nurmi-

kasvilajeistamme timotein käyttö nurmenviljelyssä perustuukin juuri sen hyvään talveh-

timiskykyyn (Jokela ym. 2015). Muuttuvassa kasvuympäristössä myös lajit, joiden kukin-

nan induktioon riittää pelkkä pitkä päivä, saattavat olla viljelyvarmempia.  

 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko geeniperimältään erilaisten nurmikasvien 

välillä eroja juurten kasvussa ja kehityksessä. Lisäksi tutkittiin, miten vernalisaatio vai-

kuttaa nurmikasvin juurten kasvuun ja onko siinä eroa genotyyppien välillä. Tutkimuk-

sen puolessa välissä tehdyn sadonkorjuun tavoitteena oli selvittää, mikä on sadonkor-

juun vaikutus juurten kasvuun.  
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Tutkimuskysymykset olivat: 

1. Onko genotyypillä vaikutusta nurmikasvin juuriston kasvuun ja kehitykseen?  

2. Mikä on vernalisaation vaikutus nurmikasvin juurten kasvuun ja onko siinä eroa geno-

tyyppien välillä?  

3. Mikä on sadonkorjuun vaikutus nurmikasvin juuriston kasvuun ja kehitykseen? 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Työn kokeellinen osuus tehtiin kasvihuoneolosuhteissa Helsingin yliopiston tutkimus- ja 

koetilalla Viikissä.  Tutkimus koostui kahdesta erillisestä osakokeesta. 

 

4.1 Kasvimateriaali 

 

Koejäseninä tutkimuksessa olivat timotein pohjoista alkuperää oleva genotyyppi 021/1 

ja eteläistä alkuperää oleva genotyyppi B112 (Boreal Kasvinjalostus Oy). Koeaineisto li-

sättiin Helsingin yliopiston Viikin kasvihuoneella säilytetystä kasvimateriaalista. 

 

4.2 Koejärjestelyt 

 

Kasvimateriaalin lisäys tehtiin tutkimusta varten kahdessa erässä. Ensimmäisessä erässä 

lisättiin taimet, jotka saivat kylmäkäsittelyn kasvatuskaapissa. Toinen erä lisättiin kolme 

viikkoa ennen tutkimuksen alkua ja jätettiin lisäyksen jälkeen kasvamaan lyhyen päivän 

olosuhteisiin kasvihuoneelle. Kaikkien kasvien käsittelyt päättyivät ja mittaukset alkoivat 

samanaikaisesti. Molempien osakokeiden lähtöarvoina olivat pitkän päivän olosuhteisiin 

tehdyn siirron yhteydessä tehdyt mittaukset. 

 

Kasvit lisättiin jakamalla ja samalla typistetiin sekä versoja että juuria.  Kloonitaimet is-

tutettiin 6 cm x 6 cm kokoisiin ruukkuihin, joissa oli kasvatusalustana hiekka. Kasvualusta 

sekoitettiin raekooltaan 0,2-1 mm (Puhallushiekka, Kauniston Sora Oy, Loimaa) ja 0,5-

1,2 mm (Puhallushiekka, Weber) hiekasta suhteessa 2:1 (hieno:karkea).  
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Kloonitaimia esikasvatettiin ensin kaksi viikkoa lyhyessä päivässä (12 h, valon intensi-

teetti 160-300 µmol/m²) ja 20/15° C lämpötilassa (päivä /yö). Esikasvatuksen ajan taimia 

kasteltiin ja lannoitettiin käsin. Lannoitteena käytettiin Kekkilän kastelulannoitetta (NPK 

17-4-25), jota annettiin kasveille altakasteluna 30 kg N / ha viikossa. Kastelu hoidettiin 

tarpeen mukaan.  

 

Ensimmäisessä erässä lisätyt vernalisoitavat taimet siirrettiin kahden viikon esikasvatuk-

sen jälkeen kasvatuskaappiin kylmäkäsittelyyn, jossa lämpötila oli 5/4° C päivä/yö, valo-

jakson pituus 8 tuntia ja intesiteetti 100 µmol/m². Kylmäkäsittely kesti 10 viikkoa, jonka 

aikana kastelu ja lannoitus tehtiin käsin kuten esikasvatusolosuhteissa. Myöhemmin li-

sätty koeaineisto, joka ei saanut kylmäkäsittelyä, jätettiin lisäyksen jälkeen kolmeksi vii-

koksi kasvamaan esikasvatusolosuhteisiin.  

 

Kaikki taimet siirrettiin kylmäkäsittelyn päätyttyä pitkänpäivän olosuhteisiin (16h), jossa 

valon intensiteetti oli 160-300 µmol/m²ja lämpötila 22-24/14° C päivä/yö. Osa taimista 

istutettiin ritsotroneihin ja osa ritsoputkiin. Tutkimuksen molemmissa osakokeissa käy-

tettiin täydellisesti satunnaistettujen lohkojen menetelmää. Ritsotroneissa oli kuusi ker-

rannetta, joita käsiteltiin mittauksissa kahtena kolmen kerranteen osiona (Kuva 1). Kas-

veja jokaisessa kerranteessa oli neljä. Ritsotronit olivat sisämitaltaan 2x30x80 cm laati-

koita, ja niissä oli kasvualustana hiekkainen kasvuturve (Kekkilä C1 kasvuturve, pH 5,5, 

EC 1,7 mS/cm). Turve kostutettiin laatikoita täytettäessä ja pohjassa oli kolme reikää, 

että ylimääräinen kasteluvesi pääsi valumaan pois. Kasveja istutettiin neljä kappaletta 

/laatikko. Kasvatuslaatikoiden etuseinä oli lasia, joka oli peitetty muovilla estämää juuria 

saamasta valoa. Laatikot olivat telineessä 45 asteen kulmassa lasiseinä alaspäin, jolla 

pyrittiin saamaan juurten kasvu suuntautumaan lasin pintaan.  
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1 3 4 2 

2 4 3 1 

3 1 4 2 

4 3 1 2 

4 2 3 1 

2 4 1 3 

 

Kuva 1. Kartta satunnaistamisesta ritsotroneissa. Käsittelyt 1=021/1 V, 2=B112 V, 
3=021/1 ja 4=B112. Genotyypit pohjoinen 021/1 ja eteläinen B112. V=vernalisointi.  

 

Ritsoputkissa kerranteita oli kolme seitsemällä eri rivillä (Kuva 2). Ritsoputket olivat lä-

pimitaltaan 5 cm ja korkeudeltaan 100 cm halkaistuja putkia. Halkaisukohta oi teipattu 

kiinni siten, että siihen jäi 1mm rako, jossa oli viisi kappaletta 1,5 cm pitkiä ilmarakoja.  

Putkien pohjaan teipattiin harso, joka piti kasvualustan putkessa sekä mahdollisti yli-

määräisen veden valumisen pois. Kasvualustana oli perliitin (Agraperlite, pH 6,5, EC˂0,2 

mS/cm) ja hiekan (Puhallushiekka Kauniston Sora Oy, Loimaa) sekoitus tilavuussuh-

teessa 70:30 (tiheys 1,4 kg/dm²). Perliitin raekoko oli 0,6-3 mm ja hiekan 0,2-1,0 mm. 

Putkiin istutetiin yksi taimi /putki. Putket olivat mahdollisimman lähekkäin telineessä 

jäljittelemään luonnollista versojen kilpailutilannetta kasvussa.  
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2 4 3 1 3 4 1 2 2 4 1 3 

2 1 4 3 1 2 3 4 3 2 4 1 

3 1 4 2 4 2 1 3 2 4 3 1 

1 3 2 4 3 1 4 2 4 3 1 2 

3 2 1 4 4 2 3 1 4 3 2 1 

4 2 3 1 4 1 2 3 1 2 4 3 

1 4 3 2 3 2 1 4 3 4 1 2 

 

Kuva 2. Kartta satunnaistamisesta ritsoputkissa. Käsittelyt 1=021/1 V, 2=B112 V, 
3=021/1 ja 4=B112. Alin on rivi yksi ja ylin rivi seitsemän. Genotyypit pohjoinen 021/1 ja 
eteläinen B112. V=vernalisointi.  

 

4.3 Kastelu, lannoitus ja kasvinsuojelu 

 

Ritsotronit lannoitettiin kokeen ajan käsilannoituksena Kekkilän kastelulannoitteella 

(NPK 17-4-25) kerran viikossa. Lannoitusmäärä oli aluksi 20 N kg /ha/viikko. Sadonkor-

juun jälkeen lannoitus oli 30 N kg/ha/viikko. Kastelu hoidettiin tippukasteluna, kastelun 

määrä oi aluksi 100 ml/laatikko/päivä. Toiselta viikolta alkaen kastelumäärä nostettiin 

150 ml/laatikko/päivä ja neljännestä viikosta alkaen 200 ml/laatikko/päivä.  

 

Ritsoputkien lannoitus hoidettiin tippukastelun yhteydessä kastelulannoituksena. Lan-

noitteena oli Taimi-Superex (19-4-20), josta oli tehty 5 % kantaliuos. Kastelulannoitetta 

laimennettiin johtoluvun mukaan (1.0 mS), joka oli säädetty Priva-järjestelmän avulla. 

Kastelulannosta annettiin kasvien koon mukaan 75-100 ml kolmen tunnin välein.  

 

Tutkimuksen aikana käytettiin Neoseiulus cucumeris -petopunkkia (Biotus Oy, Forssa) 

ripsiäisten torjuntaan. Tutkimuksen aikana kasvustossa havaittiin myös viljakirvoja (Si-

tobion avenae), joita torjuttiin haitallisella bioruiskute S -ruiskeella (Berner Oy, Suomi, 

valmistuserä 3125982). Koejäsenissä oli myös soluväleissä elävää käämitautia. 
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4.4 Kasvustomittaukset 

 

Ennen istuttamista taimista mitattiin korkeus ja määriteltiin kasvuaste 1 kasvi/käsittely. 

Sen jälkeen kasvien kasvua ja kehitystä seurattiin viikoittain molemmista osakokeista. 

Ritsotroneista mittaukset tehtiin yhdestä koejäsenestä/laatikko. Ritsotuubeista kasvua 

ja kehitystä seurattiin aina 7. rivin kaikista kolmesta kerranteesta/käsittely. Kasvin pää-

verson korkeus mitattiin kasvin tyveltä ylimmän lehden kärkeen. Kasvuaste määriteltiin 

nurmikasveille laaditun kasvuastetaulukon mukaan (Simon & Park 1981). Kasvuaste oli 

istutushetkellä 23-25, koska kokeessa käytettiin kloonitaimia.  

 

Versoista ja juuristosta otettiin kasvustonäytteet 1 kasvi/käsittely istutuksen yhteydessä 

erottelemalla versosto tyveltä ja pesemällä maa-aines juuristosta pois. Näytteistä pun-

nittiin tuorepainot sekä uunikuivauksen (60° C/48 h) jälkeen kuivapainot. Nämä mittaus-

tulokset toimivat molempien osakokeiden lähtöarvoina juuriston ja versoston osalta.  

 

Sen jälkeen versoston ja juurten kasvua seurattiin ritsotroneista kasvustonäyttein kah-

desti kokeen aikana. Ensimmäiset kasvustonäytteet kerättiin kokeen puolivälissä. Kai-

kista kerranteista määriteltiin korkeus ja kasvuaste. Kolmesta kerranteesta versot ero-

teltiin tyveltä juurista, punnittiin tuorepaino ja uunikuivauksen jälkeen kuivapaino. Juu-

rista pestiin maa-aines pois, punnittiin tuorepaino ja määriteltiin kuivapaino. Lopuista 3 

kerranteesta versosto niitettiin 5 cm:n korkeudelta ja jätettiin kasvamaan sadonkorjuun 

jälkeen neljäksi viikoksi. Koetta päätettäessä versosto eroteltiin tyveltä juurista samoin 

kuin kolmen ensimmäisen kerranteen kohdalla. Versoista punnittiin tuorepaino ja kui-

vapaino uunikuivauksen jälkeen. Juuret pestiin ja punnittiin tuorepaino sekä kuivapaino. 

 

Ritsoputkista versoston ja juurten kasvua seurattiin keräämällä kasvustonäytteitä vii-

koittain seitsemän viikon ajan (yksi rivi/viikko). Ensimmäiset näytteet kerättiin kaksi viik-

koa istutuksen jälkeen. Näytteiden kerääminen aloitettiin riviltä yksi ja edettiin järjes-

tyksessä riville seitsemän.  Kasveista määriteltiin korkeus ja kasvuaste sekä eroteltiin 

versosto tyveltä, josta punnittiin tuorepaino. Uunikuivauksen (60° C / 48 h) jälkeen pun-

nittiin kuivapainot.  
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Juurten kokonaismassaa ja niiden leviämistä eri maakerroksiin seurattiin avaamalla kas-

vuputki sivusta ja jakamalla maakerrokset kolmeen eri kasvukerrokseen; 0-10 cm, 10-25 

cm ja 25-100 cm. Eri kerroksien juuristosta pestiin siivilän (1 mm) avulla kasvualusta pois 

ja punnittiin tuorepainot sekä kuivauksen jälkeen kuivapainot. Sadonkorjuu tehtiin ko-

keen puolivälissä riviltä neljä niittämällä kasvusto 5 cm:n korkeudelta. Niitto tehtiin 

myös jäljelle jääneisiin putkiin riveiltä 5-7. Tämän jälkeen versoston ja juurten seuranta 

jatkui normaaliin tapaan.  

 

4.5 Olosuhdemittaukset 

 

Kasvihuoneen olosuhteita seurattiin tutkimuksen aikana Priva-järjestelmällä, joka teki 

lämpötilamittauksia puolen tunnin ja tunnin välein. Valon määrää tietokonejärjes-

telmä mittasi sääaseman ulkosäteilystä.  

 

4.6 Tilastoanalyysi 

 

Tilastoanalyysi tehtiin IBM SPSS Statistics -ohjelmalla (versio 25). Genotyypin ja verna-

lisaation vaikutusta saatuihin mittaustuloksiin analysoitiin kaksisuuntaisella varianssi-

analyysillä sekä toistomittausten varianssianalyysillä. Parittaisvertailu tehtiin Tukey 

HSD -testillä. Lisäksi tuloksia analysoitiin Pearsonin korrelaatioanalyysillä.  

 

5 TULOKSET 

 

5.1 Korkeus ja kasvuaste ritsotroneissa 

 

Kokeen perustamisvaiheessa (viikko 0) ritsotroneihin istutetut taimet olivat korkeudel-

taan 20-26 cm ja kasvuasteeltaan keskimäärin 21-22 (Kuva 3). Yksittäisistä mittauksista 

ennen sadonkorjuuta viikolla kaksi ja viikolla viisi korkeuteen vaikutti genotyyppi. Vii-

kolla kaksi korkeimmat kasvit mitattiin eteläisen genotyypin molemmilta koejäseniltä, 

mutta ennen sadonkorjuuta tehdyissä mittauksissa (viikko 5) vernalisoimattoman poh-

joisen genotyypin korkeuskasvu oli voimakkainta. Viikoittaisissa toistomittauksissa 
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ennen sadonkorjuuta (viikot 0-5) korkeuskasvun erot mittausajankohtien ja genotyyp-

pien välillä olivatkin havaittavissa yhdysvaikutuksena (p˂0,047).  Sadonkorjuun jälkeen 

(viikot 8-10) tehdyissä mittauksissa korkeuteen vaikutti vain mittausajankohta 

(p˂0,001).  

 

Kasvuasteen kehittymiseen ennen sadonkorjuuta (viikot 0-5) vaikutti mittausajankoh-

tien ja genotyypin yhdysvaikutus (p˂0,001), samoin sadonkorjuun jälkeen (viikot 8-10) 

tehtyjen mittauskertojen välillä (p˂0,01). Ennen sadonkorjuuta (viikoilla 2-3) voimak-

kaimmin kehittyivät eteläisen genotyypin molemmat koejäsenet, mutta koetta päätet-

täessä (viikko 10) pohjoisen genotyypin vernalisoimaton koejäsen oli kasvuasteeltaan 

pisimmällä.  
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Kuva 3. Kasvien korkeus (A) ja kasvuaste (B) ritsotroneissa viikoittaisissa mittauksissa 
(n=3-6). Viikot 0-5 ennen sadonkorjuuta ja viikot 8-10 sadonkorjuun jälkeen. Virhepal-
kit pylväiden päässä kuvaavat keskivirhettä. Samalla kirjaimella merkityt käsittelyt eivät 
eroa toisistaan tasolla p ˂ 0,05 (Tukey HSD). 021/1=pohjoinen genotyyppi ja B112=ete-
läinen genotyyppi. V=vernalisaatio ja vk=viikko.  

 

Ritsotroneista sadonkorjuun yhteydessä kerätyistä kasvustonäytteistä eteläisen geno-

tyypin (B112) vernalisoitu koejäsen oli korkein (Taulukko 1). Vernalisoimaton pohjoinen 

genotyyppi (021/1) puolestaan jäi koejäsenistä kaikkein matalammaksi. Molemmilla ge-

notyypeillä vernalisointi nopeutti korkeuskasvua verrattuna vernalisoimattomiin koejä-

seniin. Myös genotyyppi vaikutti korkeuskasvuun. Vernalisoimaton pohjoisen geno-

tyyppi oli ainoa koejäsenistä, joka jäi kasvulliseen vaiheeseen. Vernalisointi edisti 
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kehitystä molemmilla genotyypeillä. Genotyypillä oli myös vaikutusta kehitykseen, sillä 

molemmat eteläisen genotyypin koejäsenet olivat kehityksessä pidemmällä sadonkor-

juun yhteydessä.   

 

Taulukko 1. Genotyyppien (021/1 ja B112) korkeudet, keskimääräiset kasvuasteet ja 
niiden keskivirheet sekä p-arvot eri käsittelyillä ritsotroneissa sadonkorjuun yhteydessä 
kerätyistä kasvustonäytteistä (n=3). Samalla kirjaimella merkityt käsittelyt eivät eroa 
toisistaan tasolla p ˂ 0,05 (Tukey HSD). 021/1=pohjoinen genotyyppi ja B112=eteläinen 
genotyyppi. V=vernalisaatio. 

Genotyyppi Korkeus  

cm 

Keskivirhe 

 

Keskimääräi-

nen kasvuaste 

 Keskivirhe   

021/1 29.13 a 0.88 27 a  1.20   

021/1 V 33.53 ab 1.40 30 ab  0.34   

B112 32.27 ab 0.72 33 b  2.00   

B112 V 36.87 b 2.12 40 c  0.66   

 p-arvot       

Genotyyppi *  ***     

Vernalisaatio *  *     

G X V -  -     

 * p ˂ 0.05, *** p ˂ 0.001       

  

Koetta päätettäessä ritsotroneista kerätyissä kasvustonäytteissä ei ollut suuria eroja 

koejäsenten välillä. Kaikki neljä koejäsentä jäivät kasvulliseen vaiheeseen ja keskimää-

räiset kasvuasteet vaihtelivat 24-28 välillä. Genotyypillä tai vernalisoinnilla ei ollut vai-

kutusta myöskään sadonkorjuun jälkeiseen korkeuskasvuun. Koejäsenten korkeudet 

vaihtelivat 25-28 cm välillä koetta päätettäessä.  

 

5.2 Korkeus ja kasvuaste ritsoputkissa 

 

Ritsoputkista matalimmat kasvit mitattiin vernalisoiduilla pohjoisella genotyypillä kai-

killa mittauskerroilla ennen sadonkorjuuta (Kuva 4). Myös eteläisellä genotyypillä ver-

nalisoidut kasvit jäivät matalammiksi verrattuna saman genotyypin 
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vernalisoimattomaan koejäseneen. Vernalisoinnilla oli vaikutusta erityisesti viikolla 

kaksi ja viikolla kolme tehtyihin mittauksiin. Toistomittauksessa korkeuteen kuitenkin 

vaikutti vain mittausajankohta (p ˂ 0,001). Sadonkorjuun yhteydessä (viikko 6) ote-

tuissa kasvustonäytteissä ei ollut suuria eroja korkeuksissa eri käsittelyjen välillä. Tämä 

eroaa toisesta osakokeesta, jossa korkeuskasvuun vaikutti sekä genotyyppi että verna-

lisaatio. Sadonkorjuun jälkeen korkeuden kehittymisessä mittausajankohtien välillä ei 

saatu eroja koejäsenten välille (viikot 7-9), mutta yksittäisellä mittauskerralla viikolla 

kahdeksan korkeuteen vaikutti sekä genotyyppi että vernalisaatio.  

 

Sadonkorjuu yhteydessä otetuissa kasvustonäytteissä kaikki muut koejäsenet paitsi 

vernalisoimaton pohjoinen genotyyppi olivat siirtyneet kasvullisesta vaiheesta genera-

tiiviseen vaiheeseen. Pisimmälle kehityksessä ehtivät molemmat eteläisen genotyypin 

koejäsenet. Tulos vastaa toisen osakokeen tuloksia. Keskimääräiseen kasvuasteeseen 

ritsoputkissa vaikuttikin istutuksesta sadonkorjuuseen (viikot 0-6) mittausajankohdan, 

genotyypin ja vernalisoinnin yhdysvaikutus (p˂0,029). Sadonkorjuun jälkeen tehdyissä 

mittauksissa ei mittausajankohtien välille saatu toistomittauksessa eroja, mutta yksit-

täisellä mittauskerralla viikolla kahdeksan vernalisointi alensi kehitystä. 
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Kuva 4. Genotyyppien (021/1 ja B112) korkeudet (A) ja keskimääräiset kasvuasteet (B) 
ritsoputkissa eri käsittelyillä kasvustonäytteiden oton yhteydessä (n=3). Virhepalkit pyl-
väiden päässä kuvaavat keskivirhettä. Samalla kirjaimella merkityt käsittelyt eivät eroa 
toisistaan tasolla p ˂ 0,05 (Tukey HSD). 021/1=pohjoinen genotyyppi ja B112=eteläinen 
genotyyppi. V=vernalisaatio ja vk=viikko. 

 

5.3 Versojen kuivapainot ritsotroneissa 

 

Versojen kuivapainot olivat ritsotroneissa sadokorjuun yhteydessä otetuissa kasvusto-

näytteissä korkeimmat molempien genotyyppien vernalisoimattomilla koejäsenillä 

(Kuva 5). Ero vernalisoimattomiin oli myös tilastollisesti merkitsevä. Myös 
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genotyyppien välillä oli eroa. Suurimmat versojen kuivapainot mitattiin eteläisen geno-

tyypin molemmilta koejäseniltä. 

 

Kokeen lopussa otetuissa kasvustonäytteissä versojen kuivapaino oli suurin vernalisoi-

mattomalla eteläisellä genotyypillä, mutta ero oli verrattain pieni vernalisoimattomaan 

pohjoisen genotyyppiin. Vernalisointi alensi kuivapainoa, mutta genotyypillä ei ollut 

vaikutusta. Molemmilla pohjoisen genotyypin koejäsenillä kuiva-ainesato oli kokeen 

lopussa suurempi kuin sadonkorjuun yhteydessä. Eteläisellä genotyypillä ei kasvu ollut 

yhtä voimakasta. 

 

 

Kuva 5. Genotyyppien (021/1 ja B112) versojen kuiva-ainesato (g/m²) ritsotroneissa eri 
käsittelyillä (n=3). Kasvustonäytteet kerättiin kokeen puolessa välissä (=sadonkorjuu) ja 
kokeen lopussa. Virhepalkit kuvaavat keskivirhettä. Samalla kirjaimella merkityt käsit-
telyt eivät eroa toisistaan tasolla p ˂ 0,05 (Tukey HSD). 021/1=pohjoinen genotyyppi ja 
B112=eteläinen genotyyppi. V=vernalisaatio. 

 

5.4 Versojen kuivapainot ritsoputkissa 

 

Ritsoputkissa versoston kuivapainoissa oli koejäsenten välillä hieman eroja jo istutta-

essa (Kuva 6). Eteläisen genotyypin molemmilla koejäsenillä oli suurempi versoston 

kuivapaino kuin pohjoisen genotyypin koejäsenillä. Tämä ei kuitenkaan näkynyt parit-

taisvertailussa. Istutuksen ja sadonkorjuun (viikot 0-6) välillä tehdyillä mittauskerroilla 
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versoston kuivapainoon vaikutti mittausajankohdan, genotyypin ja vernalisoinnin yh-

dysvaikutus (p˂ 0,047).  

 

Versojen kuivapaino oli sadonkorjuuhetkellä (viikko 6) suurin eteläisen genotyypin ver-

nalisoimattomalla koejäsenellä ja genotyyppillä olikin vaikutusta kuiva-ainesatoon. 

Myös vernalisointi vaikutti sadonkorjuuhetken kuiva-ainesatoon. Vernalisointi pienensi 

erityisesti eteläisen genotyypin versoston kuivapainoa verrattuna saman genotyypin 

vernalisoimattomaan koejäseneen, mutta myös pohjoisen genotyypin vernalisoimatto-

malla koejäsenellä oli runsaampi versosto kuin vernalisoidulla koejäsenellä.  

Sadonkorjuun jälkeen (viikot 8-10) tehtyjen mittaustulosten välillä koejäsenten eroihin 

vaikutti genotyypin ja vernalisoinnin ydysvaikutus (p˂0,006). Yksittäisillä mittausker-

roilla viikolla kahdeksan ja viikolla yhdeksän vernalisointi alensi kuivapainoja. Viikolla 

kahdeksan eteläinen vernalisoimaton koejäsen erosi selvästi muista koejäsenistä. Ko-

etta päätettäessä ei eroja koejäsenten välillä ollut.  

 

  

Kuva 6. Genotyyppien (021/1 ja B112) versojen kuiva-ainesato (g/m²) ritsoputkissa eri 
käsittelyillä kasvustonäytteiden oton yhteydessä (n=3). Virhepalkit kuvaavat keskivir-
hettä. Samalla kirjaimella merkityt käsittelyt eivät eroa toisistaan tasolla p ˂ 0,05 (Tu-
key HSD). 021/1=pohjoinen genotyyppi ja B112=eteläinen genotyyppi. V=vernalisaatio 
ja vk=viikko.   
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5.5 Juuriston kuivapainot ritsotroneissa 

 

Ritsotroneissa juurten kuivapaino oli sadonkorjuun yhteydessä kerätyissä näytteissä 

suurin vernalisoimattomalla eteläisellä genotyypillä ja alhaisin vernalisoidulla pohjoi-

sella genotyypillä (Kuva 7). Vernalisointi alensi molempien genotyyppien juurten pai-

noa. Eteläisen genotyypin juuriston kuivapainot olivat suuremmat kuin pohjoisen ge-

notyypin, joten myös genotyypillä oli vaikutusta juurten kuivapainoon.  

 

Kokeen lopussa otetuissa kasvustonäytteissä suurin juurten kuivapaino oli vernalisoi-

mattomalla pohjoisella genotyypillä ja alhaisin vernalisoidulla eteläisellä genotyypillä, 

joten juuristo kehittyi hitaammin vernalisoiduilla koejäsenillä myös sadonkorjuun jäl-

keen.  Pohjoisen genotyypin molempien käsittelyjen juurten kuiva-ainepaino kasvoi sa-

donkorjuun jälkeen ja oli suurempi kokeen lopussa otetuissa näytteissä. Eteläisellä ge-

notyypillä puolestaan juurten kuiva-ainepainot olivat alhaisemmat kokeen lopussa ote-

tuissa näytteissä kuin sadonkorjuun yhteydessä otetuissa näytteissä molemmilla käsit-

telyillä. Mittausajankohtien välillä (sadonkorjuu-kokeen päättäminen) erot juurten kas-

vuun olikin havaittavissa mittausajankohdan ja genotyypin yhdysvaikutuksena 

(p˂0,004). 

 

 

 

 



 
 35 
   
 

 

Kuva 7. Genotyyppien (021/1 ja B112) juurten kuivapainot ritsotroneissa eri käsitte-
lyillä (n=3). Kasvustonäytteet kerättiin kokeen puolessa välissä (=sadonkorjuu) ja ko-
keen lopussa. Virhepalkit kuvaavat keskivirhettä. Samalla kirjaimella merkityt käsittelyt 
eivät eroa toisistaan tasolla p ˂ 0,05 (Tukey HSD). 021/1=pohjoinen genotyyppi ja 
B112=eteläinen genotyyppi. V=vernalisaatio. 

 

5.6 Juuriston kuivapainot ritsoputkissa 

 

Ritsoputkissa juuriston kokonaiskuivapainoissa ei ollut suuria eroja koejäsenten välillä 

kokeen perustamisvaiheessa otetuissa näytteissä (Kuva 8). Istutusajankohdan ja sadon-

korjuun (viikot 0-6) välillä tehdyissä mittauksissa juurten kuivapainojen eroissa oli ha-

vaittavissa mittausajankohtien ja vernalisoinnin yhdysvaikutus (p˂0,006).  

Sadonkorjuuhetkellä genotyyppi vaikutti juurten kasvuun ja suurin juurten kuivapaino 

mitattiin eteläisen genotyypin vernalisoimattomalta koejäseneltä. Vernalisointi alensi 

sadonkorjuun yhteydessä otetuissa kasvustonäytteissä molempien genotyyppien juu-

riston kuivapainoja. Sadonkorjuun ja kokeen päättämisen (viikot 8-10) välillä tehdyissä 

toistomittauksissa juuriston kuivapainoihin vaikutti genotyyppi (p˂0,044), mutta yksit-

täisissä mittauksissa viikolla kahdeksan ja yhdeksän juuriston kehittymistä hidasti ver-

nalisointi.  
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Kuva 8. Genotyyppien (021/1 ja B112) juurten kuivapainot (g/m²) ritsoputkissa eri kä-
sittelyillä kasvustonäytteiden oton yhteydessä (n=3). Virhepalkit kuvaavat keskivir-
hettä. Samalla kirjaimella merkityt käsittelyt eivät eroa toisistaan tasolla p ˂ 0,05 (Tu-
key HSD). 021/1=pohjoinen genotyyppi ja B112=eteläinen genotyyppi. V=vernalisaatio 
ja vk=viikko. 

 

5.7 Juuriston jakautuminen eri mittauskerroksiin ritsoputkissa 

 

Ritsoputkissa juuristo kasvoi vähäisessä määrin toiseen mittauskerrokseen (10-25 cm) 

molempien genotyyppien vernalisoimattomilla koejäsenillä jo ensimmäisellä mittaus-

kerralla istutuksen jälkeen (viikko 2). Kokeen perustamisesta sadonkorjuuseen (viikot 

0-6) eteläisen genotyypin juuristo levittäytyi voimakkaammin syvempiin maakerroksiin 

kuin pohjoinen genotyyppi (Kuva 9). Juurten syvyyskasvun ja genotyypin yhteisvaikutus 

olikin toistomittauksissa tilastollisesti merkitsevää (p˂0,026).  

Sadonkorjuun yhteydessä (viikko 6) otetuissa näytteissä pohjoisen genotyypin verna-

lisoidulla koejäsenellä juuristosta oli prosentuaalisesti suurempi osuus syvemmällä mit-

tauskerroksissa, mutta vain eteläisten genotyyppien juuristo ulottui myös syvimpään 

maakerrokseen (25-100 cm). Ensimmäiset juuret kolmannesta mittauskerroksesta (25-

100 cm) mitattiin eteläisen genotyypin vernalisoimattomalta koejäseneltä jo viikolla 4, 

mutta pohjoiselta genotyypiltä vasta sadonkorjuun jälkeisellä mittauskerralla (viikko 8) 

vernalisoimattomalta koejäseneltä. Sadonkorjuun jälkeen tehdyissä mittauksissa (vii-

kot 8-10) eteläinen genotyyppi kasvatti juurta syvemmälle maakerroksiin kuin 
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pohjoinen genotyyppi, tämä oli myös havaittavissa genotyypin ja juuriston syvyyskas-

vun yhdysvaikutuksena (p˂0,001). 

 

 

Kuva 9. Genotyyppien (021/1 ja B112) juuriston prosentuaalinen (%) jakautuminen kol-
meen maakerrokseen (0-10 cm, 10-25 cm ja 25-100 cm) ritsoputkissa eri käsittelyillä 
kasvustonäytteiden oton yhteydessä (n=1-3). 021/1=pohjoinen genotyyppi ja 
B112=eteläinen genotyyppi. V=vernalisaatio. 

 
5.8 Versoston ja juuriston suhde ritsotroneissa 

 

Ritsotroneissa versojen ja juurten suhteessa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja kä-

sittelyjen välillä ensimmäisen sadonkorjuun yhteydessä otetuissa näytteissä (Taulukko 

2). Kokeen lopussa otetuissa kasvustonäytteissä genotyypillä ei ollut vaikutusta verso-

jen ja juurten suhteeseen, mutta vernalisointi vähensi molemmilla genotyypeillä juur-

ten massaa suhteessa versostoon.  
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Taulukko 2. Genotyyppien (021/1 ja B112) versojen ja juurten suhde (V: J) sekä keski-
virhe (SE) ritsotroneissa eri käsittelyillä (n=3). Kasvustonäytteet kerättiin kokeen puo-
lessa välissä (=sadonkorjuu) sekä kokeen lopussa. Samalla kirjaimella merkityt käsitte-
lyt eivät eroa toisistaan tasolla p ˂ 0,05 (Tukey HSD). 021/1=pohjoinen genotyyppi ja 
B112=eteläinen genotyyppi. V=vernalisaatio ja G=genotyyppi. 

 
Genotyyppi 

Sadonkorjuu 
V:J 

 
SE 

Kokeen lopussa 
V:J 

 
SE 

021/1 2.13 a 0.26 1.59 a 0.10 

021/1 V 2.69 a 0.80 2.24 ab 0.06 

B112 2.07 a 0.30 1.69 a 0.02 

B112 V 2.57 a 0.88 2.94 b 0.54 

 p-arvot    

Genotyyppi -  -  

Vernalisaatio -  *  

G X V -  -  

  * p ˂ 0.05, *** p ˂ 0.001         

 
5.9 Versoston ja juuriston suhde ritsoputkissa 

 

Versojen ja juurten suhde oli myös ritsoputkissa kaikilla mittauskerroilla versovoitoinen 

(Taulukko 3). Molempien genotyyppien vernalisoiduilla koejäsenillä versojen määrä 

verrattuna juuristoon oli useimmilla mittauskerroilla suurempi kuin vernalisoimatto-

milla. Yksittäisellä mittauskerralla ero oli merkitsevä kuitenkin vain sadonkorjuun jäl-

keen (viikko 8) tehdyissä mittauksissa (p˂0.027). Kokeen perustamisesta sadonkorjuu-

seen (viikot 0-6) verso-juuri-suhteeseen vaikutusta oli vain mittausajankohdalla 

(p˂0,003). Genotyyppien välille ei tutkimuksessa saatu eroja. Sadonkorjuun jälkeen 

tehdyissä mittauksissa näkyy juurten osuuden kasvu suhteessa versostoon. Koetta pää-

tettäessä verso-juuri-suhde oli lähes sama kaikilla koejäsenillä.  
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Taulukko 3. Genotyyppien (021/1 ja B112) versojen ja juurten suhde (V:J) sekä keski-
virhe (SE) ritsoputkissa eri käsittelyillä kasvustonäytteiden oton yhteydessä (n=3). Sa-
malla kirjaimella merkityt käsittelyt eivät eroa toisistaan tasolla p ˂ 0,05 (Tukey HSD). 
021/1=pohjoinen genotyyppi ja B112=eteläinen genotyyppi. V=vernalisaatio, G=geno-
tyyppi ja vk=viikko. 

Genotyyppi vk 0 vk 2 vk 3 vk 4 vk 6 vk 8 vk 9 vk 10 

021/1  

SE 

021/1 V 

SE 

1.35 a 

0.36 

3.34 a 

2.32 

1.45 a 

0.14 

2.83 a 

0.18 

5.90 a 

1.14 

3.02 a 

1.14 

3.64 a 

0.94 

3.71 a 

1.56 

5.46 a 

0.44 

7.93 a 

1.16 

1.58 a 

0.20 

2.50 b 

0.42 

1.96 a 

0.54 

2.51 a 

0.74 

2.76 a 

0.88 

2.75 a 

0.54 

B112 

SE 

0.40 a 

0.16 

2.13 a 

0.34 

2.37 a 

0.16 

3.64 a 

0.14 

5.89 a 

0.98 

1.68 a 

0.14 

2.13 a 

0.14 

2.67 a 

0.48 

B112 V 

SE 

2.15 a 

0.54 

2.15 a 

0.50 

3.31 a 

0.34 

3.54 a 

0.84 

6.44 a 

1.18 

2.40 b 

0.18 

1.73 a 

0.48 

2.70 a 

0.80 

 p- arvot       

G - - - - - - - - 

V - - - - - * - - 

G X V - - - - - - - - 

* p ˂ 0.05, *** p ˂ 0.001      

 
6.0 Osakokeiden korrelaatiokertoimet 

 

Juuriston ja versoston välillä oli sekä ritsotroneissa että ritsoputkissa voimakasta posi-

tiivista lineaarista riippuvuutta (Taulukko 4). Molemmissa osakokeissa myös kasvuas-

teen ja korkeuden välillä oli positiivinen korrelaatio. Verso-juuri-suhteen ja juuriston 

välillä oli negatiivinen korrelaatio molemmissa osakokeissa, mutta ritsoputkissa se oli 

heikompi. Ritsoputkissa juuristo korreloi myös kasvuasteen kanssa, mutta riippuvuus ei 

ollut niin voimakasta kuin muiden mitattujen muuttujien kanssa. 
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Taulukko 4. Ritsotronien (A) ja ritsotuubien (B) versojen, juurten, verso:juuri-suhteen 
(V:J), pääverson korkeuden ja kasvuasteen väliset Pearsonin korrelaatiokertoimet (n= 
24 ja n=94). 

A Versot  Juuret  V:J Korkeus  

Juuret 0.801***    

V:J -0.215 -0.701***   

Korkeus -0.004 -0.125 0.257  

Kasvuaste 0.186  0.051 0.130 0.666*** 

 * p ˂ 0.05, *** p ˂ 0.001      

B Versot Juuret V:J Korkeus 

Juuret 0.625***  -  

V:J 0.353*** -0.286*   

Korkeus 0.680***  0.218 0.512***  

Kasvuaste 0.708*** 0.386*** 0.446*** 0.736*** 

* p ˂ 0.05, *** p ˂ 0.001      

6 TULOSTEN TARKASTELU 
                            

                       6.1 Maanpäällinen kasvu 

 

Kokeen perustamisvaiheessa otetuissa kasvustonäytteissä kasvit olivat saman korkuisia 

ja samassa kasvuasteessa. Viikoittaisissa mittauksissa molempien vernalisoitujen koejä-

senten korkeuskasvu lähti hitaammin liikkeelle kuin vernalisoimattomien koejäsenten. 

Vernalisointi vaikutti erityisesti pohjoisen genotyypin korkeuskasvuun, mutta kokeen 

edetessä pituuskasvu kiihtyi ja sadonkorjuuseen mennessä se oli jo lähes saavuttanut 

korkeuskasvussa nopeammin kasvaneet eteläisen genotyypin koejäsenet. Vernalisoi-

mattoman pohjoisen genotyypin korkeuskasvu oli viikoittaisissa mittauksissa aluksi voi-

makasta molemmissa osakokeissa, mutta kasvu tasoittui sadonkorjuuseen mennessä.  

 

Syy hitaampaan kasvuun lähtöön vernalisoitujen koejäsenten kohdalla saattoi johtua 

liian äkillisestä kasvuolosuhteiden muutoksesta ja pohjoinen genotyyppi näytti 
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reagoivan niihin voimakkaammin. Sekä valonmäärän että lämpötilaolojen muutos oli 

huomattavasti suurempi kasvatuskaapista siirretyille kasveille kuin lyhyenpäivän esi-

kasvatusoloista siirretyille. Sadonkorjuuhetkellä korkeudessa ja myös kasvuasteessa oli 

nähtävissä vernalisaation vaikutus varsinkin pohjoisen genotyypin kohdalla. Vaikka ti-

moteille riittääkin kukinnan induktioon pelkkä pitkä päivä (Heide 1994), on tutkimuk-

sissa kuitenkin osoitettu sen hyötyvän vernalisaatiosta ja sen vaikutus kohdistuu juuri 

ensimmäisen sadon versostorakenteeseen (Seppänen ym. 2010).  

 

Sadonkorjuuhetkellä matalimmat kasvit mitattiinkin molemmissa osakokeissa pohjoi-

sen genotyypin vernalisoimattomalta koejäseneltä. Kasvien korkeuden tiedetään kor-

reloivan kasvuasteen kanssa ja pohjoinen genotyyppi oli ainoa, joka ei siirtynyt ko-

keessa vegetatiivisesta vaiheesta generatiiviseen vaiheeseen. Mooren ja Moserin 

(1995) mukaan versot eivät kasva korkeutta vegetatiivisessa vaiheessa, vaan korkeus-

kasvu etenee vasta, kun kasvi alkaa tuottamaan kukkivia versoja. Toisaalta Knievelin ja 

Smithin (1970) mukaan vernalisoitujen ja vernalisoimattomien versojen korkeuskasvu 

voi olla yhtä voimakasta.  Myös Seppänen ym. (2010) osoittivat tutkimuksessaan, että 

vernalisoidun kevätsadon ja toisen vernalisoimattoman sadonkorjuukerran välillä ei 

kasvien korkeudessa ollut eroa. Jokelan ym. (2015) tutkimuksessa puolestaan pohjoista 

geeniperimää olevan lajikkeen (Bor N) korkeuskasvu oli nopeampaa vernalisoinnin jäl-

keen 16 tunnin päivän pituudessa, mutta vernalisoinnilla ei ollut vaikutusta korkeus-

kasvuun, kun päivän pituus oli 20 tuntia.  

 

Toisessa osakokeessa (ritsotronit) myös eteläinen genotyyppi osoitti vastetta verna-

lisaatioon, mikä poikkeaa esimerkiksi Jokelan ym. (2015) tutkimuksesta. Kukintaa sää-

telee kuitenkin myös ympäristötekijät, kasvin endogeenisistä ominaisuuksista myös 

gibberelliinihappo sekä kasvin ikä, koko ja energiatalous (Jokela ym. 2014), joilla on 

voinut olla vaikutusta vernalisaatiovasteen syntymiseen. Vaikka vernalisaatio edistikin 

eteläisen genotyypin korkeuskasvua ja kehitystä, niin suurempi vaikutus erityisesti ke-

hitysasteeseen osakokeessa oli kuitenkin genotyypillä (P˂0,001).  

 

Pohjoisen genotyypin osalta tulos kehityksen osalta oli molemmissa osakokeissa aikai-

sempien tutkimusten mukainen. Seppäsen ym. (2010) tutkimuksessaan pohjoista 
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alkuperää edustavan timoteilajikkeen kukkivien versojen määrä lisääntyi vasta kymme-

nen viikon vernalisaatiokäsittelyn jälkeen, mutta ilman kylmäkäsittelyä niitä ei muo-

dostunut lainkaan. Jokela ym. (2014) osoittivat tutkimuksessaan, että pohjoista geeni-

perimää edustava Iki-lajike tuotti kukkivia vasta 12 viikon vernalisaatiokäsittelyn jäl-

keen, mutta eteläisempää geeniperimää edustava Tuure-lajike tuotti kukkivia versoja 

ilman vernalisaatiotakin. Jokelan ym. (2015) toisessa tutkimuksessa pohjoista perimää 

edustavat lajikkeet hyötyivät vernalisaatiosta, mutta eteläistä geeniperimää edustavilla 

lajikkeilla ei ollut samanlaista vastetta vernalisaatioon. Myös Fiil ym. (2011) osoittivat 

tutkimuksessaan, että vernalisaatiovasteen syntymiseen vaikuttaa timotein geenipe-

rimä.  

 

Eteläisen genotyypin kehitys oli selkeästi ripeämpää. Sadonkorjuuhetkellä eteläisen ge-

notyypin molemmat koejäsenet olivat kehityksessä pidemmällä kuin pohjoisen geno-

tyypin koejäsenet molemmissa osakokeissa.  Eteläistä alkuperää olevat lajikkeet ovat-

kin kehitysrytmiltään huomattavasti nopeampia kuin pohjoista alkuperää olevat lajik-

keet (Pulli 2010, Isolahti 2010, Jokela ym. 2015). Tulosta tukeekin Jokelan ym. (2015) 

tutkimus, jossa erityisesti vernalisoimattomat eteläisen geeniperimän lajikkeet kehit-

tyivät ripeämmin kuin pohjoista geeniperimää olevat lajikkeet.  

 

Versojen kuivapaino oli molemmilla genotyypeillä sadonkorjuuhetkellä suurempi ver-

nalisoimattomilla koejäsenillä. Vaikka vernalisointi edistikin kehitystä, se ei kuitenkaan 

näkynyt satotasossa. Syynä saattaa olla kylmäkaapista siirrettyjen kasvien kokema 

stressi kokeen perustamisen jälkeen olosuhteiden muutoksen takia. Mooren ja Mo-

serin (1995) mukaan kasvin kokema stressi saattaa aiheuttaa tyviversojen kuolemista 

ja vähentää myös kukkivien versojen määrää.  

 

Eteläisen genotyypin molemmat koejäsenet tuottivat runsaamman versosadon molem-

missa osakokeissa. Tämä selittyy osittain versostorakenteella, jolla on suoraan vaiku-

tusta satotasoon. Molemmat eteläisen genotyypin koejäsenet olivat pidemmällä kehi-

tyksessä ja siirtyneet kukintavaiheeseen. Virkajärven ym. (2012) mukaan ensimmäinen 

sato muodostuukin pääosin painavammista korrellisista versoista. Lisäksi eteläisen pe-

rimän timoteilajikkeilla korren osuus biomassasta on suurempi kuin pohjoisen 
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geeniperimän lajikkeilla (Isolahti 2010). Tulosta tukee myös Jokelan ym. (2015) tutki-

mus, jossa eteläisen perimän lajikkeet tuottivat runsaammin kukkivia versoja verratta-

essa versojen määrää pohjoisen geeniperimän lajikkeiden versojen määrään eri päi-

vänpituuksilla (16-20 h) ja vernalisaatiokäsittelyillä.  

 

Jälkikasvussa ei genotyyppien välille tutkimuksessa saatu eroja, vaikka Isolahden 

(2010) ja Pullin (1980) mukaan nopean kehitysrytmin lisäksi eteläistä perimää edusta-

villa lajikkeilla on myös parempi jälkikasvu. Tutkimuksessa kaikki koejäsenet jäivät kas-

vulliseen vaiheeseen ja kasvien korkeudetkin melko vaatimattomaksi. Tulos ei täysin 

ole verrannollinen aikaisempiin tutkimuksiin, koska koe päätettiin jo neljän viikon jäl-

keen sadonkorjuusta. Huomionarvoista kuitenkin oli, että pohjoisen genotyypin mo-

lemmat koejäsenet tuottivat runsaamman sadon tutkimuksen toisessa osakokeessa 

(ritsotronit) koetta päätettäessä kuin sadonkorjuuhetkellä.  

 

Tulos poikkeaa esim. Bolinderin ym. (2002) tutkimuksesta, jossa versojen biomassasta 

suurin osa kohdistui ensimmäiseen satoon. Myös Seppäsen ym. (2010) mukaan nur-

mien kasvurytmi painottuu pääosin alkukasvukauteen ja erityisesti timoteilla on Ste-

wart ym. (2011) mukaan sadontuotto huonompi myöhemmissä korjuissa kuin muilla 

nurmikasvilajeilla, johtuen sen vasteesta vernalisaatioon. Toisaalta Seppäsen (2010) 

mukaan kesän kasvusto tuottaa enemmän sekundääriversoja primääriversojen sivusil-

muista, joten kasvusto on runsaampaa versojen osalta.  

 

Tulokseen saattoi vaikuttaa myös ensimmäisen sadonkorjuun ajankohta ja kasvuston 

kehitysaste. Pullin (1980) mukaan timotein jälkikasvu on parempaa, mikäli sadonkorjuu 

tehdään aikaisessa vaiheessa kehitystä, toisaalta Höglind ym. (2004) tutkimuksessa 

myöhäisempi sadonkorjuu paransi jälkikasvua, kun koejäsenenä oli eteläinen 

”Grinstad”-lajike. 

 

6.2 Juurten kasvu 

 

Kokeen perustamisvaiheessa juuriston painoissa ei ollut eroja koejäsenten välillä, joten 

juuristo ei varsinaisesti kasvanut 10 viikon vernalisaatiokäsittelyn aikana verrattaessa 
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vain esikasvatuksen saaneisiin taimiin. Houde ym. (2020) osoittivat tutkimuksessaan, 

että timotein ja nurminadan juuristo on aktiivinen myös talvella lumen alla, kykenevä 

ravinteiden ottoon ja myös kasvamaan kylmissä oloissa, mikäli typpeä on saatavilla. 

Talven aikana kasvi pyrkii keräämään juuristoon energiaa ja ravinnevarastoja uutta kas-

vukautta varten. Heidän mukaansa myös juurten kasvukauden aikainen kasvu alkaa ke-

väällä aikaisemmin kuin versoston, jonka kasvu alkaa vasta, kun lämpötila ylittää 5-6 

päivänä peräkkäin 0˚C. Tämän mukaan olisi voinut olettaa juuristossa myös kasvua, 

mutta annettu lannoitus vernalisaatiokäsittelyn aikana luultavasti vain kerääntyi ravin-

nevarastoksi juuristoon tai lannoitus oli vain kasvustoa ylläpitävää lannoitusta, koska 

kasvualustana hiekka ei pidätä ravinteita. Saattaa myös olla, että käsittelyn aikana hie-

nojuuristo kasvoi, mutta se ei näkynyt kuivapainoissa.  

 

Istutuksen jälkeen juuriston kasvuun lähtö oli hidasta erityisesti vernalisoiduilla koejä-

senillä. Nurmikasvien juuriston kasvu korreloi versoston kasvun kanssa ja runsas yh-

teyttävä versosto tuottaa yhteyttämistuotteita rakennusaineeksi myös juuristoon (Pulli 

1980), joten vernalisoitujen koejäsenten hitaampi maanpäällinen kasvuun lähtö vai-

kutti luultavasti myös näiden koejäsenten juuriston biomassan kehitykseen ensimmäi-

sillä mittauskerroilla.  

 

Sadonkorjuun yhteydessä tehdyissä mittauksissa juuriston kasvuun vaikuttivat sekä ge-

notyyppi että vernalisaatio molemmissa osakokeissa. Vernalisoimaton eteläinen geno-

tyyppi erottui ensimmäisellä sadonkorjuukerralla selkeästi muista koejäsenistä ja myös 

vernalisoimattomalla pohjoisella genotyypilläkin juuriston kuiva-ainepaino oli suu-

rempi kuin vernalisoiduilla koejäsenillä. Verrattaessa vernalisoituja koejäseniä keske-

nään, oli eteläisen genotyypin juuristo kuivapainoltaan suurempi kuin pohjoisen geno-

tyypin. Myös näissä tuloksissa näkyy maanpäällisen sadon vaikutus juuriston kasvuun, 

sillä alhainen satotaso alentaa myös juurten biomassaa (Dawson ym. 2000). Myös ge-

neettisellä perimällä oli vaikutusta. Perimän on aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettu 

vaikuttavan monivuotisella raiheinällä (Bonos ym. 2004, Crush ym. 2006, Deru ym. 

2014) ja ruokonadalla (Bonos ym. 2004) juurten kokonaisbiomassaan.  
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Juurten kasvu ja laajeneminen on nurmikasveilla kausittaista ja biomassan määrä vaih-

telee kasvukauden aikana jatkuvasti (Bolinder ym. 2002), myös sadonkorjuulla tiede-

tään olevan vaikutusta juurten biomassaan. Sadonkorjuu ei tässä tutkimuksessa alen-

tanut koejäsenten juuriston kuiva-ainepainoja mitenkään merkittävästi ensimmäisellä 

mittauskerralla sadonkojuun jälkeen. Pohjoisen genotyypin koejäsenillä sekä eteläisen 

genotyypin vernalisoimattomalla koejäsenellä juuriston paino oli jopa suurempi ensim-

mäisellä mittauskerralla sadonkorjuun jälkeen kuin sadonkorjuuhetkellä.  

 

Gibsonin (2009) mukaan niiton jälkeen kasvu pysähtyy ja osa juuristosta kuolee. Juuris-

ton kasvu on tässäkin tutkimuksessa saattanut hetkeksi pysähtyä ja hidastua heti sa-

donkorjuun jälkeen. Ensimmäinen mittauskerta tässä tutkimuksessa oli vasta 10 päivää 

sadonkorjuun jälkeen, joten niitosta toipumista on voinut tapahtua ennen näytteiden 

ottoa, eikä juurten surkastuminen näkynyt mitatuissa kuivapainoissa. Osa lajeista myös 

kestää paremmin niittämistä juuriston kasvun osalta ja tässä on eroja myös genotyyp-

pien välillä (Richards 1984, Dawson ym. 2000).  

 

Dawsonin ym. (2000) mukaan juurten kasvun hidastuminen on mahdollisesti kasvin 

oma mekanismi vähentää hiilihydraattien tarvetta maanalaiseen kasvuun ja näin yh-

teyttämistuotteet kohdentuvat versostoon, kun kasvi pyrkii palauttamaan versoston ja 

juuriston tasapainon. Juuriston osalta toipumiseen niitoista vaikuttaa heidän mukaansa 

myös typen saanti sekä kasvukauden aikaisten niittojen lukumäärä. Heidän tutkimuk-

sessaan alhaisilla typpitasoilla raiheinällä kasvoi erityisesti pääjuuri niittojen jälkeen.  

 

Sadonkorjuun jälkeen tehdyissä mittauksissa oli merkittävää, että vernalisoiduista koe-

jäsenistä pohjoisella genotyypillä juuriston paino oli korkeampi kuin sadonkorjuuhet-

kellä ja juuristo kasvoi jyrkästi seuraavien neljän viikon aikana. Myös vernalisoidun ete-

läisen genotyypin juuristo kasvoi pienen notkahduksen jälkeen ja oli korkeampi koetta 

päätettäessä kuin sadonkorjuuhetkellä. Vernalisoimattomilla koejäsenillä juuriston 

määrää puolestaan väheni.  

 

Tämä tulos antaa viitteitä siihen, että molempien genotyyppien kohdalla vernalisointi 

edistää talveen valmistautumista, varsinkin jos juurten kasvu jatkuisi kasvukauden 



 
 46 
   
 

loppua kohden yhtä voimakkaana. Juuristolla tiedetään olevan ratkaiseva rooli moni-

vuotisten kasvien talvehtimisen onnistumiselle. Hiilihydraattivarastojen kertyminen 

kasvukauden aikana juuristoon parantaa nurmikasvien talvenkestävyyttä (Tamaru ja 

Moriyama 2001). Richardsin (1984) mukaan hiilihydraattien allokoituminen juuristoon 

uudelleenkasvun aikana on välttämätöntä ja myös edullisempaa juurten kasvulle kuin 

niiden syntetisoituminen ennen niittoa.  

 

6.3 Juurten syvyyskasvu 

 

Pääosa juuristosta sijaitsi tutkimuksessa ylimmässä maakerroksessa (0-10 cm) kaikilla 

mittauskerroilla. Gibsonin (2009) mukaan pääosa juuristosta sijaitseekin monivuotisilla 

nurmilla juuri ylimmässä kerroksessa, koska siinä on otollisimmat olosuhteet juurten 

kasvulle. Myös Bolinderin ym. (2002) mukaan monivuotisten nurmikasvien juurista 70-

90 % sijaitsee ylimmässä 20 cm:n maakerroksessa, näin myös timoteilla (Niemi ym. 

2005).  

 

Juuriston osuus ylimmässä maakerroksessa (0-10 cm) oli kuitenkin huomattavasti suu-

rempi tässä tutkimuksessa kuin esimerkiksi Bolinderin ym. (2002) tutkimuksessa, joka 

toteutettiin pelto-oloissa, mikä selittänee eroa. Heidän tutkimuksessaan ensimmäisenä 

satovuonna timotein juurimassasta yli puolet sijaitsi ylimmässä (0-15 cm) maakerrok-

sessa ja vain 4 % alimmassa mitatussa maakerroksessa (30-45 cm). Tulos on myös sa-

mansuuntainen kuin Niemen ym. (2005) tutkimuksessa, jossa pääosa timotein juuris-

tosta levittäytyi 0-40 cm:n syvyyteen.  

 

Juurten levittäytyminen syvempiin maakerroksiin oli vernalisoiduilla kasveilla aluksi hi-

taampaa kuin vernalisoimattomilla, mutta sadonkorjuuhetkellä vernalisoitujen koejä-

senten juuristosta oli prosentuaalisesti suurempi osuus syvemmissä maakerroksissa 

(10-100 cm) kuin vernalisoimattomilla koejäsenillä. Eteläisellä genotyypillä vernalisoi-

dun koejäsenen juuristosta osa oli levittäytynyt jo 25-100 cm:n maakerrokseen ja poh-

joisen genotyypin vernalisoidulla koejäsenellä oli prosentuaalisesti suurempi osuus juu-

ristosta syvemmällä (10-100 cm) kuin muilla koejäsenillä. Tulos on mielenkiintoinen, 

koska juurten kokonaismassa oli kuitenkin alempi molempien genotyyppien 
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vernalisoiduilla koejäsenillä sadonkorjuuhetkellä kuin vernalisoimattomilla, johtuen ai-

nakin osittain alhaisemmasta satotasosta. Näyttäisi siis siltä, että vernalisointi edistää 

juurten syvyyskasvua molemmilla genotyypeillä.  

 

Eteläisellä genotyypillä juurten levittäytyminen tässä tutkimuksessa oli yleisesti voi-

makkaampaa alempiin maakerroksiin useimmilla mittauskerroilla kuin pohjoisen geno-

tyypillä. Juuriston syvyyskasvun ja genotyypin yhdysvaikutus olikin merkitsevää sekä 

ennen sadonkorjuuta että sadonkorjuun jälkeen. Sadonkorjuu vaikutti enemmän poh-

joisen genotyypin juurten surkastumiseen syvemmissä maakerroksissa. Eteläisellä ge-

notyypillä juuriston pituudessa ei tapahtunut sadonkorjuun jälkeen yhtä suuria muu-

toksia. Tutkimusta tukevat aikaisemmat tutkimukset, joissa geneettisen perimän on 

havaittu tuovan eroja mm. raiheinän juurten syvyyskasvuun (Crush ym. 2005, Deru ym. 

2014). 

 

Crushin ym. (2005) tutkimuksessa geeniperimä vaikutti merkitsevästi monivuotisen rai-

heinän sekä ylimmän maakerroksen (0-10 cm) juurten biomassaan, että juurten koko-

naisbiomassaan. Eroa oli lajikkeiden välillä myös syvyyskasvussa; suurempi juurten ko-

konaismassa tuotti myös syvemmän juuriston. Derun ym. (2014) tutkimuksessa eroa 

juuriston biomassassa oli tutkimuksessa geeniperimältään erilaisten raiheinän geno-

tyyppien välillä ylimmissä maakerroksissa (0-8 ja 8-16 cm) ja juuriston kokonaisbiomas-

sassa, mutta syvimmässä mittauskerroksessa (16-24 cm) ei eroja koejäsenten välillä 

havaittu. Toisaalta Bonosin ym. (2004) tutkimuksessa jalostusvalinnat kasvattivat rai-

heinän juurten biomassaa merkittävästi 30-60 cm syvyydessä.  

 

Vaikka vernalisointi ei tuonut tilastollisesti merkitsevää eroa toistomittauksissa juurten 

syvyyskasvuun, näytti sillä kuitenkin olevan vaikutusta erityisesti kokeen loppupuolella. 

Koetta päätettäessä vernalisoidulla pohjoisen genotyypin koejäsenellä juuristosta oli 3 

% syvimmässä mitatussa maakerroksessa (25-100 cm), kun vernalisoimattomalla koejä-

senellä juuristoa ei ollut lainkaan tässä kerroksessa. Joten tämän perusteella verna-

lisointi edistäisi erityisesti pohjoisella genotyypillä juurten levittäytymistä syvempiin 

maakerroksiin kasvukauden loppupuolella. Eteläisen genotyypin kohdalla ei vernalisaa-

tiokäsittelyllä ollut yhtä suurta vaikutusta juurten syvyyskasvuun.  



 
 48 
   
 

 

6.4 Versoston ja juuriston suhde 

 

Kokeen perustamisvaiheessa molempien genotyyppien vernalisoiduilla koejäsenillä oli 

runsaampi versosto suhteessa juuriin, samoin sadonkorjuuhetkellä. Tämän perusteella 

vernalisointi kiihdytti versoston kasvua enemmän kuin juuriston kasvua ennen niittoa. 

Tulokset myös osoittavat, että vaikka juuristo lähtee kasvuun aikaisemmin keväällä 

kuin versosto (Houde ym. 2020), niin sadonmuodostuksen aikana suurimman osan yh-

teyttämistuotteista kasvi kuitenkin kohdistaa versostoon.  

 

Sadonkorjuun jälkeen suhdeluvussa alkoi näkyä myös juuriston biomassan lisääntymi-

nen. Pohjoisen genotyypin kohdalla tämä näkyi voimakkaammin. Vernalisoitu pohjoi-

nen genotyyppi tuotti suuremman versosadon koetta päätettäessä molemmissa osako-

keissa, mutta verso-juuri-suhdeluku oli toisessa osakokeessa (ritsoputket) kuitenkin 

huomattavasti alempi kuin sadonkorjuun yhteydessä. Tämä antaisi viitteitä siihen, että 

pohjoisella genotyypillä vernalisointi edistää juurten kasvua kasvukauden loppua koh-

den. 

 

Versojen ja juuriston suhteen osalta tutkimuksen tulokset vastaavat aikaisempia tutki-

muksia (Bolinder ym. 2002, Crush ym. 2005). Versoston ja juuriston suhde monivuoti-

silla nurmikasveilla on ensimmäisenä satovuonna yleensä versovoittoinen. Korkeimmil-

laan koejäsenten verso-juuri-suhdeluku oli tässä tutkimuksessa ensimmäisessä sadon-

korjuussa molemmissa osakokeissa. Tästä kuitenkin teki poikkeuksen toisessa osako-

keessa (ritsotronit) vernalisoitu eteläinen genotyyppi, jonka verso-juuri-suhdeluku oli 

korkein toisessa niitossa.  

 

Tutkimus osoitti, että vaikka juuristokin kasvaa ja kehittyy koko kasvukauden ajan, niin 

suurin osa yhteyttämistuotteista kuitenkin kohdentuu kasvukauden alussa versostoon 

ja kasvukauden edetessä vasta suuremmassa määrin juuristoon. Genotyyppien välillä 

ei verso-juuri-suhteessa ollut eroja kummassakaan osakokeessa. Aikaisemmissa tutki-

muksissa (Crush ym. 2006) on kuitenkin osoitettu geeniperimän vaikuttavan verso-

juuri-suhteeseen raiheinän osalta. Toisaalta Crushin ym. (2005) toisessa tutkimuksessa 
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ei eroa raiheinän lajikkeiden välillä havaittu verso-juuri-suhteessa, vaikka versojen ja 

juurten kokonaisbiomassat erosivatkin toisistaan. Tutkimuksessa juurten massa kasvoi 

satotason myötä, kuten tässäkin tutkimuksessa.  

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen perusteella eteläisen geeniperimän lisääminen timotein jalostus-

ohjelmaan toisi mukanaan paremman satotason lisäksi runsaamman ja syvemmän juu-

riston. Eteläinen genotyyppi kasvoi pääsääntöisesti paremmin ja tuotti runsaamman 

sadon kuin pohjoinen genotyyppi molemmissa osakokeissa. Kehitys oli myös nopeam-

paa, eikä vernalisoinnilla ollut samanlaista vaikutusta kehitykseen kuin pohjoisen geno-

tyypin kohdalla. Tällä on merkitystä, mikäli kasvuolosuhteet tulevaisuudessa muuttu-

vat ja aiheuttavat ongelmia kasvien kylmäkaraistumiseen. Juuriston kasvu oli parem-

paa runsaamman satotason myötä. Juuristo myös levittäytyi syvemmälle mitattuihin 

maakerroksiin eikä sadonkorjuu aiheuttanut yhtä suuria muutoksi juuriston syvyyteen 

kuin pohjoisella genotyypillä. 

 

Vernalisoinnilla oli tutkimuksessa vaikutusta erityisesti pohjoisen genotyypin kasvuun 

ja kehitykseen. Juurten kasvuun vernalisointi vaikutti molempien genotyyppien koh-

dalla erityisesti ennen sadonkorjuuta, joka johtui vaatimattomammasta versoston kas-

vusta. Tutkimuksessa tuli selkeästi esiin, että kasvi pyrkii pitämään versoston ja juuris-

ton tasapainossa. Sadonkorjuun jälkeen vernalisoinnilla sen sijaan oli myönteisempi 

vaikutus juurten kasvuun erityisesti pohjoisen genotyypin kohdalla, mutta myös eteläi-

sen genotyypin osalta. Tämä antaa viitteitä vernalisoinnin vaikutuksesta parempaan 

talvenkestävyyteen, varsinkin jos kehitys jatkuisi saman suuntaisena toiseen sadonkor-

juuseen. Genotyyppi ja vernalisointi vaikutti mittausajankohdan kanssa yhdysvaikutuk-

sena sekä versoston kasvuun että juuriston kasvuun ennen sadonkorjuuta. Sadonkor-

juulla ei ollut suurta vaikutusta juurten painoon, johtuen osittain mittausajankohdasta.  

 

Kasvien siirto kylmäkasvatuksesta suoraan kasvatusolosuhteisiin luultavasti aiheutti 

kasveille stressiä. Jatkotutkimuksissa voisi miettiä, olisiko kylmäkäsiteltävät koejäsenet 
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mahdollista lisätä aikaisemmin ja siirtää kylmäkäsittelyn jälkeen takaisin lyhyenpäivän 

olosuhteisiin esikasvatukseen muun koemateriaalin kanssa. Tutkimuksen niittorytmi 

näytti sopivan paremmin pohjoiselle genotyypille. Eteläisen genotyypin koko satopo-

tentiaali ei tullut esiin, varsinkin, kun eteläistä alkuperää olevia lajikkeita pidetään ylei-

sesti kolmen niittokerran kasveina. Jatkotutkimuksissa voisikin jakaa kasvit kahden ja 

kolmen niiton osakokeisiin. Näin myös eteläisen genotyypin todellinen kasvupotenti-

aali ja sen vaikutus juuristoon tulisi paremmin esille.   
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