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1.  JOHDANTO 
 

Suomessa on ainutlaatuiset viljelyolosuhteet verrattuna muuhun Eurooppaan. Pohjoisen 

sijaintinsa ansiosta meillä on neljä selkeää vuodenaikaa ja kesäisin kasvukausi on hyvin 

intensiivinen ja lyhyt. Kasvukaudella päivänpituus on Suomessa pitkä ja se pitenee entisestään 

mitä pohjoisemmaksi mennään. Suomi kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen eli 

boreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Boreaalisessa ilmastossa maa-alasta vain pieni osa on 

viljelyyn sopivaa ja sadotkin ovat yleensä niukempia kuin muilla ilmastoalueilla (Trnka ym. 

2011). Pohjois- Euroopan boreaalisilla alueilla alle 10 % maa-alasta on maatalouden käytössä 

(Trnka ym. 2011).  

 

Viime vuodet ovat osoittaneet, että Suomen talvi voi olla hyvin leuto tai ankara. Vaikka ankarat 

talvet tarjoavat jonkin verran suojaa tuholaisia vastaan, on ennustettu, että ilmastonmuutoksen 

myötä sään ääriolosuhteet yleistyvät ja tuholaisten määrä ja lajisto kasvaa (Hakala ym. 2011). 

Sään ääriolosuhteiden yleistyessä vaaditaan parempaa huolenpitoa maan kasvukunnosta, 

jotta maan puskurikyky äärioloja vastaan vahvistuu. Maanviljelyn monipuolistamisen tulisi olla 

keino, jolla ehkäistään tuholaisongelmien kasvua ja parannetaan kasvien mahdollisuuksia 

hyvään sadontuottoon. Viljelykiertojen ja maan muokkauksen suunnittelu ovat yksiä 

tärkeimmistä tehtävistä, joita viljelijät tekevät joka vuosi. Maatilamittakaavassa nämä 

molemmat käytännöt voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja kasvien sopeutumiseen.  

 

Toisen maailmasodan jälkeen väkilannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö yleistyi ja siitä 

alettiin kutsua tavanomaiseksi tuotannoksi. Ennen sitä viljelykierto oli vielä keskeisessä roolissa 

maataloustuotannossa, mutta sen käyttö väheni ja viljamonokulttuuri yleistyi (Peltonen-Sainio 

ja Jauhiainen 2019).  Monokulttuurissa viljaa viljellään samalla lohkolla vuodesta toiseen. 

Monokulttuuri on ollut yleistä varsinkin tavanomaisilla viljanviljelyalueilla eteläisessä Suomessa 

(Peltonen-Sainio ja Jauhiainen 2019). Kotieläintuotannon keskittyminen on vielä lisännyt 

monokulttuuria, koska viljatilojen ei ole tarvinnut tuottaa nurmirehua kotieläimille.   
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Sen lisäksi että pitäisi sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin, meidän täytyisi 

myös kehittää uusia toimintatapoja kemiallisten torjunta-aineiden tilalle. Euroopan komissio 

julkaisi vuonna 2020 uuden ympäristöstrategian, jossa tavoitteena on pysäyttää luonnon 

monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen väheneminen vuoteen 2030 mennessä ja asettaa 

konkreettiset tavoitteet EU:n elintarvikejärjestelmälle (EU 2020). Esimerkiksi torjunta-aineiden 

käyttöä ja niiden aiheuttamia riskejä on vähennettävä 50 %, ja siksi yksi EU:n 

maatalouspolitiikan päätavoitteista on kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytön 

vähentäminen.   

 

Maaperän hyvinvointiin, kasvinterveyteen ja kasviravitsemukseen panostetaan entistä 

enemmän selvittämällä syyt seurauksille. Myös ympäristön huomioimisesta ja 

monimuotoisuuden lisäämisestä on tullut entistä tärkeämpää. Jotta pystyisimme paremmin 

ymmärtämään viljelykiertojen vaikutuksia kasvin sadontuottokykyyn ja kasvinterveyteen, 

tarvitaan enemmän pitkäkestoisia viljelykiertokokeita, joissa tutkitaan vaikutuksia satoon, 

sadon laatuun ja kasvintuhoojiin. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan viljelykierron vaikutusta ohran (Hordeum vulgare L.) satoon ja 

kasvintuhoojiin kynnössä ja suorakylvössä. Ohra on valittu koekasviksi, koska se on Suomen 

yleisin viljalaji (Ruokavirasto 2019a) ja sitä voidaan viljellä myös Suomen pohjoisilla 

viljelyalueilla.  
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2.  OHRA 
 

Ohra on Suomen yleisimmin viljelty viljakasvi (Ruokavirasto 2019a) ja se kuuluu heinäkasvien 

heimoon (Poaceae). Sen viljely pinta-ala Suomessa oli vuonna 2019 noin 455 000 hehtaaria ja 

keskisato oli 4230 kg/ha (Luke 2020). Ohraa käytetään eläinten rehuksi, mallastukseen, 

tärkkelykseen, elintarvikkeeksi ja leivontaan. Suomessa on kasvilajikeluettelossa noin 110 eri 

ohra lajiketta (Ruokavirasto 2019b) ja vuonna 2019 kylvetystä ohrasta noin 83 % oli rehuohraa 

ja loput 17 % mallasohraa (Ruokavirasto 2019a). Suomessa viljellään kaksi- ja monitahoisia 

ohralajikkeita. Kaksitahoiset lajikkeet (Kuva 1a.) muodostavat yleensä vähemmän jyviä/tähkä 

kuin monitahoiset lajikkeet (Kuva 1b. ja 1c.), mutta niiden jyväkoko voi olla suurempi. Ohran 

tunnistaa yleensä muista viljoista sen pitkien vihneiden ja lehden korvakkeiden ansiosta. 

 

 

Kuva 1a. Kaksitahoinen ohra, lajike SW Mitja (Kuva: Elisa Koskinen). 
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Kuva 1b. Monitahoinen ohra (Kuva: Juho Lassi).        Kuva 1c. Tuleentunut monitahoinen 

            ohra (Kuva: Juha Salopelto)

2.1. Ohran sadonmuodostus 
 

Ohran sato muodostuu kahdesta pääkomponentista: jyvien määrästä neliömetrillä ja yksittäisen 

jyvän painosta (Slafer 2003). Ohran kasvuun ja sadonmuodostukseen vaikuttavat monet eri 

tekijät. Yksi tärkeimmistä on kasvin geneettiset, eli perinnölliset, tekijät. Perimä luo puitteet, 

joiden rajoissa kasvi toimii ja reagoi vallitseviin ja muuttuviin ympäristö- ja kasvuolosuhteisiin 

(Slafer 2003). Kennedy ym. (2017) osoittivat, että vaikka ilmasto- ja kasvuolosuhteet olisivat 

otollisia, suuren jyväsadon tuottamiseen tarvitaan myös geneettisesti satoisa lajike. Ilman 

geneettistä potentiaalia ei hyvistäkään kasvuolosuhteista ole riittävää hyötyä suurien (yli 5000 

kg/ha) satojen saavuttamiseen. 

 

Kasvin kehitykseen ja kasvuun vaikuttaa päivänpituus ja lämpötila (Slafer 2003). Päivänpituus 

pysyy samoilla kasvualueilla muuttumattomana vuodesta toiseen, mutta lämpötila vaihtelee. 

Keski-Eurooppaan verrattuna Suomen päivänpituus on kasvukaudella pitkä, ja Suomessa viljat 

kehittyvät siksi nopeasti. Nopea kehitys ei kuitenkaan ole aina positiivista, koska viljojen 
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satopotentiaali laskee mitä nopeammin ne kehittyvät. Pitkässä päivässä vilja ei ehdi kehittää 

yhtä paljon satokomponentteja kuin hitaammin kehittyvät lyhyen päivän viljat. 

Satokomponentteja ovat viljan osat, jotka vaikuttavat lopulliseen jyvämäärään eli satoon, muun 

muassa versot, tähkät, tähkylät, ja jyvät.  

 

Terminen kasvukausi tarkoittaa vuodenaikaa, jolloin maassa ei ole pysyvää lumipeitettä ja 

vuorokauden keskilämpötila on yli +5 °C:en. Termistä kasvukautta seurataan tehoisan 

lämpösumman avulla. Lämpösummaa lasketaan päiviltä, jolloin vuorokauden keskilämpötila on 

yli +5 °C. Termisen kasvukauden pituus ja ajankohta vaihtelevat vuosittain ja se vaikuttaa 

viljelytoimenpiteiden ajankohtaan. Viljelytoimenpiteillä pyritään hallitsemaan viljelyolojen 

vaikutusta ja tarjoamaan kasville mahdollisuus hyödyntää sen koko satopotentiaali. 

Viljelytoimenpiteillä ei voida vaikuttaa viljojen kehitysrytmiin, joka määräytyy lämpösumman ja 

päivänpituuden mukaan, mutta jyvien määrään ja painoon ja siten satoon niillä voidaan 

vaikuttaa (Slafer 2003). Viljelytoimenpiteitä ovat esimerkiksi maan muokkaus, kylvö, lannoitus 

ja kasvinsuojeluruiskutus. Esimerkiksi monissa tutkimuksissa on todettu typpilannoituksen 

lisäävän ohrasadon määrää (Juntti 2003, Peltonen-Sainio ym. 2007, Cossani ym. 2012, Křen 

ym. 2014). Suomessa ohran kylvötiheydeksi suositellaan 450-550 kpl/ m2, mikä on paljon 

suurempi kuin lähempänä päiväntasaajaa. Suomessa pyritään kasvattamaan sato 

pääversosta, koska sivuversoja ei aina muodostu ja kaikki sivuverot eivät yleensä ehdi 

tuleentua Suomen lyhyessä kasvukaudessa. Turk ym. 2003 ja, Soleymani ym. 2011 ovat 

todenneet, että kylvötiheyden kasvaessa sivuversojen määrä vähenee ja sato kasvaa. 

Sopivaan kylvötiheyteen vaikuttavat maalaji, kylvötekniikka ja kylvöajankohta ja -olosuhteet.  

 

Ohran sadonmuodostuksen kannalta kriittistä kehitys- ja kasvuvaihetta kutsutaan ns. 

satoisuusikkunaksi (Slafer 2003). Se alkaa juuri ennen korrenkasvu vaihetta ja kestää 

lippulehdelle tuloon saakka. Satoisuusikkunan aikana määräytyy kehittyvien kukkien määrä ja 

pölyttymishetkellä selviää, kuinka moni kukka kehittyy jyviksi (Slafer 2003). Satoisuusikkunan 

aikana kasvilla on käynnissä useita samanaikaisia kasvutapahtumia, jolloin kilpailu 

yhteyttämistuotteista on kovaa (Slafer 2003). Kennedy ym. (2017) totesivat, että aikaikkuna, 

jolloin tähkien lukumäärä neliömetrillä määräytyy, on joustavampi kuin aiemmin ymmärretty 

aikaisessa pensomisvaiheessa (BBCH 25) määräytyminen. Versojen koko ja paino 
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korrenkasvuvaiheen alussa (BBCH 30 (Liite 1.)) vaikuttaa eniten niiden lopulliseen 

selviytymiseen. Versojen kehitys edellyttää kuitenkin hyvän kasvukunnon jo 

pensomisvaiheessa (BBCH 20-29) (Kennedy ym. 2017). Kuitenkin Křen ym. (2014) totesivat, 

että aikaisessa kasvuvaiheessa (BBCH 25) versojen erilaistuminen on avaintekijä 

sadonmuodostukselle. Abioottinen stressi satoisuusikkunan aikana voi johtaa lopullisiin 

sadonalenemiin (Jamieson ym. 1995, Rajala ym. 2009). Sadon määrään ja laatuun vaikuttavat 

myös olosuhteet ennen satoisuusikkunaa ja olosuhteet sen jälkeen. 

 

2.2. Ohran kasvintuhoojat 
 

2.2.1 Rikkakasvit  
 

Rikkakasvit ovat kasveja, joita kasvaa viljelymaalla, vaikka niitä ei ole sinne kylvetty. Ne 

aiheuttavat taloudellista haittaa tai muuta vahinkoa viljelyksille. Rikkakasvit elävät yleensä 

tiettyjen viljelykasvien kanssa ja niiden kasvutavat ja kasvurytmi sopivat viljelykasvin kanssa 

yhteen (Rajala 2006). Rikkakasvit ovat geneettisesti monipuolisia, jolloin ne pystyvät 

reagoimaan nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Niiden lisääntymistavat myös edesauttavat 

selviytymistä ja runsastumista viljelymailla. Rikkakasvit tuottavat paljon leviämiskykyisiä 

siemeniä tai muita leviäimiä lyhyessä ajassa. Ne ovat myös tehokkaita valon, veden ja 

ravinteiden käyttäjiä, jolloin ne pystyvät hyödyntämään koko kasvukauden tehokkaasti ja 

parantamaan omaa kilpailukykyään viljelykasvia vastaan (Rajala 2006).  

 

Suomessa yleisimpiä rikkakasvilajeja viljapelloilla ovat: pelto-orvokki (Viola arvensis Murray), 

pihatähtimö (Stellaria media (L.) Vill.), juolavehnä (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski), 

pillikkeet (Galeopsis L.), jauhosavikka (Chenopodium album L.), punapeippi (Lamium 

purpureum L.), linnunkaali (Lapsana communis L.), pihatatar (Polygonum aviculare L.), 

kiertotatar (Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve), peltomatara (Galium spurium L.), peltoemäkki 

(Fumaria officinalis L.), peltolemmikki (Myosotis arvensis (L.) Hill), peltoukonnauris (Erysimum 

cheiranthoides L.) ja peltovalvatti (Sonchus arvensis L.) (Salonen ym. 2013). Rikkakasvit 

jaotellaan leviämistavan mukaan siemenrikkakasveihin ja juuririkkakasveihin. 

Siemenrikkakasvit ovat usein yksi- tai kaksivuotisia, kun taas juuririkkakasvit ovat monivuotisia.     
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Rikkakasvit ovat maailmanlaajuisesti merkittävä satotappioiden aiheuttaja (Oerke 2006, Cobb 

ja Reade 2010). On arvioitu, että noin. 13 % maailman satotappioista aiheutuu rikkakasveista 

(Cobb ja Reade 2010).  Rikkakasvit kilpailevat satokasvin kanssa samoista resursseista (Kuva 

2.) ja ne aiheuttavat kustannuksia viljelijöille ja heikentävät sadon laatua. Rikkakasvit voivat 

myös olla kasvitautien ja tuhoeläinten väli-isäntinä ja aiheuttaa makuhaittoja tai allergiaa 

eläimille ja ihmisille (Saarinen 2007).   

 

Kuva 2. Rikkakasvi voi täyttää kokonaan kylvörivien välisen tilan. Tässä kuvassa peippiä 

(Lamium cf. purpureum) ohrapellossa (Kuva: Elisa Koskinen). 

 

2.2.2.  Kasvitaudit 
 

Kasvitauteja aiheuttavat sienet, bakteerit ja virukset. Kasvitaudit häiritsevät kasvin kasvua ja 

kehitystä heikentäen satoa ja sen laatua (McMullen ym. 1997, Edwards ym. 2001). 

Pahimmassa tapauksessa tauti voi tuhota koko kasvuston. Maailmanlaajuisesti on arvioitu, että 

vuosittaisista noin 37 % kasvintuotannon satotappioista kasvitaudit aiheuttavat noin 14 % 

(Agrios 2005). Kasvitauti tarvitsee kehittyäkseen isäntäkasvin, taudinaiheuttajan ja suotuisan 

ympäristön, jotta siitä kehittyy elinvoimainen tauti (Agrios 2005). Kasvitaudit voivat levitä 

kasvustoissa ilman, veden, maan, eläinten, saastuneen kasvimateriaalin ja työvälineiden 

mukana, ja ne voivat talvehtia maassa, kasvijätteissä ja siemenissä (Agrios 2005).    
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Suomessa suurin osa ohran taudeista ovat sienten aiheuttamia, esimerkiksi verkkolaikku 

(Pyrenophora teres Drechsler) (Kuva 3.), rengaslaikku (Rhynchosporium commune (Oudem.) 

Davis, 1919), tyvi- ja lehtilaikku (Bipolaris sorikiniana (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur, 

1942), viirutauti (Pyrenophora graminea S. Ito & Kurib., 1931), pantterilaikku (Ramularia collo-

cygni B. Sutton & J.M. Waller, 1988) ohran lentonoki (Ustilago nuda f.sp. hordei (J. L. Jensen) 

Kellerman & Swingle), punahome (Fusarium spp.), härmä (Bulmeria graminis  

(DC.) Speer) ja ruosteet (Puccinia hordei G. H. Otth) (Jalli ja Parikka 2012). Suurimmat ohran 

satotappiot Suomessa aiheuttavat verkkolaikku ja rengaslaikku (Jalli ym. 2020). Nämä taudit 

vioittavat yleensä ohran lehtiä ja korsia. Lentonoki ja punahome vioittavat ohran tähkää. 

Lehtilaikkutaudit muodostavat lehdelle tummia kuoliolaikkuja, joista solut ovat kuolleet. 

Vaurioitunut tai kuollut solukko ei pysty enää yhteyttämään, koska viherhiukkaset ovat 

tuhoutuneet soluista (Agrios 2005). Tällöin yhteyttävä pinta-ala kasvissa pienenee ja 

yhteyttämistuotteiden tuotanto heikkenee ja kasvin kasvu ja kehitys häiriintyy (Agrios 2005). 

Yksi tärkeä viruksen aiheuttama tauti ohralla on ohran kääpiökasvuviroosi (engl. Barley yellow 

dwarf virus, BYDV), jota kirvat levittävät kasvustoissa (Jalli ja Parikka 2012).    

 

 

Kuva 3. Ohran verkkolaikku (Kuva: Elisa Koskinen). 
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2.2.3. Tuhohyönteiset 

 

Maailmanlaajuisesti tuhohyönteiset aiheuttavat noin 10 % viljelykasvien satotappioista 

vuosittain (Agrios 2005, Oerke 2006). Ohran tuhohyönteisiä Suomessa ovat kirvat, kirpat, 

sääsket, kaskaat, luteet ja kärpäset (Markkula ja Huusela-Veistola 2012). Merkittävimpiä niistä 

ovat tuomikirva (Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758)), viljakirva (Sitobion avenae (Fabricius, 

1775)), kirpat (Phyllotreta spp. Chevrolat, 1837) ja kahukärpänen (Oscinella frit  

(Linnaeus, 1758)). Tuhohyönteiset aiheuttavat vioituksia kasvin eri osille imemällä tai 

puremalla, muun muassa lehtiä, kortta, tähkää tai jyviä. Vioitukset näkyvät yleensä vaaleina 

läikkinä lehden pinnalla (Kuva 4.).  

 

Tuhohyönteisten elinkierto ja talvehtiminen vaikuttavat siihen, missä ja mihin aikaan vuodesta 

niitä esiintyy. Usein ne talvehtivat peltojen lähettyvillä puissa, pensaissa, heinikoissa tai maassa 

(Markkula ja Huusela-Vesitola 2012, Birkhofer ym. 2016). Talvehtivat populaatiot vaikuttavat 

seuraavan vuoden kannan kokoon (Birkhofer ym. 2016). Tuhohyönteiset voivat tulla pellolle 

myös kaukokulkeumana eteläisten ilmavirtausten mukana (Markkula ja Huusela-Veistola 

2012). Ne voivat levittää kasvustoihin kasvitauteja, jotka lisäävät satotappioita imentä- ja 

purentavioitusten lisäksi. Esimerkiksi tuomikirva levittää heinikoissa säilyvää ohran 

kääpiökasvuviroosia etenkin niinä kirvavuosina, jolloin kylvöt myöhästyvät ja kirvat tulevat 

viljapeltoihin heinikoiden kautta (Markkula ja Huusela-Veistola 2012).  

 

Kuva 4. Kirvat vioittavat viljojen lehtiä. (Kuva: Elisa Koskinen). 
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3.  VILJELYKIERRON VAIKUTUKSET PELTOKASVIEN VILJELYSSÄ 
 

Viljelykierto on jo monta sataa vuotta vanha keksintö. Ensimmäisten joukossa englantilainen 

Charles ”Turnips” Townshend (1674-1738) otti käyttöön viljelymenetelmän nimeltä Norfolkin 

kierto (engl. Norfolk four-course system), jossa vuorottelivat juurikasvi, ohra, apila ja vehnä 

(Vuorela 2010). Suomeen Norfolkin kierto saapui 1830-luvulla (Vuorela 2010). Viljelykierrossa 

samalla lohkolla viljellään vuorovuosina erilaisia kasvilajeja tietyn suunnitelman mukaan ja 

kierron tullessa suunnitelman loppuun se alkaa taas alusta. (Rajala 2006). Tähän 

suunnitelmaan vaikuttaa esikasvivaikutus eli kuinka edellisen vuoden kasvi vaikuttaa 

seuraavan vuoden kasvin kasvuun ja kehitykseen. Esikasvi voi vaikuttaa myös peltolohkon eri 

ominaisuuksiin kuten maan rakenteeseen, hiili-typpi suhteeseen, ravinteiden määrään ja 

saantiin, ja kasvintuhoojiin (Rajala 2006, Keskitalo ym. 2014, Toukoluoto ja Peltonen 2015). 

Viljelykierron tehtävä on turvata maan kasvukunnon säilyminen.  

 

Monipuolisesta viljelykierrosta on paljon hyötyä. Toiset kasvit kestävät sään ääriolosuhteita 

paremmin kuin toiset, jolloin erilaisten kasvien viljely tasoittaa säästä aiheutuvaa riskiä 

(Toukoluoto ja Peltonen 2015). Myös markkinariskit pienenevät eri kasvilajeja viljeltäessä. 

Viljelykierto parantaa satovarmuutta sekä sadon määrää ja laatua (Jalli ym. 2012, Toukoluoma 

ja Peltonen 2015, Wozniak ym. 2019). Monipuolinen kasvilajisto tasaa viljelyn työhuippuja ja 

edistää luonnon monimuotoisuutta (Toukoluoma ja Peltonen 2015). Yksittäisiä vuosia 

tarkastelemalla esikasvi voi vähentää satoa, mutta pitkällä aikavälillä esikasvivaikutusten 

aiheuttamat sadon lisät ovat suurempia kuin mahdolliset sadonalenemat (Keskitalo ym. 2014). 

 

Maaperän muutokset tapahtuvat hitaasti ja usein muutoksen havaitsemiseen menee useita 

vuosia. Sama pätee viljelykiertovaikutukselle. Viljelykiertovaikutus on pitkäaikaisvaikutus maan 

kasvukuntoon (Rajala 2006) ja sen mittaamiseen tarvitaan kymmeniä vuosia. Suomessa ei ole 

tehty kovin montaa pitkäaikaista viljelykiertokoetta, mutta esimerkiksi Unkarissa Berzsenyin 

ym. (2000) toteuttamassa 40 vuotta kestäneessä vehnän ja maissin viljelykiertokokeessa 

todettiin, että sato jäi aina alhaisimmaksi monokulttuurissa kuin viljelykierroissa. Suomessa 

tehdyssä seitsemän vuotta kestäneessä vehnän viljelykiertokokeessa (Jalli ym. 2012) todettiin 
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myös, että viljelykierrossa olevilta koeruuduilta saatiin suurempi sato kuin monokulttuurista. 

Samassa kokeessa viljelykierto lisäsi myös vehnän tuhannen jyvän painoa.  

 

3.1.  Viljelykierron vaikutus ohran satoon 
 

Kasvinvuorotus näyttäisi lisäävän ohran satoa (Krupinsky ym. 2004, Mohammaddoust 

chamanabad ym. 2009, Zou ym. 2015, Wozniak ym. 2019). Keskitalo ym. (2014) ja Toukoluoto 

ja Peltonen (2015) ovat todenneet pitkäkestoisten viljelykiertokokeiden ja lyhytaikaisten 

esikasvikokeiden perusteella, että sato jää pienemmäksi viljeltäessä yksinomaan ohraa 

kasvukaudesta toiseen. Esikasvivaikutus ei kuitenkaan välttämättä näy heti seuraavan vuoden 

satokasvin sadossa vaan esikasvivaikutus voi olla pitkäkestoisempi tai tulla näkyviin vasta parin 

vuoden päästä (Keskitalo ym. 2014, Toukoluoto ja Peltonen 2015).   

 

Wozniak ym. (2019) tutkivat kolmea eri muokkaustapaa ja viljelykiertoa monokulttuuriin sekä 

näiden vaikutusta ohran sadonmuodostukseen. Ohran tuhannen jyvän paino ja tähkien määrä 

neliömetrillä oli viljelykierrossa suurempi kuin monokulttuurissa. Samassa tutkimuksessa 

verrattiin myös kolmea eri muokkaustapaa. Muokkaustavoista kevytmuokkaus tuotti 

suurimman sadon sekä viljelykierrossa että monokulttuurissa (Taulukko 1.). Sen sijaan 

suorakylvön ja monokulttuurin yhdistelmä tuotti niukimman sadon (Taulukko 1.). 

Viljelykierrossa tuhannen jyvän paino ja tähkien lukumäärä neliömetrillä olivat pienempiä 

kynnössä kuin suorakylvössä, jolloin satokin jäi kynnössä suorakylvöä pienemmäksi. 

Monokulttuurissa sato oli suurempi kynnössä kuin suorakylvössä (Taulukko 1.).   

 

Taulukko 1. Ohran sato t/ha viljelykierrossa ja monokulttuurissa eri muokkausmenetelmillä 

(Wozniak ym. 2019).  

 

Viljelymenetelmä (VM) kyntö kevytmuok. suorakylvö KA

Viljekierto 7,18 9,01 8,31 8,17

Vilja monokulttuuri 6,30 7,10 4,85 6,08

KA 6,74 8,06 6,58 -
HSD 0,05: VM=0,06, MT=0,09, VM x MT = 0,15

Muokkaustapa (MT)
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3.2. Viljelykierron vaikutus ohran kasvintuhoojiin 
 

3.2.1. Rikkakasvit 
 

Mohammaddoust Chamanabad ym. (2009) totesivat pitkäkestoisessa 

viljelykiertotutkimuksessa, että kasvinvuorotus muuttaa rikkakasvilajistoa ja vähentää erityisesti 

monivuotisia rikkakasveja monokulttuuriin verrattuna. Myös Cardinan ym. (2002) havaitsivat 

viljelykierron muuttavan rikkakasvilajistoa ja rikkakasvien siemenpankkia. Monokulttuurissa on 

muutamia rikkakasvilajeja, joita usein esiintyy muita enemmän. Viljelykierron myötä yleisimmän 

rikkakasvin määrä lohkolla vähenee, mutta uusia rikkakasvilajeja saattaa ilmaantua (Jalli ym. 

2018). Viljelykierto voi myös monipuolistaa rikkakasvilajistoa ja sen seurauksena rikkakasvien 

määrä ei välttämättä vähene vaan lajisto vain muuttuu. Hukkakauran (Avena fatua L.) 

torjunnassa viljelykierto on oleellista, sillä hukkakaura on sopeutunut elämään 

kevätviljakierrossa (Keskitalo ym. 2014). Hukkakauran menestystä vaikeuttavat huomattavasti 

syysviljat ja nurmet viljelykierrossa. Nurmien niittorytmi vaikuttaa hukkakauran kasvuun ja 

kehitykseen heikentämällä sen elinoloja tehokkaasti (Jalli ja Paju 2002). Syysviljapelloilla talvi 

tuhoaa syksyllä itäneet oraat ja keväällä syysviljakasvusto peittää itäneen hukkakauran alleen 

niin että sen on vaikea kehittää itämiskykyisiä siemeniä (Jalli ja Paju 2002).   

 

3.2.2. Kasvitaudit 

 
Peltokasvien taudinaiheuttajista suuri osa on isäntäspesifisiä, jolloin viljelykierrolla voidaan 

vaikuttaa suoraan tautipaineeseen pellolla (Keskitalo ym. 2014). Kuitenkin merkittävimpänä 

vaikuttajana kasvitautien esiintymisriskiin pidetään kasvukauden sääoloja ja kasvilajikkeen 

alttiutta eri taudinaiheuttajille (Doveiller ym. 2007). Tyvi- ja juuristotaudit sekä punahomeet eivät 

ole yhtä isäntäspesifisisiä kuin lehtilaikkutaudit, joten niiden esikasvivalikoima on suppeampi, 

koska niillä on enemmän isäntäkasveiksi sopivia lajeja (Hannukkala & Valkonen 2018).  

 

3.2.3. Tuhohyönteiset 

 
Kasvinvuorotuksen merkitys tuhohyönteisten torjunnassa riippuu hyönteisen liikkumiskyvystä 

ja sen ravintokasvien määrästä. Eniten lohkokohtaisesta vaihtelusta kärsivät vähän liikkuvat 
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lajit (Keskitalo ym. 2014). Viljelykierrolla ei ole vaikutusta tuhohyönteisiin, jotka liikkuvat helposti 

pitkiä matkoja (Keskitalo ym. 2014). Rusch ym. (2013) havaitsivat, että viljelykierto ei 

vaikuttanut kirvojen luontaisten vihollisten määrään peltolohkolla, vaan suurempi merkitys 

luontaisten vihollisten määrään oli peltoa ympäröivän alueen monimuotoisuudella. Myös 

suomalainen tutkimus (Toivonen ym. 2018) vahvistaa tätä käsitystä. Toivonen ym. (2018) 

totesivat, että erityisesti villikukkia sisältävät monivuotiset kaistaseokset lohkon ympärillä voivat 

edesauttaa kevätviljojen tuholaistorjunnassa.  

 

 

4. MUOKKAUSTAVAN VAIKUTUS KASVINTUHOOJIIN VILJOILLA 
 

Maan muokkauksella on useita tavoitteita: rikkakasvien torjunta, maan kuohkeutus, hyvän 

kasvualustan valmistus, esikasvin kasvustojätteen sekoitus maahan ja maanparannusaineen 

tai lannoitteen multaaminen (Alakukku ym. 2004). Muokkaustapoja on monia ja erilaisia 

maanmuokkauslaitteita on kehitetty eri tarkoituksiin. Kyntömuokkaus on vanhin 

muokkausmenetelmä, jossa maa käännetään kokonaan ympäri kyntöauroilla noin 20-25 cm 

syvyydestä (Mikkola ja Pitkänen 2002). Kevytmuokkaus eli kevennetty muokkaus tehdään 

yleensä kultivaattorilla, joka murustaa ja sekoittaa maata noin 10 cm syvyydestä (Mikkola ja 

Pitkänen 2002). Äestys on myös kevytmuokkausta ja siinä muokkaussyvyyttä voi säätää 1-10 

cm:iin. Pisimälle viety kevennetty muokkaustapa on suorakylvö, jossa uusi kasvusto kylvetään 

suoraan edellisen kasvuston sänkeen (Alakukku ym. 2004).  

 

Tavanomaisesta viljelystä suorakylvöön siirryttäessä maaperän rakenne muuttuu ajan myötä 

ja sääolosuhteet ovat merkittävässä roolissa maan rakenteen kannalta (Känkänen ym. 2010). 

Tavanomaisessa viljelyssä maan muokkauksella kuohkeutetaan maata eli lisätään ilma- ja 

vesitilaa mekaanisesti. Suorakylvössä tämä ei ole mahdollista, joten maan kuohkeutuksen 

täytyy tapahtua biologisilla prosesseilla, joita ovat esimerkiksi syväjuuristen kasvien 

aiheuttamat juurikanavat, lierokäytävät ja maan halkeilu (Alakukku ym. 2004). Lisäksi 

suorakylvön avainasemassa ovat monipuolinen viljelykierto, hyvä maan rakenne ja ojitus 

(Alakukku ym. 2004).  
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Muokkaustavan vaikutusta rikkakasvien määrään ovat tutkineet esimerkisi Cardinan ym. 

(2002). He (Gardinan ym. 2002) vertasivat kolmen eri muokkaustavan ja kasvinvuorotuksen 

vaikutuksia maaperän rikkakasvien siemenpankkiin. He (Gardinan ym. 2002) laskivat 

siementen määrät neljästä eri maaperän syvyydestä ja kaikilla syvyyksillä Itämiskykyisiä 

siemeniä/m² oli eniten suorakylvetyssä maassa. Suorakylvössä suurin osa siemenistä sijoittui 

maan pintakerrokseen 0-5 cm syvyyteen, kun taas kynnetyssä ja kevytmuokatussa maassa 

siemenet jakautuivat melko tasaisesti eri maakerrosten kesken. Kynnetyssä maassa oli 

kuitenkin vähiten siemeniä maan pintakerroksessa. Monokulttuurin ja suorakylvön 

yhdistelmässä oli 40 % suurempi rikkakasvien siementiheys kuin viljelykierrossa. Viljelykierto 

ja muokkausmenetelmä ovat usein vuorovaikutuksessa maaperän siemenpankin kanssa 

(Cardinan ym. 2002). Myös Wozniaki ja Kwiatkowski (2012) totesivat, että rikkakasvien määrä 

ja kuivapaino olivat suurempia suorakylvössä ja kevennetyssä muokkauksessa kuin 

tavanomaisessa kyntömuokkauksessa.  

 

Suorakylvöön siirtyminen voi vaikuttaa lisäävästi kasvijätteessä leviäviin kasvitauteihin, kuten 

tyvi- ja lehtilaikkutauteihin ja juuristotauteihin (Alakukku ym. 2004). Ilmalevintäisiin 

taudinaiheuttajiin, kuten ruostesieniin ja härmään muokkausmenetelmät eivät vaikuta 

kovinkaan paljon (Alakukku ym. 2004). Tyvi- ja juuristotautien taudinaiheuttajat ovat 

pääasiassa maalevintäisiä (mm. Fusarium-sienet) ja niiden on todettu voivan lisääntyä 

suorakylvön myötä (Paulitz ym. 2010).   

 

Suorakylvössä maan muokkaus vähenee, jolloin myös maassa elävien tuhohyönteisten 

mekaaninen häirintä vähenee. Muokkaustavan muutos vaikuttaa myös tuhohyönteisten 

luontaisiin vihollisiin. Kasvijätteen määrällä voi olla vaikutusta tuhohyönteisten tai niiden 

luontaisten vihollisten esiintymiseen. Maan muokkauksen vähentäminen parantaa 

tuhohyönteisten talvehtimista (Alakukku ym. 2004). Suorakylvössä kasvinjätettä jää maan 

pinnalle enemmän, jolloin tuhohyönteisongelmat voivat liittyä sellaisiin lajeihin, jotka talvehtivat 

maassa tai kasvinjätteessä (Alakukku ym. 2004).  

 

 



19 
 

5. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten viljelykierto vaikuttaa ohran (Hordeum 

Vulgare L.) satoon ja kasvintuhoojien (rikkakasvit, kasvitaudit ja tuhohyönteiset) määrään. 

Tutkimuksessa verrataan viiden eri kasvilajin viljelykiertoa ohran monokulttuuriin ja kahta eri 

maan muokkausmenetelmää: kyntöä ja suorakylvöä ja niiden vaikutusta ohran satoon ja 

kasvintuhoojiin viljelykierrossa sekä monokulttuurissa. 

Viljelykiertokokeen tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat:  

 1) Vaikuttaako viljelykierto ohran satoon eri muokkausmenetelmissä?  

 2) Vaikuttaako viljelykierto ohran kasvintuhoojien määrään eri muokkausmenetelmissä?  

 

 

6. AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Tutkimuksessa tarkasteltiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) keräämää aineistoa pitkäaikaiselta 

viljelykiertokoesarjalta, joka aloitettiin vuonna 2005 Jokioisilla (60.81402°N, 23.49829°E). 

Kyseisessä koesarjassa verrattiin viljelykiertoa ohran monokulttuuriin kynnössä sekä 

suorakylvössä. Osalla koeruuduista on viljelty koko koesarjan ajan ohraa. Tämä tutkimus 

käyttää aineistonaan ainoastaan vuosina 2009, 2014 ja 2019 kerättyä aineistoa, jolloin koko 

kenttäkokeessa on ollut ohraa. Näin voidaan verrata viljelykierron vaikutusta ohran 

monokulttuuriin.  

 

6.1. Koekenttä ja kasvukaudet 
 

Kenttäkoe sijaitsi Kanta-Hämeessä, Jokioisilla (60°49’N, 23°28’E) Luonnonvarakeskuksen 

pellolla. Maalajina koekentällä oli hietasavi, jonka pH oli 6,1-6,5. Kokeessa oli viisivuotinen 

viljelykierto: herne (Pisum sativum L.) – kevätvehnä (Triticum aestivum L.) – kaura (Avena 

sativa L.) – rypsi/rapsi (Brassica rapa subsp. oleifera (DC.) Metzg.) – ohra (Hordeum vulgare 

L.) ja verranneruuduilla oli ohran monokulttuuri (Taulukko 2). Viljelykierto ja monokulttuuri 

toteutettiin sekä kynnetyssä että suorakylvetyssä viljely-ympäristössä. Ohran lajikkeina 

käytettiin kaksitahoisia ohria. Vuonna 2009 lajikkeena oli Annabel, vuonna 2014 Harbinger ja 
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vuonna 2019 Trekker. Koeruutujen suoja-alueet oli kylvetty heinäksi tai viljaksi ja kasvusto 

niitettiin 2-3 kertaa kasvukaudessa.    

 

Taulukko 2. Kenttäkokeen viljelykierto kynnetyssä ja suorakylvetyssä ympäristössä. 

 

 

Sääolot vaihtelivat kasvukausien välillä (Taulukko 3.). Pitkäaikaiseen keskiarvoon (1981-2010) 

verrattuna kasvukausien keskilämpötilojen summat ovat noin 3-4 °C korkeammat kuin pitkän 

aikavälin keskiarvo. Vuosien välinen vaihtelu kuukausien keskilämpötiloissa ei ollut kovin 

suurta. Huomioitavaa on vuoden 2019 kesäkuu, jolloin kuukauden keskilämpötila oli 

huomattavasti korkeampi kuin muina vuosina. Samaan aikaan sadesumma (31,1 mm) oli 

huomattavasti alhaisempi kuin muina vuosina ja noin puolet vähemmän kuin pitkän aikavälin 

keskiarvo (63,0 mm). Vuoden 2014 elokuussa sadesumma (128,4 mm) oli melkein 50 mm 

suurempi kuin pitkän aikavälin keskiarvo elokuulta (80,0 mm). Vuonna 2009 koko kesän 

sadesumma oli pienempi kuin muina vuosina.       

 

Taulukko 3. Tarkasteluvuosien 2009, 2014 ja 2019 keskilämpötilat ja sadesummat 

kuukausittain. Summaan on yhteenlaskettu vuosien keskilämpötilat ja sadesummat. 

Ilmatieteenlaitos: Jokioinen (60.81402°N, 23.49829°E). Pitkäaikaista säätä Jokioisilla kuvastaa 

keskiarvo vuosilta 1981-2010. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Viljelykierto kaura rypsi ohra herne kevätvehnä kaura rypsi ohra herne kevätvehnä kaura rapsi ohra
Monokulttuuri ohra ohra ohra ohra ohra ohra ohra ohra ohra ohra ohra ohra ohra

Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys

2009 4,3 11,0 13,4 16,2 15,3 11,9 72,1
2014 4,8 10,2 12,7 19,1 16,3 11,2 74,3
2019 6,1 9,7 16,7 16,2 15,8 10,0 74,5

1981-2010 3,5 9,8 14,0 16,7 15,0 9,9 68,9

2009 11,0 20,3 61,8 60,0 58,6 50,5 262,2
2014 23,3 40,8 79,0 41,0 128,4 28,1 340,6
2019 6,4 56,6 31,1 73,0 71,1 84,0 322,2

1981-2010 30,0 41,0 63,0 75,0 80,0 58,0 347,0

Sadesumma (mm)

SummaVuosi
Kuukausi

Keskilämpötila (°C)



21 
 

6.2. Tutkimusasetelma 
   

Tutkimusasetelman (Kuva 5.) koejäseniä olivat suorakylvö/monokulttuuri (S/M), 

suorakylvö/viljelykierto (S/V), kyntö/monokulttuuri (K/M) ja kyntö/viljelykierto (K/V). Tuloksissa 

ja tulosten tarkastelussa käytetään koejäsenten lyhenteitä, joissa ensimmäinen kirjain kuvaa 

muokkausmenetelmää ja toinen kirjain viljelymenetelmää. Molemmat viljelymenetelmät olivat 

kylvetty sekä edellisenä syksynä kynnetyille ruuduille että suorakylvönä. Kokeessa oli neljä 

kerrannetta ja satoruudun koko oli 40 m2. 

 

 

Kuva 5. Koekentän tutkimusasetelma. Tummat ruudut ovat kynnettyjä ruutuja ja vaaleat 

suorakylvöruutuja. Kokeessa oli neljä koejäsentä (S/M, S/V, K/M, K/V) ja neljä kerrannetta eli 

koeruutuja oli yhteensä 16. 

 

6.3. Viljelytoimenpiteet 
 

Ohrat kylvettiin toukokuun 7. ja 19. päivien välisenä aikana, kun koekentän olosuhteet olivat 

kylvömuokkaukselle ja kylvölle suotuisia (Taulukko 4.). Sadonkorjuu ajoittui päiville 21.8. – 

11.9. (Taulukko 4.). Kynnetyt ruudut kynnettiin kyntöauroilla (Kverneland E3, Kvernelend A/S, 

Kverneland, Norja) lokakuussa noin 20 cm syvyyteen ja keväällä ne kylvömuokattiin 5 cm 

syvyyteen vaakatasojyrsimellä (Kverneland NG 250 M4, Kveneland Modena S.p.A., Modena, 

Italia) ja kylvettiin kylvölannoittimella (Junkkari Simulta 2000, Junkkari Oy, Ylihärmä), jossa oli 

12,5 cm riviväli. Lannoitus sijoitettiin joka toisen kylvörivin väliin 25 cm:n välein. Suorakylvetyt 

III kerranne IV kerranne

SUORAKYLVÖ SUORAKYLVÖ

Suoja

Suoja

Suoja

MONOKULTTUURI VILJELYKIERTO

KYNTÖ KYNTÖ

VILJELYKIERTO MONOKULTTUURIMONOKULTTUURI

KYNTÖ

VILJELYKIERTO MONOKULTTUURI

SUORAKYLVÖ SUORAKYLVÖ

Suoja Suoja

Suoja

VILJELYKIERTO

KYNTÖ

VILJELYKIERTO

SUORAKYLVÖ

MONOKULTTUURI

SUORAKYLVÖ

MONOKULTTUURI

SUORAKYLVÖ

VILJELYKIERTO

SUORAKYLVÖ

I kerranne II kerranne

VILJELYKIERTO

KYNTÖ

VILJEKYKIERTO MONOKULTTUURI

KYNTÖ KYNTÖ

MONOKULTTUURI

KYNTÖ



22 
 

ruudut kylvettiin 3-5 cm syvyyteen kylvölannoittimella (VM 300 SK, Vieskan Metalli Ky, 

Alavieska), jossa oli kaksoiskiekkovantaat, jotka sijoittivat siemenen ja lannoitteen samaan 

kylvöriviin 15 cm rivivälillä. Ohran kylvötiheys oli 500 itävää siementä/m2.        

 

Lannoitus vaihteli vuosittain. Vuonna 2009 lannoitteena käytettiin Yaran Pellon Y1 (27-2-3) 

NPK-lannoitetta 104 N kg/ha. Vuonna 2014 lannoite oli YaraMila Y2 (25-2,4-5) NPK-lannoitetta 

94 N kg/ha ja vuonna 2019 lannoitteena oli Befert (27-3-5) NPK-lannoitetta 100 N kg/ha.  

 

Taulukko 4. Toimenpiteiden päivämääriä. 

  

 

Kasvinsuojelutoimenpiteitä tehtiin tarpeen mukaisesti kasvinsuojeluruiskulla (Kasi. Tyyppi 

3/100, Ahjoco Oy, Nakkila, Suomi). Ruuduilla ei tehty tuhohyönteis- eikä kasvitautiruiskutuksia. 

Käytetty kylvösiemen oli peitattua. Vuonna 2009 ja 2014 rikkakasviruiskutuksessa käytettiin 

Ariane S (Corteva Agriscience Denmark A/S) nimistä valmistetta 2 l/ha, jonka tehoaineet ovat 

MCPA 200 g/l, fluroksipyyri 40 g/l ja klopyralidi 20 g/l. Vuonna 2019 rikkakasvit ruiskutettiin 

Hussar Plus (Bayer A/S) nimisellä valmisteella 150 ml/ha, jonka tehoaineet ovat jodosulfuroni-

metyyli-natrium 50 g/l, mesosulfuroni-metyyli 7,5 g/l ja suoja-aine mefenpyyri-dietyyli. Vuonna 

2014 puintien jälkeen kaikille ruuduille tehtiin glyfosaattiruiskutus Glyphogan 480 SL (ADAMA 

Registrations B.V.) valmisteella 3 l/ha, jonka tehoaine oli glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin 

Vuosi Viljelykierto Muokkaus Kylvöpäivä Korjuupäivä Kyntöpäivä
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isopropyyliamiinisuolana). Vuonna 2019 glyfosaattiruiskutus tehtiin puintien jälkeen 

suorakylvetyille ruuduille Rodeo XL (Monsanto Crop Sciences Denmark A/S) valmisteella 4 

l/ha, jonka tehoaine on glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin kaliumsuolana). 

 

6.4. Näytteet ja havainnot 
 

6.4.1. Kasvintuhoojahavainnot 
 

Ennen herbisidi käsittelyä (BBCH 20-24) rikkakasvit laskettiin lajeittain 0,1 m2 alalta viidestä eri 

kohdasta jokaiselta ruudulta. 

 

Kasvitautien ilmenemistä arvioitiin kaksi kertaa kasvukaudessa. Tyvi- ja juuristotautien 

arviointiin kerättiin satunnaisesti 30 näytettä jokaiselta ruudulta maitotuleentumisasteella 

(BBCH 75-77). Tyvi- ja juuristonäytteet huuhdeltiin vedellä ja oireet määriteltiin. Näytteet jaettiin 

viiteen luokkaan (A - E) taudin vakavuuden perusteella: A = ei oireita, B = pieni laikku 

itutupessa, C = enemmän oireita itutupessa ja vähän juurissa, terve kasvi, D = vakavia oireita 

itutupessa ja juurissa, kasvi kuihtunut, E = kuollut kasvi. Tämän perusteella laskettiin tauti-

indeksit kaavalla (B+2*C+3*D+4*E)*100/4*(A+B+C+D+E).  

 

Lehtilaikkutauteja määriteltiin aikaisessa korrenkasvuvaiheessa (BBCH 30-31) sekä 

maitotuleentumisvaiheessa (BBCH 75-77). Neljästä ylimmästä vihreästä lehdestä määritettiin 

kaikki näkyvät lehtilaikut prosentuaalisesti eli kuinka iso osa lehden pinta-alasta on tautioireiden 

peitossa. 

 

Fusarium-sienilajit määritettiin myös satonäytteistä, joissa oli 100 jyvää/ruutu. Jyviä viljeltiin 

pentakloorinitrobentseeni-agar-kasvualustalla (PCNB) ja inkuboitiin huoneenlämmössä (22 

°C). Kasvavat rihmastot eristettiin PDA (potato dextrose agar) agarille tunnistusta varten. 

Fusarium viljelmät tunnistettiin mikroskooppisesti (Leica M80).    

 

Tuhohyönteishavaintoja tarkasteltiin kelta-ansojen avulla alkukasvukaudella touko- ja 

kesäkuussa. Jokaisessa kerranteessa oli kaksi kelta-ansaa, toinen kynnetyillä ruudulla ja 

toinen suorakylvetyillä ruudulla. Kelta-ansat vaihdettiin kaksi kertaa viikossa. Tämän lisäksi 
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kerättiin kasvinäytteitä korrenkasvuvaiheen alussa (BBCH 29-30). Kasvinäytteitä kerättiin 30 

kpl jokaisesta ruudusta. Kelta-ansoista laskettiin tuomikirvan, kahukärpäsen, hessenin 

sääsken, ohrakirpan, aaltojuovakirpan, mutkajuovakirpan, luteen ja kaskaan lukumäärät. 

Kasvinäytteistä tarkastettiin tuhohyönteisten aiheuttamat vioitukset. 

 

6.4.2. Puinti 
 

Koeruudut puitiin koeruutupuimurilla (Sampo Rosenlew SR2010, Sampo Rosenlew Oy, Pori, 

Suomi). Ruutusato (40 m2) kuivatiin ja lajiteltiin ennen muita analyysejä. Jyväsato, 

tuhannenjyvänpaino ja hehtolitrapaino (Dickey-John GAC 2000, Dickey-John Co., Minnesota, 

Yhdysvallat) määritettiin 14 %:n kosteudesta.  

 

6.5. Tilastolliset analyysit 
 

Tutkimustulosten tilastollinen käsittely toteutettiin IBM SPSS Statistics 27 (IBM, New York, 

Yhdysvallat) ohjelmalla. Viljelymenetelmän ja muokkaustavan vaikutusta satoon analysoitiin 

kaksisuuntaisella varianssianalyysillä (ANOVA), jossa kiinteänä tekijänä oli koejäsen ja 

satunnaistekijänä kerranne ja vuosi. Tilastollisesti merkitseviä eroja eri koejäsenten välillä 

analysoitiin posthoc-testeillä.  Analyysit tehtiin kaikille satotuloksille sekä rikkakasveille samalla 

tavalla. Tautituloksissa eri havaintokerrat käsiteltiin erikseen.  
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7.  TULOKSET 
 

7.1. Jyväsato 
 

Ohran sadot vaihtelivat 949 kg/ha – 5 610 kg/ha (Kuva 6.). Ohran keskisato kaikkien 

koejäsenten ja tarkasteluvuosien kesken oli 3 912 kg/ha. Suurin keskisato oli K/V-ruuduilla (5 

047 kg/ha), jossa sato oli 14 % suurempi kuin K/M-ruuduilla (Taulukko 5.). Pienin keskisato oli 

S/V-ruuduilla (2 920 kg/ha), mikä oli 13 % pienempi kuin S/M-ruuduilla. 

 

Eri koejäsenten jyväsadot erosivat toisistaan merkitsevästi (Taulukko 5.). Suurin vaihteluväli oli 

S/V-ruuduilla (Kuva 6.).  Kyntöruutujen vaihteluvälit eivät juuri eronneet toisistaan, kun taas 

suorakylvössä eroa oli viljelymenetelmien välillä (Kuva 6.). 

 

Hehtolitrapainojen (hlp) väliset erot eivät olleet merkitseviä koejäsenten välillä (Taulukko 5.). 

Pienin hehtolitrapaino oli K/M-ruuduilla (70,42 kg/hl). Tuhannen jyvän painot (tjp) eivät 

myöskään eronneet tilastollisesti eri koejäsenten välillä (Taulukko 5.). Pienin tjp oli K/M-

ruuduilla (45,77 g) ja suurin tjp K/V-ruuduilla (47,25 g). Pearsonin korrellaation (p<0,05) 

mukaan tjp korreloi satotason kanssa positiivisesti (0,3) ja negatiivisesti hlp:n kanssa (-0,59). 

Muiden satotulosten välillä ei ollut korrelaatiota. 

 

Taulukko 5. Keskiarvot satojen määristä, hehtolitrapainoista ja tuhannen jyvän 
painoista sekä tilastollinen merkitsevyys koejäsenten välillä (Tukey HSD). 

 
koejäsen sato, kg/ha hlp, kg/hl tjp, g  

suorakylvö/monokulttuuri (S/M) 3360 a 71,6 45,8  

suorakylvö/viljelykierto (S/V) 2920 a 71,4 46,4  

kyntö/monokulttuuri (K/M) 4325 b 70,4 45,8  

kyntö/viljelykierto (K/V) 5047 b 71,7 47,3 
 

       

p-arvo 
n=48  <0,05  >0,05  >0,05  

 

Eri kirjaimet osoittavat merkitsevät erot (p<0,05, Tukey HSD).     
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Kuva 6. Jyväsatojen vaihteluvälit kg/ha 14 % kosteudessa (n=12). 

 

Viljelykiertoruutujen keskisato oli 3 983 kg/ha, kun taas monokulttuuriruutujen keskisato oli 

3 842 kg/ha, eli viljelykierrossa sato oli 4 % suurempi kuin monokulttuurissa (Kuva 6.). 

Kyntöruutujen keskisato oli 4 686 kg/ha ja suorakylvöruutujen keskisato oli 3 140 kg/ha. 

Muokkausmenetelmien välinen erotus oli 1 546 kg/ha (33 %) kyntöruutujen hyväksi.   

 

Vuonna 2009 kokonaissato kaikkien koejäsenten kesken (summa) oli pienempi kuin muina 

tarkasteluvuosina, lukuun ottamatta S/M-ruutuja (Taulukko 7.). Kynnetyillä ruuduilla jokaisena 

tarkasteluvuonna sato oli viljelykierrossa 9-19 % suurempi kuin monokulttuurissa (Taulukko 7.). 

Suorakylvetyillä ruuduilla vuosina 2009 ja 2019 keskisato oli monokulttuurissa suurempi kuin 

viljelykierrossa.  

 

Vuonna 2019 yhteenlaskettu hehtolitrapaino (summa) oli huomattavasti pienempi kuin muina 

vuosina (Taulukko 7.). Kyntöruuduilla hehtolitrapaino oli joka vuosi suurempi viljelykierrossa 

kuin monokulttuurissa.  Suorakylvöruuduilla hehtolitrapainot olivat vuosina 2009 ja 2019 

suuremmat monokulttuurissa kuin viljelykierrossa.  

 

Suurimmat tuhannen jyvän painot olivat vuonna  2019 (Taulukko 7.).  Kyntöruuduilla tjp:t olivat 

myös suuremmat viljelykierrossa kuin monokulttuurissa. Suorakylvöruuduilla ainoastaan 

vuonna 2019 tjp oli suurempi monokulttuurissa kuin viljelykierrossa. 
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Taulukko 7. Jyväsatojen, hehtolitrapainojen ja tuhannen jyvän painojen vuosittaiset keskiarvot, 

tilastollisesti merkitsevät erot sekä vuosittaisten keskiarvojen summa (n=4). 

 

 

7.2. Rikkakasvit 
 

Rikkakasvien määrä vaihteli 46 – 1661 kpl/m2. Eniten rikkakasveja oli S/M-ruuduilla (ka 629 

kpl/m2) (Taulukko 8.). Kyntöruuduilla oli huomattavasti vähemmän rikkakasveja kuin 

suorakylvöruuduilla. S/V-ruuduilla oli vähemmän rikkakasveja kuin monokulttuurissa, kun taas 

kynnössä rikkakasveja oli enemmän viljelykiertoruuduilla (Taulukko 8.).  Suorakylvöruuduilla oli 

eniten hajontaa, varsinkin monokulttuurissa, jossa keskihajontaluku oli 538 (Taulukko 8.). S/V-

ruutujen rikkakasvien määrä ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi muista koejäsenistä 

(Taulukko 8.). Kyntöruutujen rikkakasvimäärät erosivat tilastollisesti ainoastaan S/M-ruuduista. 

   

 

monokulttuuri viljelykierto monokulttuuri viljelykierto

2009 a 4064 4738 3235 1994 14031

2014 b 4636 5111 2905 3607 16260

2019 b 4275 5292 3939 3158 16664

2009 a 71,2 72,2 74,1 72,7 290,1

2014 a 72,3 73,2 71,9 73,2 290,7

2019 b 67,8 69,8 68,7 68,4 274,7

2009 a 47 47 44 45 183

2014 b 42 43 43 45 172

2019 c 49 52 50 49 200

tjp ka g

Eri kirjaimet kuvastavat vuosien välistä tilastollisesti merkitsevää eroa sadon, hehtolitrapainon ja tuhannen jyvän painon 
kesken (p<0,05 Tukey HSD). 

summa

sato ka kg/ha

hlp ka kg/hl

vuosi
kyntö suorakylvö

n kpl/m2 sd min max

S/M 12 629 a 538 118 1661

S/V 12 456 ab 351 56 947

K/M 8 155 b 46 100 223

K/V 9 202 b 91 84 336

Taulukko 8. Rikkakasvimäärien keskiarvot, merkitsevät erot, 
keskihajonta sekä minimi- ja maksimimäärät, kpl/m2. S=suorakylvö, 
K=kyntö, M=monokulttuuri, V=viljelykierto.

Eri kirjaimet osoittavat tilastollisesti merkitsevät erot (p<0,05, Tukey).
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7.3. Kasvitaudit  
 

Kasvitautituloksista tarkastellaan ainoastaan tyvitauti-indeksiä ja rengaslaikkua. Muiden 

kasvitautien esiintymisen ei viljelymenetelmällä ollut vaikutusta. Tyvitautien vioitukset olivat 

kuitenkin melko pieniä. Kasvukauden edetessä tyvitauti-indeksit nousivat jokaisella 

koejäsenellä (Kuva 7.). Tarkasteluvuosina tyvitauti-indeksi vaihteli 4,2 ja 48,3 välillä, kun suurin 

mahdollinen indeksiluku olisi ollut 100. Tyvitauti-indeksit olivat pienempiä viljelykierrossa kuin 

monokulttuurissa (Kuva 7.).  S/M-ruutujen tyvitauti-indeksi erosi tilastollisesti merkitsevästi 

(Tukey HSD p<0,05) viljelykierrossa olleista ruuduista. Toisella havaintokerralla monokulttuurin 

ja viljelykierron väliset erot kasvoivat lisää. Suurin tyvitauti-indeksien keskiarvo laskettiin S/M-

ruuduilta (39,95) toisella havaintokerralla (Kuva 7.). 

 

 

Kuva 7. Tyvitauti-indeksien keskiarvot kahdella eri havaintokerralla (n=12). S=suorakylvö, K=kyntö, 

M=monokulttuuri ja V=viljelykierto.  

 
Lehtilaikkutauteja ilmeni kasvustoissa joka vuosi vaihtelevasti. Verkkolaikku ja rengaslaikku 

olivat niistä yleisimmät. Lehtilaikkutaudeista ainoastaan rengaslaikulla (Rhynchosporium 

commune) oli tilastollisesti merkitseviä eroja eri koejäsenten välillä (p<0,05) (Taulukko 9.). S/M-

ruudut erosivat tilastollisesti merkitsevästi muista koejäsenistä. Kokonaisuudessaan 

rengaslaikkutartunta oli pienempi kynnössä kuin suorakylvössä. Eniten rengaslaikkua havaittiin 

S/M-ruuduilla, joissa sitä oli huomattavasti enemmän kuin muilla koejäsenillä. Etenkin vuonna 
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2014 rengaslaikkua ilmeni S/M-ruuduilla erityisen paljon (40%). Vuonna 2019 rengaslaikkua 

ilmeni hyvin vähän tai ei ollenkaan kaikilla koejäsenillä. 

 

Taulukko 9. Rengaslaikun peittämän lehtialan (%) vuosittaiset keskiarvot ensimmäisellä ja toisella 

havaintokerralla (n=4). 

 

 

7.4. Tuhohyönteiset 
 

Tuhohyönteisiä havaittiin kelta-ansoissa enemmän kyntöruuduilla kuin suorakylvöruuduilla. 

Vuonna 2009 kirppoja oli kelta-ansoissa enemmän kuin muina vuosina, mutta hyönteisten 

määrät olivat kaiken kaikkiaan vähäisä.  Tuhohyönteistuloksista ainoastaan kasvinäytteistä 

lasketuilla kirppojen vioituksilla oli tilastollisesti merkitseviä eroja (p<0,05) (Kuva 8.). Kirppojen 

vioituksia arvioitiin asteikoilla 0-5, jossa 0 = ei vioitusta ja 5 = paljon vioitusta. Kirppavioitusten 

osalta kyntöruudut erosivat suorakylvöruuduista tilastollisesti merkittävästi. 

Tuhohyönteistulokset olivat käytännön tasolla merkityksettömiä, koska hyönteisten munia, 

toukkia tai vioituksia ei löytynyt tarpeeksi kasvinäytteistä.  

 

Kuva 8. Kirppavioitusten keskiarvojen vaihteluvälit asteikoilla 0-5 (n=12).  

1 2 1 2 1 2 1 2

2009 6,63 - 0,53 - 0,01 - 0,00 -

2014 0,53 39,50 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00
2019 0,00 1,53 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00

KA 2,38 20,51 0,18 0,03 0,01 0,03 0,00 0,00

vuosi
viljelykiertomonokulttuuri monokulttuuri viljelykierto

kyntösuorakylvö
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8.  TULOSTEN TARKASTELU 
 

8.1. Muokkaustapa vaikutti jyväsatoon 
 

Suurin keskisato 5 047 kg/ha saavutettiin K/V-ruuduilta ja pienin keskisato S/V-ruuduilta 2 920 

kg/ha (Taulukko 5.). Molemmat sadot kehittyivät viljelykiertoruuduilta, joten tulos on hiukan 

ristiriitainen aikaisempiin tuloksiin verrattuna, joissa sato on ollut suurempi viljelykierrossa kuin 

monokulttuurissa (Krupinsky ym. 2004, Mohammaddoust chamanabad ym. 2009, Zou ym. 

2015, Wozniak ym. 2019). Jos ei huomioida muokkausvaikutusta, keskisato oli kuitenkin 

suurempi viljelykierrossa kuin monokulttuurissa, mutta ero oli vain 4 % (Kuva 6.).  

 

Sadon määrän vaihteluvälit olivat paljon suurempia suorakylvössä kuin kynnössä. S/M 

koejäsenen suuren vaihteluvälin takia tulokset eivät ole yhtä luotettavia kuin muilla koejäsenillä 

(Kuva 6.).  Kynnössä sato oli 33 % suurempi kuin suorakylvössä, mikä on hyvin merkittävä 

määrä. Viljelykierto nosti satoa kynnetyillä ruuduilla, mutta laski suorakylvetyillä ruuduilla. 

Kynnössä viljelykierto nosti satoa noin 14 % ja suorakylvössä viljelykierto laski satoa noin 13 

%. 

 

Hehtolitrapainot olivat suurempia kuin virallisissa lajikekokeissa, kun taas tuhannen jyvän 

painot vastasivat virallisten lajikekokeiden tuloksia (Luke 2021). Hehtolitrapainojen ja tuhannen 

jyvän painojen tuloksissa ei ollut merkitseviä eroja. Hehtolitrapaino erosi muista koejäsenistä 

ainoastaan K/M-ruuduilla, mutta ero ei kuitenkaan ollut merkittävä. Tuhannen jyvän painot olivat 

viljelykiertoruuduilla suurempia kuin monokulttuuriruuduilla (Taulukko 5.). Tässä tutkimuksessa 

ohran tjp:n ja satomäärän välillä havaittiin heikko positiivinen korrelaatio (0,3), joka vaikuttaa 

olevan linjassa Peltonen-Sainion ym. (2007) tekemän tutkimuksen kanssa. 

 

Vuotuisia vaihteluita voi selittää osittain sääolot sekä myös lajike. Vuonna 2019 ohralajikkeena 

oli Trekker, joka oli Luken virallisissa lajikekokeissa satoisampi kuin Annabel ja Harbinger (Luke 

2021). Kuitenkin vaihtelevista olosuhteista huolimatta, viljelykierron satovaikutukset kynnetyillä 

ruuduilla olivat hyvin selkeät ja yhdenmukaiset.  
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8.2. Viljelykierto ja muokkaustapa vaikuttivat rikkakasvien määrään 

 
Tämä tutkimus tukee aiempia tutkimustuloksia, joissa viljelymenetelmä ja muokkaustapa ovat 

vaikuttaneet rikkakasvien määrään (Cardinan ym. 2002, Mohammaddoust Chamanabad ym. 

2009, Wozniak & Kwiatkowski 2012). Tässä tutkimuksessa rikkakasvien perusjoukko (n) on 

kyntöruuduilla pienempi kuin suorakylvöruuduilla, koska vuoden 2009 rikkakasvidata puuttui 

kyntöruuduilta. Tämä vaikuttaa ainoastaan tulosten tarkkuuteen, eli suorakylvöruuduilta 

laskettu keskiarvo on hiukan tarkempi, kuin kyntöruuduilta laskettu keskiarvo. 

Suorakylvöruuduilla havaittiin enemmän rikkakasveja kuin kyntöruuduilla. Näiden tulosten 

perusteella suorakylvössä viljelykierto voi vähentää rikkakasvien määrää, kun taas kynnössä 

viljelykierto voi hieman lisätä niitä.  

 

S/M-ruuduilla rikkakasvien määrän vaihteluväli oli ylitse muiden (Taulukko 8.). Monokulttuuri 

lisää spesifien rikkakasvein määrää pellolla, koska kilpailua ei synny eikä ympäristössä tapahdu 

vaihtelua, joka vaikuttaisi radikaalisti esimerkiksi yksivuotisten siemenrikkakasvien kasvuun. 

Suorakylvössä maan muokkaamattomuus aiheuttaa rikkakasvien siementen kertymisen maan 

pintakerrokseen, josta niillä on hyvät mahdollisuudet itää sopivien olosuhteiden vallitessa 

(Cardinan ym. 2002). Suorakylvössä viljelykierto aiheuttaa vaihtelua ympäristöön, jonka 

ansiosta spesifien rikkakasvien on hankalampi yleistyä ja lisääntyä yhtä suurin määrin kuin 

monokulttuurissa.  

 

Vähiten rikkakasveja ja pienin vaihteluväli oli K/M-ruuduilla. Tämä tulos osoittaa, että kyntö on 

tehokas keino rikkakasvien hallinnassa. Kynnössä rikkakasvein siemenet haudataan 

kyntösyvyyteen, jolloin ne eivät ole seuraavana vuonna itämässä maan pintakerroksessa. 

Kyntö saattaa kuitenkin nostaa esiin kauan maaperässä säilyneitä rikkakasvien siemeniä kuten 

hukkakuraa. Monokulttuurissa ei ole syntynyt monipuolista rikkakasvilajistoa yksipuolisesta 

viljelystä johtuen, jolloin kynnön vaikutus on vielä suurempi kuin viljelykierrossa. Viljelykierto 

vaikuttaa kyntömuokkausmenetelmässä lisäämällä hiukan rikkakasvien määrää, koska 

ympäristön monimuotoisuuden lisääntyessä myös rikkakasvien lajisto monipuolistuu (Jalli ym. 

2018). Muuttuvat olosuhteet vaikuttavat eri tavalla eri lajeihin, jolloin lajiston monipuolistuessa 

muutos voi mahdollistaa toisten lajien paremman selviytymisen kuin toisten. Viljelykierrossa 

yksittäiset lajit eivät kuitenkaan pääse lisääntymään niin massiivisesti kuin monokulttuurissa.   
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8.3. Viljelykierto vaikutti kasvitauteihin 
 

Viljelykierto vähensi tyvitauteja molemmilla muokkausmenetelmillä. Viljelykiertoruudut erosivat 

monokulttuuriruuduista, mutta kyntöruudut eivät eronneet suorakylvöruuduista merkitsevästi. 

Viljelymenetelmällä on siis suurempi vaikutus tyvitauti-indeksiin kuin muokkausmenetelmällä.  

 

Kuitenkin S/M-ruuduilla tyvitauti-indeksi oli hiukan suurempi kuin kyntöruuduilla. Tämä tukee 

Paulitzn ym. (2010) havaintoja, joissa suorakylvön lisääntyessä myös tyvitaudit lisääntyivät. 

Monokulttuurissa tyvi- ja juuristotautien isäntäkasvi on aina tarjolla, jolloin niiden helppo 

lisääntyä vuodesta toiseen. Tyvi- ja juuristotaudit eivät ole niin isäntäspesifisiä kuin esimerkiksi 

lehtilaikkutaudit (Hannukkala & Valkonen 2018), jolloin myös viljelykierrossa niiden määrä voi 

lisääntyä.  

 

Lehtilaikkutautien tulosten tarkkuuteen vaikuttaa se että, vuonna 2009 havaintokertoja oli vain 

yksi, kun muina vuosina niitä oli kaksi. Vaikka havaintokertoja oli vain yksi, monokulttuurissa oli 

viljelykiertoa enemmän rengaslaikkua vuonna 2009. Muokkaus- ja viljelymenetelmä vaikuttavat 

molemmat lehtilaikkutautien ilmenemiseen. Myös sääoloilla on vaikutusta lehtilaikkutauteihin, 

koska vuotuiset vaihtelut olivat suuria rengaslaikkuprosenttien välillä. Vuoden 2014 

heinäkuussa satoi enemmän kuin muina vuosina heinäkuussa, jolloin rengaslaikkuprosentti 

S/M-ruudulla oli melkein 40 %. S/M-ruuduilla oli suotuisat olot rengaslaikun elonkierrolle, sillä 

niissä sen määrä oli aina moninkertainen muihin koejäseniin verrattuna.  

 

Alakukku ym. (2004) totesivat, että suorakylvö voi vaikuttaa kasvijätteessä leviäviin 

kasvitauteihin. Tämä tutkimus tukee väitettä sillä, suorakylvöruuduilla oli selkeästi enemmän 

rengaslaikkua kuin kyntöruuduilla. K/M-ruudut eivät kuitenkaan eronneet kovin paljoa S/V-

ruuduista. Suorakylvössä on tärkeää huolehtia hyvästä viljelykierrosta, ettei tietyt taudit pääse 

yleistymään liikkaa ja aiheuttamaan merkittäviä satotappioita.  
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8.4. Tuhohyönteisistä ei saatu riittäviä tuloksia 
 

Tuhohyönteisten määrä ja niiden aiheuttamat vioitukset olivat tässä tutkimuksessa niin 

vähäisiä, ettei niiden vaikutuksista saatu kunnollisia tuloksia. Tämän vuoksi niiden tilastollista 

ja käytännön merkittävyyttä on vaikea pohtia, eikä viljelymenetelmän tai muokkausmenetelmän 

vaikutusta tuhotyönteisten määrään voitu arvioida.  

 

 

9.  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla ohran monokulttuuria viljelykiertoon kahdella eri 

muokkausmenetelmällä ja selvittää vaikuttaako viljelykierto ohran satoon ja kasvintuhoojien 

määrään. Pitkäkestoiset viljelykiertokokeet tuovat arvokasta tietoa viljelykiertojen heikkouksista 

ja vahvuuksista. Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei tässä tutkimuksessa viljelykierrolla 

ollut suurta merkitystä ohran satoon yli muokkausmenetelmien. Kynnössä viljelykierto vaikuttaa 

jyväsadon määrään positiivisesti, kun taas suorakylvössä viljelykierron vaikutus jyväsadon 

määrään oli negatiivinen. Ohran hehtolitrapainoon ja tuhannen jyvän painoon viljelykierrolla ja 

muokkausmenetelmällä ei ollut vaikutusta.  

 

Viljelykierto vaikutti rikkakasvien määrään kynnössä lisäten niitä ja suorakylvössä vähentäen. 

Kasvitautituloksista viljelykierto vaikutti tyvitauti-indeksiin tautia vähentävästi molemmilla 

muokkausmenetelmillä. Rikkakasvipainetta voisi yrittää hallita alus- ja kerääjäkasvien avulla 

sekä talviaikaisella kasvipeitteisyydellä (Koppelmäki ym. 2016, Känkänen ym. 2020), joita ei 

tässä tutkimuksessa ollut mukana. Vaikka viljelykierto vaikutti suorakylvöruuduilla negatiivisesti 

satomäärään, siitä oli paljon muuta hyötyä kuten rikkakasvien ja kasvitautien vähentyminen. 

Suorakylvössä myöskään satomäärien erot viljelykierron ja monokulttuurin välillä eivät olleet 

niin suuria kuin kynnössä. Kyntöruuduilla viljelykierron satovaikutus tuli esiin selkeästi, sillä 

satomäärä oli merkittävästi suurempi viljelykierrossa kuin monokulttuurissa.  

 

Muokkaustapojen välinen ero korostui tässä tutkimuksessa pellon huonosta rakenteesta 

johtuen. Koekentän sisällä kerranteiden väliset erot olivat hyvin suuria ja tässä havaittiin kuinka 
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suorakylvöruudut kärsivät vaihtelevissa olosuhteissa huonosta maaperän rakenteesta. 

Suorakylvössä on erityisen tärkeää, että maaperän rakenne on kuohkea ja toimiva, koska sinne 

ei voida luoda vesi- ja ilmatilaa mekaanisesti muokkaamalla, toisin kuin kynnössä. 

Suorakylvössä huokostoa voidaan luoda maaperään biologisin keinoin esimerkiksi 

syväjuurisilla kasveilla ja lisäämällä orgaanista ainesta.  

 

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu kevennettyä muokkausta, mutta sen ottaminen mukaan 

tällaiseen tutkimukseen toisi lisää käytännön hyötyä, sillä monilla tiloilla on siirrytty kevyempiin 

muokkausmenetelmiin ja vähennetty kyntöä. Tämän tutkimuksen kierto suunniteltiin vuonna 

2005, jolloin se vastasi sen ajan mukaista hyvää viljelykiertoa. Nykyään kiertoa voisi vielä 

monipuolistaa lisäämällä myös nurmia ja syyskasveja kiertoon. Monipuolinen viljelykierto 

vaikuttaa maaperään fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin ominaisuuksiin (Ball ym. 2005), 

jolloin myös satotasot voisivat nousta.  

 

Monipuolisen viljelykierron rooli suomalaisessa maataloudessa kasvaa entisestään ja nyt 

tuleekin kiinnittää huomiota kasvin ja muokkaustavan väliseen vuorovaikutukseen ja pyrkiä 

välttämään maaperän tiivistymistä maaperän parantamisessa ja rakenteen kunnostamisessa. 

Viljelykierto muuttaa maaperän olosuhteita ja ympäristöä ja vaikuttaa myös maaperän 

huokosten kehittymiseen ja mikrobiyhteisöjen dynamiikkaan (Ball ym. 2005). Nämä prosessit 

edistävät maaperän rakenteen kehittymistä ja sitä kautta myös hillitsevät ilmastonmuutosta ja 

parantaa maaperän puskurikykyä sään ääriolosuhteita vastaan.   
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12.  LIITTEET  
 

Liite 1. BBCH kasvuasteet (Meier 2001) 
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