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1 JOHDANTO  

 
Viljava maaperä on perusedellytys maatalouden kestävyyden ja ruokaturvan saavuttamisen kannalta. 

Ilmastonmuutos, sopimattomat maatalouskäytännöt ja maailman väestön nopea kasvu asettavat 

kuitenkin sille haasteita (Scherr 1990).   

Yksi tärkeimmistä ja tunnetuimista maan viljavuuden edellytyksistä on kasvien kasvulle sopiva 

maaperän happamuus. Maaperän liiallista happamuutta voidaan vähentää kalkitusaineilla, jotka 

neutraloivat vetyioneja maaliuoksessa ja nostavat näin maan pH-arvoa (Li ym. 2018). Kalkitus 

parantaa ja ylläpitää maaperän hyvinvointia ja sen kautta edistää ruoan tuotantoa (Bolan ym. 2003, 

Buni 2014). Maan pH-arvon nousu edistää monien kasveille tärkeiden ravinteiden (kuten typpi, 

fosfori ja kalium) liukenemista/mobilisaatiota ja samalla vähentää myrkyllisten metalli-ionien 

saatavuutta (kuten alumiini-ioni Al3+ ja rautaioni Fe2+) (Kovacevic ym. 2010), mikä usein parantaa 

sadonmuodostusta ja sadon laatua.  

Happamat sulfaattimaat sisältävät luonnostaan runsaasti sulfidirikkiä, jonka hapettuminen tuottaa 

rikkihappoa ja happamoittaa maata (Uusi-Kämppä ym. 2013). Maan kohoamisen ja viljelypeltojen 

tehokkaan ojituksen seurauksena pohjaveden taso laskee, mikä helpottaa niissä olevien sulfidien 

hapettumista. Tämä johtaa niin maan kuin valumavesien happamoitumiseen (Paasonen-Kivekäs ym. 

2016).  Happamien sulfaattimaiden pohjamaasta löytyy yleensä suurempia hiili- ja typpivarantoja 

kuin muiden kivennäismaapeltojen pohjakerroksista. Happamien sulfaattimaiden pohjakerroksista 

löytyy myös suurempia mikrobimääriä kuin kivennäispeltojen pohjamaasta, jolloin olosuhteiden 

muuttuessa hapellisiksi, mikrobit aktivoituvat ja mobilisoituvat aktivoiden pohjakerroksissa olevia 

typpi- ja hiilenvaroja. Vilkastunut mikrobitoiminta saattaa lisätä maan kasvihuonepäästöjä (Uusi-

Kämppä ym. 2013).   

Happamien sulfaattimaiden viljelyn kannalta pintamaan kalkitus on erittäin tarpeellista ja 

suositeltavaa. Křeismane ym. (2016) ja Bailey (1996) tutkimusten tulokset osoittavat, että 

voimakkaalla kalkituksella on mahdollista nostaa happamien sulfaattimaiden pintamaan pH-arvo 

optimiin (6–7) ja sen kautta edistää maan muokkauskerroksessa orgaanisten aineiden hajoamista ja 

typen mineralisaatiota, mikä puolestaan lisää kasvien typenottoa ja typenkäytön hyötysuhdetta. 

Korkea maan pH-arvo kiihdyttää N2O-reduktaasin entsyymin toimintaa, mikä voi vähentää N2O-

päästöjen muodostumista (Shaaban ym. 2015). Kalkituksella vähennetään näin typen päästöjen 

muodostumista ja typen huuhtoutumista vesistöihin (Kulmala ja Esala 2000, Bednarek ja Reszka 

2009).  
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Suomessa on kansainvälisten kriteerien mukaisia happamia sulfaattimaita maatalouskäytössä noin 36 

000–50 000 ha, mutta suomalaisten kriteerien mukaan pinta-alaksi on arvioitu jopa yli 300 000 ha, 

eli jopa 1,3 % kaikista Suomen pelloista (Nuotio ym. 2009). Siksi on erittäin tärkeää löytää keinoja, 

joilla voidaan tehostaa kasvien typen ottoa happamissa sulfaattimaissa ja samalla vähentää niiden 

valumia sekä kasvihuonekaasuja.  

Suomessa on tutkittu jonkin verran kalkkikäsittelyn vaikutusta sekä sulfaattimaiden happamuuteen 

että ohran (erityisesti mallasohra) satoon ja sadon laatuun ja joista on saatu positiivisia tuloksia 

(Känkänen ym.1989, Kemppainen 1993). Kuitenkin tähän asti Suomessa ja muissa boreaalisissa 

olosuhteissa ei ole tutkittu happamien sulfaattimaiden kalkituksen vaikutuksia kasvien typenottoon, 

typenkäytön hyötysuhteeseen ja kasvihuonepäästöjen muodostumiseen. Tämänkaltaisia tutkimuksia 

tarvitaan, sillä boreaaliset olosuhteet poikkeavat hyvinkin paljon muiden ilmasto- ja 

kasvillisuusalueiden olosuhteista. Eroja löytyy muun muassa siinä, että boreaalisissa olosuhteissa 

typen mineralisaatio tapahtuu enimmäkseen kesällä, sillä orgaanisten aineiden hajoaminen on hyvin 

vähäistä/melko olematonta pitkän ja kylmän talven takia (routaantuminen), mikä puolestaan on 

johtanut runsaaseen typpilannoitteiden käyttöön. Myös peltojen tehokas kuivuminen on välttämätöntä 

(ojitukset), sillä tiiviiseen ja tasaiseen maahan ei imeydy syksyn runsaat sademäärät (haihdunta pieni) 

ja eikä keväällä lumen sulamisen aiheuttamat runsaat valumat, näin ollen muualla tehtyjen 

tutkimusten tulokset kalkituksen vaikutukseen typen mineralisaatioon, typenottoon ja typenoton 

hyötysuhteeseen (ks. mm. Soon ym. 2005, Bednarek ja Reszka 2009, Victoria ym. 2019) eivät 

välttämättä päde boreaalisiin olosuhteisiin. 

Tämän maisterintutkielman tarkoitus oli selvittää kalkituksen vaikutusta ohran (Hordeum vulgare L.) 

sadon muodostukseen ja typenoton tehokuuteen happamassa sulfaattimaassa. Maisterintutkielma 

tehtiin osana kansainvälistä MAGGE-pH-projektia, johon Helsingin yliopisto osallistui. MAGGE-

pH-projektissa tutkittiin yleisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä maaperään pH:n 

hallinnalla.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Typpilannoitus osana typen kiertoa peltoekosysteemissä 

 

Typpi kiertää jatkuvasti maaperän, ilmakehän, vesistöjen, kasvien ja muiden eliöiden välillä. Tämä 

tarkoittaa, että ilmakehän N2-kaasua sitoutuu orgaanisiksi typpiyhdisteiksi (esim. kasveihin), joiden 

hajotessa erilaisissa mikrobiologisissa prosesseissa viimeisenä reaktiotuotteena muodostuva 

typpikaasu palautuu jälleen ilmakehään (Paasonen-Kivekäs ym. 2016).  

Typpeä esiintyy luonnossa runsaasti, mutta valtaosa siitä esiintyy ilmakehässä kasveille 

käyttökelvottomassa muodossa (N2-kaasuna). Tämän vuoksi maaperä on pääasiallinen typen lähde 

kasveille (Heinonen ym. 1996). Typpi siirtyy ilmakehästä maahan biologisen typensidonnan kautta, 

kuivalaskeumana (painovoiman seurauksena ilmankehän sisältämät typen oksidit laskeutuvat maahan 

pölyn mukana tai kaasuna) ja märkälaskeumina (ilmankehän sisältämät typen oksidit reagoivat veden 

kanssa muodostaen typpihappoa, joka laskeutuu maahan happamana sateena), kasvijäänteinä ja ennen 

kaikkea orgaanisten lannoitteiden (esim. eläintenlanta) ja väkilannoitteiden kautta (Heinonen 

ym.1996). Peltomaissa orgaanisten ja väkilannoitteiden runsas käyttö on lisännyt typen määrää 

luonnossa, mikä on johtanut muun muassa erilaisiin ympäristöongelmiin ja muuttanut typen 

luonnollista kiertoa (Paasonen-Kivekäs ym. 2016) 

Maaperässä typpivarastot esiintyvät sekä orgaanisessa (eloperäisessä) että epäorgaanisessa 

muodossa. Maan epäorgaaninen typpi esiintyy enimmäkseen NH4
+ ja NO3

- -ioneina (Paasonen-

Kivekäs ym. 2016). Orgaaniset typpireservit muodostavat kuitenkin yli 90 % maaperän 

kokonaistypestä, josta suurin osa on pintamaassa (Seppälä ja Kontturi 1987). Orgaanisiin 

typpivarastoihin kuuluu sekä helposti hajoavia muotoja (esim. ureat ja muut eliöistä peräisin olevat 

typpiyhdisteet) että hyvin vaikeasti määriteltäviä orgaanisia yhdisteitä (esim. humushappo). Sitä 

vastoin epäorgaaniset typpivarastot muodostavat yleensä alle prosentin maaperän kokonaistypestä. 

Niiden muodostumiseen vaikuttavat erilaiset mikrobiologiset prosessit, kuten mineralisaatio, 

immobilisaatio, nitrifikaatio ja denitrifikaatio (Paasonen- Kivekäs ym. 2016).  
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Kuva 1. Typen kierto maa- kasviekosysteemissä (Paasonen-Kivekäs (ym. 2016) mukaillen). Oranssit 

nuolet kuvaavat maaperään typpihävikkien reitit ja mustat nuolet kuvaavat typen siirtymistä 

ilmakehästä maahan. 

Mineralisaatiossa mikrobit hajottavat typpeä sisältäviä orgaanisia aineita, joita ne käyttävät energian 

lähteinä. Prosessissa orgaaninen typpi muuttuu epäorgaaniseksi. Tällöin typpi vapautuu 

ammoniumina (NH4
+), joka hapellisissa olosuhteissa muuttuu nopeasti nitraatiksi (NO3

-) (Heinonen 

1996). Prosessia, jossa typpi vapautuu orgaanisesta aineksesta ammonium-ionina, kutsutaan 

ammonifikaatioksi ja sitä voi tapahtua sekä anaerobisissa että aerobisissa olosuhteissa. Ammonium-

ionin ja ammoniakkikaasun (NH3) välillä on kemiallinen tasapaino, mutta NH4
+ on vallitseva muoto, 

kun maan pH-arvo on pienempi kuin 7 (Paasonen- Kivekäs ym. 2016). Prosessia, jossa ammonium 

(NH4
+) hapettuu nitriitiksi (NO2

-) ja edelleen nitraatiksi (NO3
-) kutsutaan nitrifikaatioksi ja se 

tapahtuu ainoastaan aerobisissa eli hapellisissa olosuhteissa (Heinonen 1996).  

Kasveille tärkeimmät käyttökelpoiset typenvarastot, eli epäorgaaninen ammonium- ja nitraattityppi, 

ovat peräisin lannoitteista ja orgaanisen aineksen mineralisaatiosta. Maaperässä käyttökelpoisen 

mineraalitypen määrä vaihtelee eri vuosina ja siihen vaikuttaa niin maan ominaisuudet (esim. pH, 

maalaji yms.) kuin myös viljelyolot ja sää (Seppälä ja Kontturi 1987). Muun muassa Teutscherovan 
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ym. (2017) mukaan maan pH-arvon nousu lisää maassa nitrifikaatiobakteerien määrää ja sen kautta 

nitrifikaatiota vapauttaen näin typpeä kasveille. Seppälän ja Kontturin (1987) havaintojen mukaan 

typpeä vapautuu runsaasti kasveille käyttökelpoiseen muotoon, kun maaperän kosteutta on 50–60 % 

ja lämpötila +15–30 (℃) asteiden välillä, sillä typen mineralisaatio on silloin tehokkainta. Suomessa 

kivennäispeltojen kokonaistypen määrä ylimmässä 60 cm:n maakerroksessa vaihtelee 6300–10 900 

kg N/ha ja suurimmat typpivarat löydetään aito- ja hietasavimaissa (Paasonen-Kivekäs ym. 2005). 

Typen häviöitä maasta aiheuttaa puolestaan haihtuminen (volatilisaatio), denitrifikaatio, 

huuhtoutuminen ja immobilisaatio. Osa typestä poistuu myös korjatun sadon yhteydessä. Riski typen 

huuhtoutumisesta pohjamaahan ja vesistöihin kasvaa huomattavasti, jos maassa on runsaasti 

nitraattia. Nitraattityppi esiintyy enimmäkseen maanesteessä ionina alttiina huuhtoutumiselle, sillä 

negatiivisen varauksensa takia se ei sitoudu negatiivisesti varautuneihin maapartikkeleihin 

(Paasonen-Kivekäs 2005). Denitrifikaatiossa tietyt bakteerikannat (kuten, esim. Pseudomonas) 

muuttavat puolestaan nitraattia kaasumaisiksi typpiyhdisteiksi (esim. dityppioksidi N2O ja 

typpikaasuksi N2), vapauttaen näin typpeä takaisin ilmakehään (Heinonen 1996). Denitrifikaatio on 

yksi suurimmista N2O-emission lähteistä peltomaissa (Kulmala ja Esala, 2000).  

Typen mikrobiologisessa immobilisaatiossa maaperän mikrobit käyttävät maan epäorgaanista typpeä 

omien solujensa rakennusaineeksi, jolloin epäorgaaninen typpi muuttuu orgaaniseen muotoon, joka 

on pois kasvien käytöstä (Robertson ja Groffman 2007). Niin immobilisaatiota kuin mineralisaatiota 

tapahtuu maassa jatkuvasti, mutta typpipitoisuuden muutosten kannalta merkityksellistä on, onko 

nettomineralisaatio vai immobilisaatio vallitseva (Robertson ja Groffman 2007). 

Nettomineralisaatio säätelee hajoavien orgaanisten aineiden (esim. kasvinjätteet) hiili-typpisuhdetta 

(Paasonen-Kivekäs ym. 2016). Hiili-typpisuhde (C/N-suhde) määrää typen vapautumista ja sitomista, 

sillä se kuvaa suurin piirtein aineksien sisältämän energian ja ravinteiden suhdetta (Chen ym.2014). 

Jos hiili-typpisuhde on alhainen, eli typpeä on runsaasti suhteessa hiilen määrään, ylimääräinen 

mineraalityppi vapautuu maahan epäorgaanisessa muodossa, mikä runsaana voi lisätä samalla myös 

typpihäviötä. Jos sitä vastoin hiili-typpisuhde on korkea, eli hiiltä on runsaasti suhteessa typen 

määrään, vapautuva typpi sitoutuu mikrobeihin eli typpi immobilisoituu (Paasonen-Kivekäs ym. 

2016). Orgaanisten aineiden (esim. kasvijätteiden) C/N-suhteen tulisi olla alle 24, että 

nettomineralisaatio tapahtuisi (Paasonen-Kivekäs ym.2016, Chen ym.2014). 

Kaewpraditin ym. (2008) mukaan typpirikkaiden kasvinjäänteiden hajoaminen peltomaissa lisää 

typen mineralisaatiota, mikä helpottaa kasvien typenottoa ja mahdollisesti vaikuttaa myös 

positiivisesti kasvien typenoton hyväksikäytön tehokkuuteen. Kaewpraditin (ym. 2008) havaintojen 
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mukaan typen mineralisaatio on tehokkaampaa, kun pelloille jätetään hajoamaan korkeiden ja 

matalien C/N-suhteisten kasvijäänteiden sekoituksia, esim. maapähkinäjätteitä (alhainen C/N-suhde) 

ja riisin olkia (korkea C/N-suhde).  

Kasvit pystyvät hyödyntämään maaperän yleisempiä epäorgaanisia N-muotoja eli nitraattia ja 

ammoniumia, josta eniten kasvien saatavilla on kuitenkin NO3
-:a, sillä se liikkuu helposti maaperässä, 

kun puolestaan NH4
+ sitoutuu maapartikkeleihin tiukemmin, erityisesti savimaissa (Wang ja Macko 

2011). Toisaalta tietyt kasvit suosivat jompaakumpaa ensisijaisena typen lähteenä riippuen muun 

muassa kasvin iästä, kasvilajista, maan pH-arvosta sekä muiden ionien ja kationien saatavuudesta (Li 

ym.2013). Suuri osa kasveista, kuten maissi, ottavat typpeä mieluiten NH4
+- ionina. Sen assimilaatio 

on energiatehokkaampaa kuin NO3
-- ionin, sillä NH4

+ voidaan sisällyttää suoraan fysiologisiin 

reaktioihin. Nitraattia kasvin on sitä vastoin ensin modifioitava pelkistysreitin kautta ennen 

assimilaatiota (Paasonen-Kivekäs ym. 2016, Li ym.2013). Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 

viljelykasvien kasvu, typenotto, typen hyväksikäytön tehokkuus ja sitä kautta typenkäytön 

hyötysuhde on kuitenkin parempi lannoitettaessa NO3
-:n ja NH4

+:n yhdistelmällä kuin pelkästään 

jommallakummalla (Li ym.2013).  

 

Kasvien typenkäytön hyötysuhdetta tehostamalla voidaan parantaa siis viljelyn kannattavuutta, sillä 

kasvin kyky hyödyntää mineralisoitunut typpi ja muuttaa se sadoksi paranee (Muurinen ym. 2006). 

Sen lisäksi tehokkaampi typenkäytön hyötysuhde vähentää myös N-lannoitteiden käyttöä, mikä 

puolestaan vähentää tuotantokustannuksia ja peltoviljelyn typpipäästöjä. Mollin ym. (1982) mukaan 

kasvien typenkäytön hyötysuhteella tarkoitetaan kasvin kykyä tuottaa jyväsatoa yhtä saatavilla olevaa 

lannoiteyksikköä kohden. Typenkäytön hyötysuhde (NUE, engl. nutrient use efficient) voidaan näin 

jakaa kahteen komponenttiin: UPE (engl. uptake efficient) on kasvin kyky ottaa typpeä maasta eli 

typenoton tehokkuus ja UTE (engl. utilization efficiency) on kasvin kyky muuttaa otettu typpi 

jyväsadoksi eli typen hyväksikäytön tehokkuus (Moll ym. 1982). UPE voidaan jakaa edelleen 

kasvuston kokonais-N:n sekä lannoitteesta peräisin olevan N:n suhteeseen ja UTE vastaavasti jaetaan 

kokonaissiemensadon ja kasvuston kokonais-N:n suhteeseen (Moll ym. 1982). Typenkäytön 

hyötysuhde (NUE) vaihtelee eri kasvilajien välillä ja N-lannoituksen määrää lisättäessä se pienenee 

(Muurinen ym. 2006 ja Gan ym. 2008). 

 

Suomessa on tällä hetkellä tutkittu pohjoismaiden olosuhteisiin sopeutuneiden kevätohrien, -kaurojen 

ja -kevätvehnien NUE:ta, UTE:a ja UPE:a typpilannoituksella (Muurinen ym. 2006). Muurisen ym. 

(2006) havaintojen mukaan ohralla on selkeästi kolmesta viljalajista suurin NUE maan 

typpipitoisuuden ollessa alhainen, mikä mahdollisesti johtuu ohran hyvästä kyvystä translokoida 
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typpeä vegetatiivisista osista jyviin. Muurisen ym. (2006) mukaan tämä osoittaa, että ohran typen 

hyväksikäytön tehokuudella on selkeä yhteys typenkäytön hyötysuhteeseen. Myös Delogu ym. 

(1998) tekivät samankaltaisia havaintoja.   

 

Kalkituksen vaikutuksista kasvien typenottoon ja NUE:en, UTE:en ja UPE:en happamissa 

sulfaattimaissa boreaalisissa olosuhteissa ei tiettävästi ole tehty aiempaa tutkimusta.  Toisaalta 

kalkituksen vaikutuksia kasvien typenottoon ja sitä kautta NUE:en on tehty jonkin verran muualla, 

muuan muassa Bednareken ja Renzkan (2009) ohralla ja Victorian ym. (2019) maissilla. Bednareken 

ja Renzkan (2009) ja Victoria ym. (2019) havaintojen mukaan kalkkikäsittely lisäsi selkeästi maassa 

orgaanisen aineksen mikrobiologista hajotusta, mikä edisti typen mineralisoitumista ja helpotti 

typpilannoitteesta vapautuvaa typen käyttöä. Tämä puolestaan niin ohran kuin maissin typenottoa. 

Victorian ym. (2009) tutkimuksessa kalkkikäsittely lisäsi myös maissin biomassan kertymistä ja 

typenpitoisuuksia jyvissä.  

 

2.2. Maaperän happamuus ja kalkitus  

 

Maan happamuutta kuvataan pH luvulla, joka kertoo vetyionien konsentraation maanesteessä. 

Mitatessa pH:ta käytetään pH-arvoasteikkoa, jonka arvot sijaitsevat 0–14 välillä (pH = 7, neutraali).  

pH on määritelty vesiliuoksen vetyioniaktiivisuuden kymmenkantaisen logaritmin vastalukuna. 

Tämä tarkoittaa, että liuos, jonka arvo on 5 sisältää kymmenen kertaa enemmän vetyioneja kuin liuos, 

jonka arvo on 6 (Heinonen ym.1996). Maan pH:ta mitattaessa näyte voidaan liettää suola- tai 

vesiliuokseen. Maan suola- tai vesilietoksen pH kuvaa maan happamuuden intensiteettiä eli sillä 

hetkellä olevaa happamuutta, mutta ei kerro mitään sen kapasiteetista eli happamuuden 

kokonaismäärästä (Heinonen ym.1996).  

Suomessa yleisin käytetty pH-arvon mittaus perustuu 1:2,5 maa-vesilietoksen vetyioni-

konsentraatioon. Vesilietoksesta mitattu pH-arvo on keskimäärin 0,5–1,0 pH-yksikköä korkeampi 

kuin vastaava 0,01M kalsiumkloridilietoksesta mitattu arvo, mikä johtuu suolaliuoksien sisältämien 

kationien taipumuksesta pidättyä maan kationinvaihtopaikoille, mikä vaihtaa alumiinia ja muita 

happamia kationeita maan vaihtopinnoilta liuokseen. Siksi aina tuleekin ilmoittaa käytetty maan ja 

liuoksen suhde sekä liuoksen laatu (Wetsman, 1991).  

Maan happamuus lisääntyy muun muassa tehokkaan typpiväkilannoitteiden runsaan käytön 

seurauksena ja/tai ilmakehästä tulevan rikkilaskeuman seurauksena. Maan happamuutta lievennetään 

usein lisäämällä emäksisesti vaikuttavia aineita, kuten kalkkikivijauhetta. 
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2.2.1 Happamat sulfaattimaat ja muut happamat viljelymaat Suomessa 

Happamia sulfaattimaita muodostuu sulfidipitoisista sedimenttikerrostumista, joissa rikki esiintyy 

rautasulfideina (Uusi-Kämppä ym. 2013, Sutela ym. 2012). Rikkipitoisten sedimenttikerrostuminen 

alkoi jääkauden jälkeen ns. litorinakauden aikana, noin 4000–8000 vuotta sitten. Ne muodostuivat 

hapettomissa oloissa, kun bakteerit hajottivat orgaanista ainesta meren pohjan sedimentissä 

pelkistäen sulfaatin sulfidiksi. Nämä sulfidit reagoivat edelleen meren pohjaan sitoutuneen 

pelkistyneen raudan kanssa ja saostuivat rautasulfidiksi (Sutela ym. 2012, Uusi-Kämppä ym. 2013).  

Maankohoamisen seurauksena ja alueiden maakäyttöön liittyvän kuivatuksen (esim. viljelypeltojen 

ojituksen takia) sulfidikerrokset ovat päässeet kosketuksiin ilman kanssa käynnistäen pitkän ketjun 

biokemiallisia ja kemiallisia reaktioita, jotka johtavat sulfidien sisältämien rikin ja raudan 

hapettumiseen rikkihapoksi(H2SO4) ja rautahydroksidiksi (Fe(OH)3). Nämä reaktiot lisäävät maan 

happamuutta ja sulfaattipitoisuutta ja siksi tällaisia maita kutsutaan happamiksi sulfaattimaiksi (Uusi-

Kämppä ym. 2013).  

Kuva 2. Sulfaattimaiden happamoitumiseen liittyvien reaktioiden kulku maassa (Uusi-Kämppä ym. 

(2013) mukaillen). 

Happamat sulfaattimaat ovat perinteisesti liejuisia ja muodostuvat hienorakeisista maalajeista (mm. 

savi ja siltti), mutta niiden maalajeina voivat olla myös karkearakeinen maalaji, kuten hiekka. 

Happamat sulfaattimaat voidaan luokitella kahteen ryhmään: todelliset happamat sulfaattimaat ja 

potentiaaliset happamat sulfaattimaat. Potentiaalisessa happamassa sulfaattimaassa on pohjaveden 

alapuolella sulfidirikkipitoinen maakerros, joka voi muuttua todelliseksi happamaksi sulfaattimaaksi, 

mikäli se pääsee kosketuksiin ilman kanssa. Potentiaaliset happamat sulfaattimaat ovat rakenteeltaan 

massiivisia ja väritykseltään usein mustia tai tummaharmaita, jos sulfidi on monosulfidia (FeS), mutta 

vaaleamman harmaita, jos sulfidi on pääosin pyriittiä (FeS2).  Potentiaalisen happamaan 
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sulfaattimaan pH-arvo pysyy usein 6–7 välillä ja vastaavasti todellisen happaman sulfaattimaan pH-

arvo on alle 4, mikä johtuu sitä, että maan sulfidit ovat jo hapettuneet oltuaan kosketuksissa ilman 

kanssa.  Todellisessa happamassa sulfaattimaassa esiintyy useimmiten maakokkareita, jotka ovat 

väriltään punaruskeita tai oransseja, mikä kertoo raudan hapettumisesta. Niissä voi esiintyä myös 

oljenkeltaista jarosiittia, mutta vain kaikkein happamimmissa kerroksissa (Uusi-Kämppä ym. 2013). 

Euroopassa suurimmat happamien sulfaattimaiden esiintymät löytyvät Suomesta, Pohjamaan 

rannikolta (Yli-Halla ym. 2020). Sulfaattimaista tulee hyviä viljelysmaita tehokkaan kalkituksen ja 

kuivauksen jälkeen ja arvioiden mukaan Suomen sulfaattimaiden alasta noin 36 000–50 000 hehtaaria 

on maatalouskäytössä (Nuotio ym. 2009). Tarkempaa tietoa sulfaattimaiden tunnistamisesta ja sen 

aiheuttavien riskin arvioinnista löytyy tämän vuoden Geologian tutkimuskeskuksen julkistamasta 

Tunnistus-hakkeen loppuraportista (Visuri ym. 2021).  

Yli-Halla ym. (2020) mukaan sulfaattimaiden ojitussyvyyttä syvemmällä olevien pohjamaakerrosten 

(120–170 cm) sisältämät hiilen ja typen varannot ovat huomattavasti suurempia kuin ojitussyvyyden 

yläpuolisten pintakerrosten (0–120 cm) varannot. Tämä poikkeaa tavanomaisten kivennäispeltojen 

pohjakerroksista, jossa typen ja hiilen varannot pienenevät pintakerrosten alapuolelle mentäessä. 

Toisaalta vaikka pohjakerrosten suuret typen varannot ja matala C/N- suhde viittaavat merkittävään 

typenmineralisaatioon, nämä maakerrokset pysyvät enimmäkseen suuren osan vuodesta pohjaveden 

alapuolella, veden kyllästäminä anaerobisissa oloissa, mikä rajoittaa typen mineralisaatiota ja 

nitrifikaatiota (Paasonen-Kivekäs 2005, Yli-Halla ym. 2020). Mineraalityppeä on voinut myös 

huuhtoutua pintamaasta pohjamaahan. Toisaalta anaerobiset olosuhteet puolestaan suosivat 

denitrifikaatiota, joka kuluttaa nitraattia ja suosii ammoniumin kertymistä maassa. Nämä selittävät 

sitä, että happamien sulfaattimaiden pohjakerrosten mineraalityppi, esiintyy pääosin ammonium-

muodossa. Vaikkakin pohjamaassa on ammoniumia runsaasti, suuri osa siitä on pidättyneenä 

maahiukkasiin, minkä takia kasvit eivät pysty hyödyntämään koko ammoniumin määrää. (Paasonen-

Kivekäs 2005, Yli-Halla ym. 2020). Virtasen ym. (2014) mukaan syväjuuriset kasvit pystyvät 

hyödyntämään parhaiten sulfaattimaiden pohjamaassa olevia typen ja hiilen varastoja. Tätä 

edesauttaa se, että maan kuivuessa sulfaattimaiden pohjamaa halkeilee voimakkaasti, mikä saa aikaan 

kasvituotannon kannalta edullisen maan rakenteen ja mahdollistaa juurten kasvun pohjamaahan. 

Sulfaattimaiden pohjamaan runsaan orgaanisen aineksen ja vilkkaan mikrobitoiminnan on arvoitu 

aiheuttavan nykyistä suurempia kasvihuonekaasuemissioita (esim. dityppioksidi), jos maassa 

nykyisin vallitsevat hapettomat olosuhteet muuttuvat hapellisiksi maan kuivatuksen tai kohoamisen 

seurauksena (Haynes 1982, Uusi-Kämppä ym. 2013, Yli-Halla ym. 2020).  Nykymaataloudessa 

sulfaattimaiden aiheuttamat haitat liittyvät useimmiten maaperän tehokkaaseen kuivatukseen ja 
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kuiviin kasvukausiin, minkä seurauksena maan pohjaveden pinta laskee entistä useammin 

syvemmälle kuin 120 cm. Tällöin niin maan lähellä pintaa olevat kerrokset kuin osa syvemmällä 

olevista sulfidirikkaista maakerroksista pääsee helpommin kosketuksiin ilman kanssa ja hapettuu.  

Hyvin happamissa olosuhteissa (pH<4) monet metallit (mm. alumiini, sinkki ja nikkeli) liukenevat 

maa-aineksesta maaveteen ja huuhtoutuvat valunnan mukaan lopulta ojiin ja vesistöihin (Uusi- 

Kämppä ym. 2013, Hadzic ym. 2020). Valumaveden happamuus ja suuret metallipitoisuudet yhdessä 

aiheuttavat vakavia ongelmia maaperässä ja vesistöissä (mm. kalakuolemia) (Hadzic ym. 2020).  

Suomessa happamien sulfaattimaiden lisäksi valtaosa viljelymaista ovat luontaisesti happamia, 

peltojen pintamaan pH on keskimäärin 5– 6,5 (Nordkalk kalkkiopas). Happamuus vaihtelee eri 

maalajeissa ja tämän mukaan alueellisesti. Viimeisten kerättyjen viljavuusaineistojen mukaan 

kivennäismaiden pH-arvot sijoittuvat usein 5– 6 luokkaan, savi- ja hiekkamaiden puolestaan 5,5– 6 

luokkaan, hiesumaat 5– 6,5 ja turvemaat alle 5,5 luokkaan (Lemola ym. 2018). Alueellisesti 

tarkasteltuna Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa oli eniten alle 5,5 pH:n maita, mikä johtunee siitä, 

että näillä alueilla esiintyy muita alueita enemmän multa- ja turvemaita, jotka ovat luontaisesti 

happamampia kuin kivennäismaat. Vastaavasti Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudenmaalla ja 

Hämeessä esiintyy runsaasti korkeimpien pH luokkien maita (Lemola ym. 2018). 

 

2.2.2 Happamuuden haitat ja kalkituksen hyödyt kasveille 

 

Happamuus säätelee suuresti maassa tapahtuvia biologisia ja kemiallisia reaktiota sekä vaikuttaa 

epäsuorasti maan fysikaalisiin ominaisuuksiin. Happamuus rajoittaa voimakkaasti kasvien kasvua, 

vaikkakin viljalajien ja -lajikkeiden happamuudensietokyvyssä esiintyy suuria eroja. Esimerkiksi 

kaura ja ruis sietävät jonkin verran paremmin maan happamuutta kuin ohraa. Kaksitahoiset ohrat ovat 

yleensä monitahoisia ohria arempia happamuudelle. Useimmille viljelykasveille tavoitetasona 

pidetään hyvin lievästi hapanta pH:ta, ohralle kivennäismailla pH-tavoite on 6,8 ja savimailla 7, kun 

taas kauran pH-suositus kivennäismailla on 6,8 ja savimailla 6,7 (Lemola ym. 2018).  

Happamien maiden pH-arvo laskee usein alle 5, mikä johtaa kationinvaihtokapasiteetin 

vähenemiseen. Tämä lisää Al3+ toksisuutta kasvien juuristoalueella, minkä seurauksena kasvin 

meristeemisolujen jakautuminen estyy. Näin myös juurten kasvu ja kehitys estyy. Tämän tuloksena 

juurten metaboliset prosessit, kuten veden ja typen imeytyminen häiriintyy (Tang ym. 2003, Lestari 

ym. 2016). Happamuus rajoittaa myös typen mineralisaatiota ja nitrifikaatiota, mikä pienentää typen 

vapautumista kasveille heikentäen näin typen ottoa ja sitä kautta typen käytön tehokuutta (Nyborg & 
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Hoyt 1978, Paasonen-Kivekäs 2005, Yli-Halla ym. 2020). Myös fosforin ja muiden makroravinteiden 

saanti heikkenee, sillä matala pH-arvo lisää fosforin sitoutumislujuutta maahiukkaisiin (Paasonen-

Kivekäs ym. 2016). 

Suomessa tehokkaalla kalkituksella on saatu neutraloitua viljelymaiden muokkauskerroksen 

happamuutta. Kalkin levitys muokkauskerrokseen neutraloi maanesteessä olevia protoneja 

(happamuutta). Maan pH:n kasvaessaan Al3+ ja Fe3+-ionit saostuvat hydroksideina, minkä 

seurauksena niiden liukoisuus vaihtelee. Näin ne menettävät varauksensa ja kykynsä kilpailla maan 

kationinvaihtopaikoista (Paasonen-Kivekäs ym. 2016). Kalkitus siis kasvattaa maan 

kationinvaihtokapasiteettia, mikä puolestaan parantaa sen happamuuden puskurointikykyä 

(Heinonen 1996).  

Kalkitusaineista vapautuneet kalsiumionit (Ca2+) sitoutuvat maan orgaanisiin ja epäorgaanisiin 

hienoaineksiin, mikä edesauttaa maaperään aggregoitumista (mururakennetta) ja sen kautta sekä 

maan vedenläpäisykykyä että kaasujen vaihtoa. Hyvä mururakenne edistää maan mikrobiston määrää 

ja toimintaa, mikä lisää orgaanisen aineksen hajoamista ja sitä kautta orgaanisen typen 

mineralisaatiota (Soon ym. 2005). Maan pH-arvon nousu lisää nitrifikaatiobakteerien (esim. 

Nitrosomas) määrää ja nitrifikaation nopeutta.  Tällöin typpeä vapautuu nitraattimuotoisena, jonka 

kasvit ottavat helposti maanesteestä (Bailey 1995, Yaying ym. 2018).  

Haynesin (1982) havaintojen mukaan fosforia vapautuu kasveille korkeassa pH:ssa, sillä kalkituksen 

seurauksena Al:n ja Fe:n oksidien kyky sitoa fosforia tiukasti heikkenee. Tällöin fosfori vapautuu 

maanesteeseen, josta kasvien juuret saavat sen käyttöön. Kalkitus lisää monien muiden 

makroravinteiden liukoisuutta, mutta samalla se heikentää eräiden mikroravinteiden liukoisuutta 

(esim. sinkki, kupari) ja niiden käyttökelpoisuutta kasveille, aiheuttaen mikroravinteiden 

puutosoireita (Alloway 2008). Kalkitus vähentää happamissa sulfaattimaissa denitrifikaatiota ja sen 

aiheuttamia N2O emissioita. Tämä johtuu muun muassa siitä, että korkeassa pH:ssa N2O- reduktaasin 

entsyymin toiminta kiihtyy mikä lisää N2O:ta pelkistymistä N2:ksi. Tämä lopulta kasvattaa 

denitrifikaation lopputuotteiden N2O/(N2O+N2) -suhdetta (Shaabani ym. 2015).  

 

2.2.3 Viljelymaiden kalkitus   

 

Kalkkikivi (CaO3) on sedimenttikivilaji, joka muodostui, kun eloperäinen saostui merivedessä ja 

vajosi pohjaan muodostaen kalkkilietekerroksia, jotka ajan myötä kovettuivat kiveksi (Oates 1998). 

Kalkkikivi koostuu pääosin kalsiumkarbonaatista eli kalsiittimineraalista (CaCO3), mutta voi sisältää 
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myös magnesiumkarbonaattia (CaMg (CO3)2) sekundäärisenä komponenttina. Jos magnesiumin 

pitoisuus on yli 10 %, kiveä nimitetään dolomiitiksi (Oates 1998). Oatesin (1998) mukaan kalkkikiviä 

luokitellaan muun muassa kemiallisen koostumuksen, geologisen muodostumisen ja rakenteen 

perusteella.  

Kalkkikiviä käytetään monilla teollisuuden aloilla, kuten metalli- ja kaivosteollisuudessa, sellu- että 

paperiteollisuudessa ja myös maataloudessa. Conyersin (2006) mukaan kalkkikiven käyttö 

maataloudessa alkoi jo Rooman valtakunnan aikoina, jolloin liitua (kalkkikivi) ja mergelia 

(karbonaatista ja savesta muodostunut sedimenttikivi) levitettiin happamaan maaperään parantamaan 

maan hedelmällisyyttä. Nykymaataloudessa käytetään enimmäkseen kalkkikivijauhetta ja tällä 

hetkellä pyritään lisäämään rakennekalkin (sammutetun kalkin Ca(OH)2  ja poltetun kalkin CaO 

yhdistelmä) käyttöä ennen kaikkea savimailla. Kalkkikivijauhe valmistetaan jauhamalla kalkkikiveä, 

ja se sisältää joko kalsiumkarbonaattia tai kalsiummagnesiumkarbonaattia. Peltoihin levitettävän 

kalkin valinta riippuu maan kalsiumin ja magnesiumin ravinnesuhteesta (Ca/Mg), jonka ihanne 

suhteena pidetään lukuja 8–13. Jos Ca/Mg suhde on alle 8 käytetään kalkkikivijauhetta nostamaan 

suhdelukua, sitä vastoin, jos suhde on yli 13 käytetään dolomiittikalkkia (Jokinen ja Hyvärinen 1985).  

Suomessa peltojen peruskalkitustarve on useimmiten 5–10 tonnia kalkkia hehtaaria kohti, mutta tarve 

nousee savipitoisuuden ja happamuuden kasvaessa, esim. kivennäismailla suositus on 5 t/ha ja 

eloperäismailla 20 t/ha (Suomela ja Joki-Tokola 2010). Tämän lisäksi tehdään tavallisesti viiden 

vuoden välein ylläpitokalkitus, jonka määrä vaihtelee viidestä seitsemään tonniin kalkkia hehtaaria 

kohti (Nordkalk kalkkiopas). Näiden kalkituskäsittelyjen avulla lievennetään maan happamuutta ja 

sen avulla nostetaan maan pH-arvo optimaaliselle tasolle. Optimaalinen pH-arvo multa- ja 

turvemailla on 5,8, kun taas optimaalinen pH kivennäismailla sekä savimailla on 6,5. Yhden 

viljavuusluokan nostoa varten (0,4 pH yksikköä) tarvitaan 2–8 tonnia kalkkia hehtaaria kohti 

(Nordkalk kalkkiopas).  

 

2.2.4 Kalkituskokeet Suomessa 

 

Suomessa on tehty useita tutkimuksia siitä, miten kalkitus vaikuttaa happamuuteen ja sadon 

muodostumiseen eri maalajeilla. Kemppaisen ym. (1993) tutkimuksen tulosten mukaan kalkitus (4 

t/ha ja 8 t/ha) tuotti ohran ja nurmen jyväsatolisäyksiä savimaalla ja muilla kivennäismailla, kun maan 

pH-arvo oli noussut ainakin 0,5 pH-yksikköä lähtö pH-arvosta (pH alle 5). Eloperäisessä maassa 

satolisäyksiä saatiin vain suurella kalkkimäärällä (12 t/ha). Kemppainen ym. (1993) havaitsivat myös, 

että satolisäys vaihtelee kasvilajien happamuuden sietokyvyn mukaan, mitä vaativampia kasveja 

https://www.geologia.fi/glossary/sedimentti/
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(kuten ohra ja vehnä) sitä pienempi satolisäys muodostuu. Vuorinen (1986) teki samankaltaisia 

havaintoja saraturvemaalla. Saraturvemaalla kalkitus 5–8 t/ha nosti maan pH-arvoa keskimäärin 0,5 

pH-yksikköä ja tuotti ohran jyväsatolisäyksiä, jotka olivat jopa 20 % suurempia kuin 

kalkitsemattomasta ruudusta saatu sato 2000 kg/ha. Vuorinen havaitsi myös, että kalkituksen vaikutus 

oli tehokkaampaa ja nopeampaa mitä hienompijakoista käytetty kalkki on ja kun turvemaan 

lähtökohtainen pH-arvo on alle 5.  

Suomela ja Joki-Tokola (2010) havaitsivat puolestaan, että 5–12 t/ha kalkkia nosti nurmen 

raakavalkuaispitoisuutta, mikä viitasi puolestaan lisääntyneeseen typenottoon karkeahietamaissa ja 

multamaissa. Kalkittavissa ruuduissa nurmi otti vuodessa noin 15 kg N/ ha (typpilannoitusten lisäksi), 

kun vastaavasti kalkitsemattomissa ruuduissa typen otto oli keskimäärin 7 kg N/ha. Känkäsen ym. 

(1989) tutkimustulokset puolestaan osoittivat, että kalkitusajankohdalla on suuri merkitys kalkituksen 

tehoon mm. turvemaalla ja hieno hietamaalla. Känkänen ym. (1989) havaitsivat, että talvikalkitus (10 

t/ha kynnökselle) tuotti ohralla satolisäystä, mutta sitä vastoin ruis- ja nurmisadot jäivät pienemmiksi, 

mikä mahdollisesti johtui kalkin kulkeutumisesta herkemmin pois sulamisveden ja osittain sadon 

mukana tasaisilta ruismailta ja nurmipelloista.  

Kalkitus (dolomiitti 10t/ha) tuotti ensimmäisenä koevuonna 1040 kg/ha sadonlisäystä ja toisena 

koevuonna 840 kg/ha, kun vastaavasti kalkitsemattoman ruudun keskimääräinen sato oli 2040 kg/ha. 

Mäntylahti (1980) havaitsi myös, että kalkitus nosti sulfaattimaiden pintamaan kalsiumin ja 

magnesiumin pitoisuuksia. Palkon ja Weplingin (1994) tulosten mukaan puolestaan 15 t/ha kalkkia 

nosti hiesumaan pH-arvoa 0,7 pH-yksikköä ja 30 t/ha noin 1,4 pH-yksikköä. Heidän tulostensa 

mukaan sulfaattimaita pitäisi kalkita ainakin 15 t/ha, jotta saataisiin luotua kasveille otolliset 

kasvuolosuhteet. 

Suomessa tehokkaalla kalkituksella on saatu neutraloitua sulfaattimaiden muokkauskerroksen (0–40 

cm) happamuutta, jota kuivina kesinä nousee pohjamaasta pintamaan kapillaarisen veden nousun 

mukana (Palko ja Weppling 1994). Palkon ja Weppling (1994) mukaan kalkituksella olisi suurempaa 

vaikutusta happokuormitukseen, jos se sijoitettaisiin sellaiseen pintamaata syvempään 

maakerrokseen, joissa sulfidien hapettuminen tapahtuu. Heidän mukaansa tarvittavat kalkitusmäärät 

olisivat kuitenkin suuria, sillä kalkkia tarvittaisiin 31 t/ha, jotta 10 senttimetriä paksun 

sulfaattikerroksen tuottama happamuus saataisiin neutraloitua. 
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Kalkituksen vaikutuksia sulfaattimaiden happamuuteen ja niistä vapautuvien haitta-aineiden 

kuormitukseen (esim. metallien huuhtoutuminen vesistöihin) on tutkittu melko paljon. Sitä vastoin 

vain vähän on tutkittu kalkituksen vaikutuksia typenottoon, UPE:en, UTE:en ja NUE:en boreaalisissa 

happamissa maissa. Jos ohran ja muiden viljelykasvien typenkäytön hyötysuhdetta olisi mahdollista 

parantaa huomattavasti, tämä tarjoaisi keinon vähentää pellolta poistuvan typen hävikkiä.  

 

Kuva 3. Sulfaattimaan kerrokset: ylimpänä muokkauskerros, joka neutraloidaan kalkituksella, 

keskimmäisenä todellinen (aktiivinen) sulfaattimaa eli hapettunut kerros, joka on kosketuksissa ilman 

kanssa ja alimpana kerroksena pelkistynyt sulfidipitoinen maa eli potentiaalinen hapan sulfaattimaa, 

joka on vielä pohjaveden alapuolella veden kyllästämänä. Kesällä pohjaveden pinta laskee usein jopa 

120 cm:n syvyyteen (Kuva: Ximenna Tarpio). 

 

2.3 Typpilannoituksen ja kalkituksen vaikutukset ohralla 

 

2.3.1 Ohran viljelyominaisuudet   

Ohra (Hordeum vulgare L.) on yksivuotinen Poaceae-sukuun kuuluva heinäkasvi, joka on yksi 

viljellyimmistä ja vanhimmista viljelykasveista. Se otettiin viljelykäyttöön noin 10 000 vuotta sitten 

Lähi-Idässä, nykyisen Turkin ja Syyrian alueilla (Martin ym.2016). Tällä hetkellä ohra on maailman 

neljänneksi tärkein vilja vehnän, maissin ja riisin jälkeen (Vasanthan ym. 2009). Ohran viljely sopii 

monenlaisiin maaperä- ja ilmasto-olosuhteisiin, ja se on useimmiten kevätvilja (Martin ym. 2016).  

Ohraa esiintyy kaksitahoisena (H. vulgare var. distichon) ja monitahoisena (H. vulgare var. vulgare). 

Kaksitahoisella kehittyy jokaiseen tähkylään yksi kukka ja monitahoisella kolme kukkaa per tähkylä 

(Kontturi 1983). Sekä kaksi- että monitahoista ohraa viljellään niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. 

Suomessa ohran viljelypinta-ala on viljalajeistamme suurin, sillä ohra soveltuu hyvin Suomen 

olosuhteisiin. Sen viljelypinta-ala on noin 448 000 hehtaaria ja suurin osa ohrasadosta (70 %) 
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käytetään viljarehuna, 10 % mallasteollisuuden raaka-aineena ja 20 % muissa tarkoituksessa, muun 

muassa kylvösiemenenä ja energiakäytössä (Luken sadonkäytö 2021). Suomessa ohran 

keskimääräinen sato kasvukaudella 2019 oli 3600 kg/ha (Luken satotilasto 2019).  

 

2.3.2 Ohran kehitysvaiheet ja satokomponentit  

 

Ohran kasvukehityksen ja kasvutapahtumien tunnistaminen onnistuu erilaisten makromorfologisten 

asteikkojen (kasvuvaiheiden tunnistaminen paljain silmin) avulla, kuten Feeksin kasvuasteikko ja 

Zadoksin asteikko (Peltonen-Sainio ym. 2005). Desimaaliasteikko Zadoks on niistä kahdesta 

kiitettävän tarkka ja siksi yleisemmin käytetty. Siinä viljojen kehitysvaiheet on jaettu yhdeksään 

päävaiheeseen, joita ovat itäminen, oraan kasvu, versominen, korren pituuskasvu, kukinnon 

työntyminen ulos lehtitupesta, kukinta sekä jyvän maitotuleentuminen, taikinatuleentuminen ja 

tuleentuminen (Anderson ym. 1995). Tässä tutkimuksessa oli käytössä Zadoksin desimaaliasteikkoon 

perustuva BBCH-asteikkoa.  

Ohran sato muodostuu satokomponenteista, joita ovat kasvien lukumäärä pinta-alaa kohti, tähkien 

lukumäärä kasvia kohti, jyvien lukumäärä tähkää kohti ja 1000 siemenen paino (Guitard ym. 1961). 

Satokomponenttien seuraaminen kasvukaudella ja niiden määrittäminen sadonkorjuun jälkeen auttaa 

muun muassa tekemään päätöksiä sopivista viljelytoiminnoista, viljelytekniikoista ja 

viljelypanoksista. Näiden avulla on tarkoitus saada kukin satokomponentti optimaaliseksi, paremman 

satopotentiaalin saamiseksi. Satokomponenttien kehitykseen ja lopullisen sadon muodostumiseen 

vaikuttavat useat tekijät, kuten kasvin geneettinen tausta ja bioottiset sekä abioottiset tekijät. 

Bioottisia tekijöitä ovat tuholaiset ja tartunnat. Vastaavasti abioottisiin tekijöihin kuuluvat 

viljelytekniikat, viljelypanostukset (lannoitteet yms.), viljelymaa- (happamuus) ja -ympäristö ja 

tärkeimpänä tekijänä sääolosuhteet (Reynolds ym. 2007). 

 

2.3.3 Typpilannoituksen ja kalkituksen vaikutukset ohran typenottoon ja sadonmuodostukseen   

 

Ohra on herkkä happamuudelle, mistä johtuen hyvän sadon tuottaminen edellyttää säännöllistä ja 

oikean suuruista kalkitusta. Kalkituksen avulla lievennetään maan happamuutta ja nostetaan 

kationinvaihtokapasiteettia, minkä seurauksena maan pH-arvo nousee (Nyborg ja Hoyt 1978, 

Lyngstad 1992 sekä Bednarek ja Reszka 2008). Maan pH-arvon nousun myötä maan mikrobiston 

määrä ja toimintaa lisääntyy, mikä puolestaan nopeuttaa orgaanisten aineiden hajoamista ja sitä kautta 
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orgaanisen N-mineralisaatiota. Aktiivinen orgaaninen N-mineralisaatio puolestaan lisää ohran typen 

ottoa ja sitä kautta ohran kasvua ja sadon kehitystä (Lyngstand 1992).  

Maataloudessa typpi on useimmiten veden jälkeen tärkein kasvin kasvua rajoittava tekijä ja siksi sen 

saanti on välttämätöntä (Paasonen-Kivekäs 2016). Typpi esiintyy rakennuskomponenttina kasvien 

proteiineissa ja nukleotideissa sekä monissa muissa yhdisteissä, kuten klorofyllissa ja alkaloideissa 

(Mohammad ym. 2011). Heinosen ym. (1996) mukaan 1/10 kasvien orgaanisista yhdisteistä on 

typellisiä ja typpipitoisuus vaihtelee eri kasvinosissa: jyvissä löytyy korkeimmat pitoisuudet ja oljissa 

matalimmat.  

Useat tutkimukset happamissa maaperissä ja lämpimissä olosuhteissa (kuten Australia ja Afrikka 

sekä Etelä-Eurooppa) ovat osoittaneet, että pelkästään kalkituksella (1,65-15 t/ha) on mahdollista 

nostaa ohran biomassaa, jyvien määrää per tähkä, tuhannen jyvän painoa ja hehtolitrapainoa (Tang 

ym. (2003), Temesgen ym. (2003), Kovačevićin ym. (2006), Kovačevićin ja Rastijan (2010), Boken 

ym. (2014)). Toisaalta Laastari ym. (2016) osoittivat, että kalkituksen ja lannoituksen yhdistelmä 

edistää ohran sadonmuodostusta, sillä kalkitus ei ainoastaan lisää maassa tapahtuva N-

mineralisaatiota vaan tehostaa myös typpilannoitteesta peräisin olevan typen käyttöä.  

Kasvukaudella typen saanti vaihtelee sen liikkuvuudesta ja sääolosuhteista (kuivuus, sateet ja 

lämpötila) riippuvaisella tavalla (Ponce ym. 1993, Juntti 2003). Siksi lannoitusmäärän ja lannoituksen 

ajankohdalla on merkittävä rooli typen hyväksikäytölle ja ohran kasvulle (Kontturi 1983, Juntti 

2003). Kontturin (1983) mukaan typpilannoitus on annettava heti kylvön yhteydessä, sillä kolmen 

ensimmäisen viikon aikana kasvava oras ottaa noin 30 % kasvukauden aikana käyttämästään typestä 

eikä kevätkuivuus pääse estämään typen ottoa. Mattsson ym. (1992), Novoa ja Loomis (1981) sekä 

Arisnabarreta ja Miralles (2006) havaintojen mukaan korrenkasvuvaiheessa annettu typpilannoitus 

lisää muun muassa ohran versoutumista sekä tähkälukua ja kokoa, mutta ennen kaikkea lehtialaa ja 

lehtialan kesto. Suurella lehtialalla turvataan yhteyttämisalaa ja sitä kautta runsaiden 

yhteyttämistuotteiden kertymistä, jota myöhemmin tarvitaan jyvän muodostumisessa. 

Kylvölannoituksella turvataan näin tasainen orastuminen, estetään haitallista jälkiversontaa ja 

luodaan hyvät edellytykset kasvuston tasaiselle tuleentumiselle (Kontturi 1983). 

Ohran kriittisissä kasvuvaiheissa (”satoisuusikkuna”, versoutumisesta lippulehden vaiheeseen) typen 

saanti on välttämätöntä, sillä näissä vaiheissa typenotto on runsaimmillaan, jopa 50 % käyttämästä 

typestä (Peltonen-Sainio ym. 2005). Tässä vaiheessa otettu typpi käytetään niin versojen kuin jyvien 

määrän ja elinvoiman varmistamiseen. Erityisesti jyvän täyttymisvaiheessa annettu typpilannoitus 

lisää jyväkokoa, painon tasoa ja jyvän valkuaisen tasoa (Baethgen, 1995, Křen ym. 2014, Peltonen-

Sainio ym. 2015, Rajala ym. 2018). Näin ollen typpi on avainasemassa sadon muodostumisessa ja 
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jyväsadon valkuaispitoisuuden kehittymisessä (Seppälä ja Kontturi 1987). Juntin (2003) mukaan 

ohran typen saanti voidaan varmista jakamalla lannoitusta useaan erään kasvukaudella, tällä tavalla 

varmistetaan riittävän typen saantia ohran tärkeimmissä kasvuvaiheissa. Jaetussa lannoituksessa 

suosituksena on antaa 2/3 typestä kylvön yhteydessä ja loput joko korrenkasvuvaiheen yhteydessä 

halutessa lisätä satotasoa, tai tähkälletulovaiheessa, mikäli halutaan lisätä valkuaispitoisuutta.  

Suomessa ohralla käytettävien N-lannoitteiden enimmäismäärät vaihtelevat 60 kg/ha (eloperäiset 

maat) 100 kg/ha (vähän multaiset ja multaiset maat). Tyypillinen lannoitusmäärä mallasohralla on 

80- 90 kg/ha ja vastaavasti rehuohralla 60-80 kg/ha, tarvittaessa lisälannoitus 10- 30 kg/ha (Vilja-alan 

yhteistyöryhmä 2012). 

Suomessa ohran kasvuston typenotto vaihtelee 74 kilosta 122 kiloon typpeä hehtaaria kohti (Jaakola 

1984). Sadonkorjuun jälkeen peltoon jää suunnilleen 20-40 kilogrammaa typpeä hehtaaria kohti 

(Luke 2019). Tästä huolimatta viljelykierron seuraava kasvi ei pysty hyödyntämään kaikkea peltoon 

jääneestä typestä, joten niin ohran kuin muiden viljelykasvien typpilannoitustarvetta suunniteltaessa 

on otettava huomioon maan omat typpivarat sekä esikasvit ja niiden lannoitus (Kuisma ja Kontturi 

1987, Seppälä ja Kontturi 1987). 

Kasveille käyttökelpoisen maan mineraalitypen määrä (kasvukauden alussa juurivyöhykkeessä oleva 

mineraalityppi ja kasvukauden aikana mineralisoituva typpi) vaihtelee eri vuosina, esim. Suomessa 

talven aikana typen mineralisaatio on hyvin vähäistä, sillä maaperän lämpötilan laskiessa alle 5 ℃ 

asteeseen, orgaanisten aineiden hajoaminen hidastuu ja melkein pysähtyy. Toisaalta suuri osa maan 

orgaanisesta typpivarastosta saattaa muuttua mineraalitypeksi kasvukauden aikana. Silloin kasvien 

typenotto on useimmiten isompi kuin mineralisaatio, minkä vuoksi typen riittävä saanti varmistetaan 

typpilannoituskäsittelyllä (Seppälä ja Kontturi 1987).  

Typen tehokkaalla otolla ja sen kuljetuksella kasvissa on merkittävä vaikutus niin ohran kuin muiden 

kasvien viljelyn kannattavuuteen. Sen lisäksi tehokas typenkäyttö lisää viljelyn ekologisuutta 

vähentämällä tarvittavaa lannoitemäärää, mikä puolestaan vähentää riskiä typen huuhtoutumisesta 

pelloilta.  
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

Tutkimuksen päätavoite oli selvittää nousevien kalkitusmäärien vaikutuksia ohran (Hordeum vulgare 

L.) sadonmuodostukseen ja typenoton tehokkuuteen lannoittamattomassa ja lannoitetussa 

happamassa sulfaattimaassa.  

Tämän tutkimuksen hypoteesit olivat:  

1. Kalkitus (0; 7,7 ja 15,3 t/ha) lisää ohran satoa, satokomponentteja (kasvi/m2, tähkä per kasvi, 

jyvät per tähkä, tuhannen siemenpaino) typenottoa ja typenkäytön tehokkuutta (UPE, NUE, 

UTE, NHI).    

2. Lannoitus (0 ja 100 kg N/ha) lisää ohran satoa, satokomponentteja (kasvi/m2, tähkä per kasvi, 

jyvät per tähkä, tuhannen siemenpaino) typenottoa ja typenkäytön tehokkuutta (UPE, NUE, 

UTE, NHI).   

3. Kalkituksella ja lannoituksella on synergistinen yhdysvaikutus eli ne voimistavat toistensa 

vaikutuksia (UPE, NUE, UTE, NHI).  Kasvuston kehitysrytmin, lehtialaindeksin, SPAD-

mittausten ja satokomponenttien tarkastelun odotettiin paljastavan tarkemmin, mihin kalkitus 

ja typpilannoituskäsittelyiden vaikutukset perustuvat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1 Kenttäkokeen koepaikka ja toteutus 

 

MAGGE-pH-projektin kenttäkoe perustettiin keväällä (11–14.5.2018) Patoniityn pellolle, Helsingin 

Viikkiin (60°13.4′N, 25°0′E, Kuva 1). Patoniityn pelto kuuluu Helsingin yliopiston opetus- ja 

tutkimustilaan. Patoniitty on boreaalinen hapan sulfaattimaapelto (Sulfic Cryaquept) Soil Taxonomy 

luokituksen mukaan (Soil Survey Staff 2014). Pelto on merenpinnan tasolla ja se on 

pengerryskuivattu viljelyä varten 1950-luvulla (Virtanen ym. 2014). Kenttäkokeen pintamaa maalaji 

on hiuesavi (HeS) ja sen pH-arvo ennen kalkitusta oli 5,5. Kenttäkokeen ravinnetila oli vuoden 2014 

Eurofinsin viljavuusanalyysin mukaan seuraava: kalsiumin taso oli välttävä/tyydyttävä (2483 mg/l), 

fosforin, kaliumin ja magnesiumin tasot olivat tyydyttävät (17 mg/l, 219 mg/l ja 274 mg/l,) ja rikin 

taso oli hyvä (44 mg/l). 

Kuva 4. Ilmakuva Patoniitty kenttäkokeesta vuodelta 2019 (Kuva: Mikael Änäkkälä). 

Kenttäkoe toteutettiin faktoriaalisena osaruutukokeena, jossa oli neljä lohkoittain satunnaistettua 

kerrannetta. Koko kenttäkoe oli suuruudeltaan 3117 m2. Sen osaruudut olivat suuruudeltaan 2,2 m x 

10 m. Osaruutuja oli yhteensä 36, joista kasvillisia ruutuja oli 24. Loput ruuduista, 12 ruutua yhteensä, 

olivat kesannolla ja ne olivat suuruudeltaan myös 2,2m x 10 m. Ruutujen välissä samansuuruiset 

suojaruudut. Kerranteen sisällä pääruutujen välissä oli myös 7 m leveitä käyttäviä (Kuva 5).  
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Kokeessa viljeltiin vuonna 2018 ja 2019 monitahoista Kaarle-ohraa. Tässä maisterin tutkielmassa 

käsitellään vain vuoden 2019 tuloksia. Kesällä 2017 Patoniityllä oli viljelty härkäpapua (Kontu-

lajike). Ruudut kylvettiin 17. 5. 2018 5 cm:n syvyyteen siementiheydellä 500 kpl/m2. Ennen ohran 

kylvöä kalkkikäsittelyjen ruudut kalkittiin. Kalkki levitettiin (Nordkalk Aito Magnesium: 0, 6, 12 

t/ha) maan pinnalle käsin ja muokattiin maahan vaakajyrsimellä (15 cm:n syvyiseen 

pintamaakerrokseen). Myös kalkitsemattomat ruudut muokattiin samalla tavalla. 

Vuoden 2019 toukokuussa kalkituskäsittelyt uusittiin noin 28 % edellisvuotta isommilla määrillä (0; 

7,7; 15,3 t/ha). Kalkituksen lisäksi maata lannoitettiin typpilannoitteella (Suomensalpietari 100 kg 

N/ha). Lannoitus tapahtui edellisvuoden tapaan sijoittamalla lannoite maahan kylvön yhteydessä 

(kylvölannoituksena, siemenen syvyys 5 cm ja lannoitteen syvyys noin 8 cm) niin, että lannoitus oli, 

joka toisessa siemenrivivälissä.  

Toisto I   II   III   IV   V   VI   

Nro              

                     

1 B1 4 A2 7 B1 19 A1 22 B2 25 A1   

                     

2 C1 5 C2 8 C1 20 C1 23 A2 26 C1   

                     

3 A1 6 A2 9 A1 21 B1 24 C2 27 B1   

                     

10 B2 13 C1 16 A1 28 B1 31 A1 34 C2   

                     

11 A2 14 B1 17 B1 29 A1 32 B1 35 A2   

                     

12 C2 15 A1 18 C1 30 C1 33 C1 36 B2   

          

 

          

       7m        

                          

Kuva 5. Patoniityn faktoriaalinen kenttäkoe. Pääpääruutuina ovat typpilannoituskäsittely (1= ei 

lannoitusta, 2= 100 kg N/ha) ja osaruutuina kalkkikäsittely (A = 0 t/ha, B = 7,7 t/ha, C = 15,3 t/ha) 

neljänä kerranteena (kerranne 1: ruudut 1 - 9, 2: ruudut 10-18, 3:19 – 27; 4: 28 - 36). Kaarle-ohraa 

kasvavat pää- ja osaruudut on värjätty kenttäkartassa tummanvihreällä. Kesantoruudut ovat väriltään 

valkoisia. Maan kosteusmittauksia varten eräisiin kenttäkokeen ympärillä oleviin suojaruutuihin oli 

asennettu pohjavesiputket ja kosteusantureita (TDR). Nämä ruudut on merkitty paksulla, mustalla 

reunaviivalla. 
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4.2 Maan kosteusmittaukset ja näytteenotot kentällä 

 

4.2.1 Maan kosteusmittaus  

 

Maan kosteusmittauksia tehtiin, joka toinen viikko toukokuun loppupuolelta elokuun loppuun.  

Mittauksissa käytettiin aluksi TDR-laitetta (Time Domain Reflectometer, MiniTrase 6050X3, Soil 

Moisture Equipment, Santa Barbara, USA). Mittauksia tehtiin kuudesta kokeen reunalla olleesta 

suojaruuduista (ks. Kuva 3), joihin oli asennettu vertikaalisesti 18, 30 ja 60 cm:n teräspiikkiparit. 

Kosteusmittauksia tehtiin maakerroksista 0–18 cm, 0–30 cm ja 0–60 cm. Heinäkuun puolen välin 

jälkeen kosteusmittalaite ei ollut toimintakunnossa, jolloin yksi mittaus tehtiin gravimetrisesti 

(punnitsemalla) ja muina mittauspäivinä tehtiin MiniTrase-laitteella (Soil Moisture Equipment Santa 

Barbara, USA).  

Tuon yhden mittauskerran gravimetriset maanäytteet otetiin 100 cm:n kourakairalla, yhteensä 18 

maanäytettä. Kourukairan maanäytteet jaettiin niin, että määritykset tehtiin kolmesta eri syvyydestä 

0–18 cm, 18–30 cm ja 30–60 cm.  Näistä näytteistä otettiin osanäytteitä (5 g kosteaa maata), jotka 

kuivattiin 105℃:ssa (Memmert, Memmert GmbH, Schwabach, Saksa) yhden vuorokauden aikana. 

Uunikuivauksen jälkeen osanäytteet punnittiin ja laskettiin niiden kuivamassa.  

Maan kosteusmittausten tuloksia verrattiin MAGGE-pH –hankkeessa erikseen määritettyihin 

Patoniityn pintamaan kenttäkapasiteetin ja lakastumisrajan keskiarvoihin: kenttäkapasiteetti oli 44 

tilavuus-% ja lakastumisraja oli 21 tilavuus-%.  

 

4.2.2 Maanäytteenotto pH-analyysejä varten  

 

Maanäytteitä maan pH-arvon määrittämiseksi otettiin ruuduittain 0–15 cm syvyydeltä kahdesti 

vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä. Maanäytteet otettiin viljavuuskairalla, yhteensä 15 

pistoa W- muotoisesti jokaisen koeruudun alalta. Maanäyteitä ilmakuivattiin kiertoilmauunissa 30 

℃:n lämpötilassa (Memmert, Memmert GmbH, Schwabach, Saksa) 72 tuntia, minkä jälkeen maa 

jauhettiin myllyssä hienoksi. Tämän jälkeen 100 ml:n dekantterilasiin mitattiin 20 ml ilmakuivaa, 

jauhettua maata, ja lisättiin 50 ml deionisoitua vettä, jotka sekoitettiin hyvin. Astia peitettiin 

haihtumisen estämiseksi ja sen annettiin seisoa yön yli. Seuraavana päivänä pH-mittari kalibroitiin 

pH 4 ja 7 puskuriliuoksilla ja näytteen pH mitattiin sekoitetusta suspensiosta. 
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4.2.3 Maanäytteenotto mineraalityppianalyyseja varten 

 

Maanäytteitä mineraalitypen määrittämiseksi otettiin 0–15 cm syvyydeltä, joka toinen viikko koko 

kasvukauden ajan (26.4. –25.9.2019) kerroskairalla koeruudun reunasta lukien ohran toisesta ja 

kolmannesta rivivälistä. Mineraalityppi uutettiin 2 M KCl-liuoksella 2 tunnin ajan uuttosuhteella 

1:2,5 (20 g kosteaa maata ja 50 ml uuttonestettä), suspensio sentrifugoitiin ja suodatettiin hitaasti 

sininauha-suodatinpaperin läpi.  Ennen näytteen suodatusta suodatinpaperi huuhdeltiin 2 M KCl-

liuoksella mahdollisen ammoniumkontaminaation poistamiseksi. Maanäytteen kuiva-

ainepitoisuuden perusteella laskettiin maan kuivamassa ja veden määrä. Uuttonesteen 

kokonaistilavuutena käytettiin lisätyn uuttonesteen ja näytteen sisältämän veden tilavuuksien 

summaa. 

 

4.3 Kasvustomittaukset ja -näytteenotot  

 

4.3.1 Orastuminen ja kasvien kehitysvaiheet 

 

Kasvuston orastiheys määritettiin 5 päivää orastumisen jälkeen. Jokaisen koeruudun sisälle oli 

tikkujen avulla rajattu kolme pikkuruutua (50 x 50 cm) yksi keskellä, toinen vasemmalla reunalla ja 

kolmas oikealla reunalla. Reunoissa olevat ”pikkuruudut” sijaitsivat 25 cm:n etäisyydellä koeruudun 

reunoista. Pikkuruutujen kasvien lukumääristä laskettiin ruuduittain orastumistiheys (kasvit/m2). 

Kukintaan asti ohran kehitysvaiheita seurattiin kolme kertaa viikossa ja tämän jälkeen kerran 

viikossa. Kasvuston kehitysasteen seurannassa käytettiin BBCH asteikkoa (Meier 2001). Sen lisäksi 

kerran viikossa mitattiin kasvien pituus mittanauhalla. Patoniityn pellon ohrakasvustossa esiintyi 

verkkolaikkua, vaikka kylvetyt siemenet oli peitattu (Kuva 6). Ensimmäiset verkkolaikun oireet 

olivat nähtävissä heti orastumisen jälkeen. 

 

 

 

 

Kuva 6. Verkkolaikku ohran pellolla kasvukaudella 2019 Viikissä, Helsingissä (Kuva: Ximenna 

Tarpio). 
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4.3.2 Lehtialaindeksi ja SPAD mittaukset 

 

Lehtialaindeksin (LAI) mittauksia tehtiin ainoastaan kerran kasvukaudella, ohran kukinnan 

kehitysvaiheessa BBCH 65 (taulukko 1). Jokaisesta ruudusta otettiin neljä LAI-mittausta, joista 

laskettiin ruutukeskiarvo. LAI-mittauksissa käytettiin SunScan SS1- laitetta (Delta-T DevicesLtd, 

Cambridge, United Kingdom). 

SPAD-mittauksien avulla seurattiin epäsuoraisesti ohran lehtien klorofyllin pitoisuuksia. 

Mittauksissa käytettiin SPAD 502 laitetta (Soil-Plant Development, Minolta Camera Co. Ltd., Osaka, 

Japan) ja mittauksia otettiin viikon välein koko heinäkuun ajan.  Mittauksia tehtiin joka ruudusta eli 

yhteensä 24:ltä ohraruudulta. Mittauksia tehtiin eri kasveista eri puolilta ruutua, kahdenkymmenen 

kasvin kehittyneimmistä lehdistä. Ruutukeskiarvo laskettiin näiden mittauksien keskiarvona.  

4.3.3 Kasvuston näytteenotot ja maanpäällinen biomassa 

 

Kasvinäytteitä maapäällisen biomassan mittausta varten otettiin kaksi kertaa kesän aikana. 

Ensimmäinen näyte otettiin kukinnan aikana (BBCH 65) ja toinen näyte alkavan taikinavaiheen 

aikana (BBCH 83). Näytteet otettiin ohrariveistä 30 cm:n pituudelta kolmesta eri kohtaa ruutua alalta 

per ruutu. Ensimmäinen biomassanäyte otettiin niin, että kasvit leikattiin 2 cm:n korkeudelta 

maanpinnan yläpuolelta eli ilman juuria. Tämä näyte käytettiin hiilen ja typen pitoisuuksien 

määrittämiseen. Toinen kasvinäyte otettiin juurineen satokomponenttien määrittelyä varten. Näytteet 

kerättiin esipunnittuihin paperipusseihin.  

Ensimmäisten biomassanäytteiden (BBCH 65) kasvit leikattiin saksilla pieniksi (2 cm) paloiksi, 

ilmakuivattiin 40℃:n ilmakiertouunissa (Memmert, Memmert GmbH, Schwabach, Saksa) 72 tuntia, 

jonka jälkeen ne punnittiin. Tämän jälkeen näytteitä kuivattiin uudestaan 105 ℃:ssa vuorokauden 

ajan, ilmakuivattujen näytteiden tarkan kuiva-ainepitoisuuden määrittämiseksi. Kuivauksen jälkeen 

näytteet jauhettiin myllyllä (seulakoko 1 mm, Ultra Centrifugal Mill ZM 200) ja varastoitiin 

analyysejä varten huoneenlämmössä. 

Toiset biomassanäytteet (BBCH 83) käytettiin satokomponenttien määrittämiseen. Siinä otettuja 

satokomponentteja olivat: pääversot, sivuversot, lehdet, tähkät ja jyvät. Erottelu alkoi leikkaamalla 

juuret pois, noin 2 cm:n päästä juurten yläpuolelta. Sitten pääversojen, sivuversojen ja tähkien määrä 

laskettiin ja punnittiin ja kerättiin esipunnittuihin paperipusseihin. Tämän jälkeen jyvät erotettiin 

tähkistä puimalla laboratoriopuimurilla (seulakoko 2 mm, Hege 16, Hans-Ulrich HEGE GmbH & Co, 

Waldenburg, Saksa). Puinnin jälkeen jyvät puhdistettiin vielä paineilmalla, jonka jälkeen käytettiin 

siemenlaskuria (Pfeiffer GmbH, Kitzingen, Saksa), jotta saatiin selville jokaisen näytteen lopullinen 

jyvien määrä. Tämän jälkeen jyvät punnittiin ja laskettiin tuhannen jyvän paino (g).  
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4.3.4 Sadonkorjuu 

 

Koeruudut puitiin koeruutupuimurilla (Hege 125 C Plot combine, Kanada) 6 syyskuuta 2019. 

Puintileveys oli 1,5 m ja puintiala oli 10 m2 /ruutu (yhteensä 24 ruutua). Jokaisesta satoruudusta 

otettiin jyvä- ja olkinäytteet. Oljista otettiin ensin kattavia osanäytteitä, joita kerättiin säkkeihin ja 

punnittiin (vaa’an tarkkuus 0,1 kg). Tämän jälkeen otettiin edelleen niistä noin 120 g painoisia 

osanäytteitä (vaa’an tarkkuus 1 g). Osanäytteet ilmakuivattiin 40 ℃ kiertoilmauunissa (Memmert, 

Memmert GmbH, Schwabach, Saksa) 72 tuntia ja punnittiin. Osanäytteet kuivattiin vielä 105℃: ssa 

vuorokauden ajan, ilmakuivattujen näytteiden tarkan kuiva-ainepitoisuuden määrittämiseksi.  

Jyvänäytteet kerättiin säkkeihin ja vietiin kuivaukseen lavakuivuriin (kylmäilma-kuivuri). Tämän 

jälkeen jyvät punnittiin ja puhdistettiin (small seed/grain shorting KammaWestrup, Tanska). Puhtaat 

näytteet punnittiin uudestaan ja niistä otettiin 50 g:n painoisia osanäytteitä. Näistä osanäytteistä 

otettiin vielä 10 g painoisia näytteitä, joita kuivattiin 105 ℃:ssa vuorokauden ajan. Olkinäytteet ja 

jyvänäytteet jauhettiin (seulakoko 1 mm, Ultra Centrifugal Mill ZM 200) ja varastoitiin 

huoneenlämmössä analyyseja varten. 

 

4.4 Kemialliset analyysit  

 

Kaikista jauhetuista kasvinäytteistä (kasvuvaiheessa GS65 ja sadonkorjuun yhteydessä otetuista 

näytteistä) otettiin 100 mg:n osanäytteitä, joista määritettiin näytteen hiilen- ja typen 

kokonaispitoisuudet Dumas-kuivapolttomenetelmällä (Ebeling 1986, FP828, LECO Corp., 

Michigan, Yhdysvallat). Maan mineraalityppiuuton ammonium- ja nitraattipitoisuudet määritettiin 

kolorimetrisesti Lachat QuikChem 8000 FIA-autoanalysaattorilla, Hach, Colorado, USA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Taulukko 1. Patoniityn kenttäkokeessa kesällä 2019 tehdyt näytteenotot ja mittaukset. 

 

Näytteenotto ja mittaukset Ajankohta Menetelmät  
 

Kasvin fysiologisen 

kehitysvaiheen seuranta 

 

3 kertaa viikossa 21.5.–26.7. 

2 kertaa viikossa loppukesä 

26.7.–28.8.2019 

Silmin tarkkailu vertaamalla 

BBCH–asteikkoon (Meier 2001) 

Orastumistiheys 27.05.2019 

 

Laskettiin koeruuduittain kolmen 

pikkuruudun kasvit (kpl) 

Ohran pituusmittaus 1 kerta viikossa 

21.5–28.8.2019 

Mitattiin mittanauhalla kasvin 

pisimmän lehden kärkeen 

(yhteensä 20 kasvia ja kolmesta 

kohdasta) 

Lehti-ala indeksi 1 kerta  

19.7.2019 

SunScan SS1 

Lehtien lehtivihreän pitoisuus 1 kerta viikossa 

3.7–22.7 

SPAD 502DL Plus Chlorophyll 

Meter (Konica Minolta Sensing 

Inc, 2003) 

 

Biomassanäytteet 23.7.2019 (GS65) 

23.8.2019 (GS89) 

3 x 30 cm:n 

ohrarivistä. 
 

Maan kosteusmittaukset 2 kertaa kuukaudessa 

21.5.–28.8.2019 

 

MiniTrase 6050X3 

Maanäytteitä 26.4.2019 

5.9.29019 

Viljavuuskairalla, 0-15 cm:n 

syvyydeltä (joka ruudulta W- 

muotoisesti 15 pistoa/ruutu) 

Sadonkorjuu 6.9.2019 Hege 125 C, koeruutupuimuri. 

Puintileveys 1,5 metriä ja 

puintiala 10 m²/ ruutu. 
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4.5 Tutkimuksessa käytetyt laskukaavat 

 

Seuraavaksi esitellään kaavoja, joiden avulla on laskettu olkisadon ja sen sisältämän typen määrä 

sekä arvioitu typenoton tehokkuutta.  

 

4.5.1 Olkisato ja olkisadon sisältämän typen määrä 

 

Koska sadonkorjuun yhteydessä olkisadoista otettiin ainoastaan ns. edustavia osanäytteitä 

ravinnemäärityksiä varten, olkisadon tulokset piti arvioida epäsuorasti. Olkisato laskettiin 

seuraavasti: 

         Olkisato = (   
𝑗𝑦𝑣ä𝑠𝑎𝑡𝑜(

𝑘𝑔

ℎ𝑎
)

𝑠𝑎𝑡𝑜𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖
−  𝑗𝑦𝑣ä𝑠𝑎𝑡𝑜 (𝑘𝑔/ℎ𝑎))                                                               (1) 

Tässä jyväsato on sadonkorjuun jyväsato (10m2 alalta) ja satoindeksin arvo on laskettu 

biomassanäytteiden satokomponenttimääritysten perusteella (biomassa näyte nro2). 

 

Olkisadon typen määrä laskettiin seuraavalla kaavalla: 

         Olkisadon N = N-pitoisuudet ∗ 𝑜𝑙𝑘𝑖𝑠𝑎𝑡𝑜 kg/ha                                                                   (2) 

N-pitoisuuksina käytettiin sadonkorjuun yhteydessä isoista olkisatonäytteistä (10m2) otetuista 

edustavista osanäytteistä märitettyjä pitoisuuksia.  

 

4.5.2 Laskukaavat ohran typenoton tehokkuuden arvioimiseksi 

 

Koeruutujen kasvien typenkäytön hyötysuhde (NUE engl. nutrient use efficiency) laskettiin Mollin 

ym. (1982) kaavalla. 

              NUE = UPE ∗ UTE                                                                                                          (3) 

 Muurisen ym. (2007) mukaan laskettiin UPE (engl. uptake efficiency), 

              UPE =
SatoN(kg/ha)− N0 (kg/ha) 

N lannoitus (kg/ha)
                                                                                        (4) 

 

Jossa satoN on kasvuston kokonais-N-otto viimeisen näytteenoton aikaan, N0 eli 

nollalannoitusruudun N-otto ja N lannoitus on kasvustolle annettu lannoite typen määrä.  

 

Lopulta UTE (engl. utilization efficiency) eli typen hyväksikäytön tehokkuus laskettiin:  

                  

              UTE =
Jyväsato (kg/ha)

 SatoN    ( kg/ha)
                                                                                                      (5) 
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Typensatoindeksi (NHI, engl. nitrogen harvest index) puolestaan laskettiin:  

 

               NHI =
Jyväsadon sisältämän N (kg/ha)

SatoN ( kg/ha)
                                                                                 (6) 

 

Kasvukauden tapahtunut N-mineralisaatio ruuduittain laskettiin:  

[𝑆𝑎𝑡𝑜𝑁 (𝑘𝑔/ℎ𝑎) + 𝑁𝑚𝑖𝑛𝑒1(𝑘𝑔/ℎ𝑎)] − ⌈𝑁 𝑙𝑎𝑛𝑛𝑜𝑖𝑡𝑒 (𝑘𝑔/ℎ𝑎) + 𝑁𝑚𝑖𝑛𝑒0 (𝑘𝑔/ℎ𝑎)⌉  

Jossa Nmine1 on sadonkorjuun aikaan maasta mitattu mineraalitypen pitoisuus ja Nmine0 on ennen 

kylvöä maasta mitattu mineraalitypen pitoisuus.  

 

4.6 Tilastolliset analyysit 

 

Lineaarista mallia käytettiin, kun tutkittiin lannoitus- ja kalkituskäsittelyjen pää- ja 

yhdysvaikutuksia ohran kasvuun ja typenottoon. Kerranetta käytettiin satunnaisena muuttujana. 

Kokeen pääruutuja olivat kasvi- ja typpilannoituksenkäsittelyjen kombinaatiot ja osaruutuina 

kalkkikäsittelyt. Varianssianalyysissä käytettiin osaruutumallia (split-plot). Shapiro-Wilk-testiä ja 

aineistosta laskettuja visuaalisia kuvaajia käytettiin, kun arvioitiin, noudattivatko käytetyn mallin 

jäännösvirheet normaalijakaumaa. Levenen testiä käytettiin kun laskettiin muuttujien varianssien 

yhtäläisyyttä. Tuloksille tehtiin post-hoc -testi (Tukey), jos lannoituksen tai kalkituksen vaikutus 

tuloksiin oli varianssianalyysin perusteella merkitsevä (p<0,05). Kaikki tulokset analysoitiin SPSS-

ohjelmistolla (SPSS, V. 25.0. Armonk, Ny, USA, IBM Corp. 2019). 

 

4.7 Mahdolliset virhelähteet  
 

Satotuloksia ja kasvustonäytteistä laskettuja tuloksia tarkastellessa huomiotiin, että eläimet olivat 

syöneet muutamia kasveja kolmesta ruudusta orastumisen jälkeen. Kasvien määrä oli sen verran 

pieni, että katsottiin, ettei siitä aiheutunut haittaa näytteisiin eikä tuloksiin.  

Kukinnan aikana otettiin ohrakasvustosta biomassanäytteitä, mutta niistä ei määritetty typen ja 

hiilen pitoisuuksia, minkä seurauksena meillä ei ole tietoa ohran typenotosta kukinnan aikana. Tämä 

heikentää osittain tutkimustulosten vertailua aiempiin tutkimustuloksiin. 
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5 TULOKSET 

 

5.1 Kasvukausi 2019 

Terminen kasvukausi 2019 alkoi Uudellamaalla 16. huhtikuuta ja päättyi 26. lokakuuta (Ilmatieteen 

laitos 2019). Kasvukauden 2019 lämpötila oli touko-elokuussa vuosien 1981–2010 keskiarvoa 

korkeampi ja etenkin kesäkuu oli poikkeuksellisen lämmin (Kuva 7). Kesäkuussa kärsittiin 

kuivuudesta Uudellamaalla. Silloin sadanta jäi huomattavasti keskiarvoa pienemmäksi, muuten 

sadanta oli vuosien 1981–2010 keskiarvoa runsaampi niin toukokuussa kuin syyskuussa.  

Kuva 7. Keskimääräiset lämpötilat ja sademäärät Helsingissä, Kaisaniemessä touko-elokuussa 

vuosien 1981–2010 ja 2019 (Ilmantieteen laitos 2019). Kuukauden keskilämpötila on kuvattu 

viivoilla ja sadanta pylväillä. 
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5.2 Maan kosteus 

Maaperän vesipitoisuus (tilavuus-%) 0–18 cm:n ja 0–30 cm:n syvyydellä laski huomattavasti 30 

%:sta 11 %: tiin toukokuun lopun ja syyskuun alun välisenä aikana. Koko tuon välisenä aikana 

pintamaan kosteus pysyi alle lakastumisrajan, rajoittaen näin ohran veden saantia viljan kriittisissä 

kasvuvaiheissa. Muun muassa jyvän täyttymisvaiheen ja kukinnan aikana (27.07.2019) maan 

kosteuspitoisuus pysyi 11–12 % tienoilla (Kuva 8). Vasta syyskuun alussa (sadonkorjuun aikana) 

maaperän kosteuspitoisuuksissa tapahtui muutoksia, silloin pintamaan vesipitoisuus nousi 11 %:sta 

19 %: iin. Maan kosteus pysyi melko tasaisena 0–60 cm syvyydellä koko kasvukauden aikana (Kuva 

8). 

Kuva 8. Maaperän kosteuden mitatut pitoisuudet Peltoniityn kentällä syvyydessä 0–18 cm, 0–30 cm 

ja 0–60 cm, vuonna 2019. Lakastumisraja (21 tilavuus-%) on esitetty punaisella katkoviivalla. 

Kenttäkapasiteetti (44,1 tilavuus- %) on esitetty harmaalla katkoviivalla. Keskiarvot laskettu 6 

ruudun mittausten keskiarvona (n = 6). Kosteusprosentit ovat tilavuus-%.  
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5.3 Kalkituksen ja lannoituksen vaikutus maan happamuuteen 

Lannoitus ei vaikuttanut maan happamuuteen, mutta kalkin vaikutus oli odotetusti tilastollisesti 

erittäin merkitsevä: suurin kalkitusmäärä nosti maan pH-arvoa keskimäärin yli 1,4 pH-yksikköä. 

Maan happamuuteen kalkituksen ja lannoituksen yhteisvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä 

(Taulukko 2).  

Taulukko 2. Maan pH:n keskiarvot ja p-arvot eri käsittelyissä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

df, vapausaste. Lannoituskäsittelyt: lannoittamaton 0 kg N/ha ja lannoitettu 100 kg N/ha. 

Kalkituskäsittelyt: 0; 7,7 ja 15,3 t/ha. Mittaukset ovat tuloksia neljästä toistosta. Mittausarvojen 

jälkeiset kirjaimet osoittavat tilastollisen merkitsevyyden joko lannoitus tai kalkituskäsittelyjen 

kesken (p<0,05). 

 

  

Koetekijä  

 

df Koekäsittely pH 

Lannoitus  0 kg N/ha 5,81 

  100 kg N/ha 5,85 

    

Kalkitus   0 5,01a 

  7,7 6,04b 

  15,3 6,44c 

   p-arvot: 

Lannoitus 1  0,542 

Kalkitus  2   0,0005 

Lannoitus x 

kalkitus  

2  0,917 
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5.4 Lehtialaindeksi ja SPAD  

 

Lannoituksen ja kalkituksen vaikutukset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä kukintavaiheessa 

(BBCH 65) tehdyissä SPAD-mittauksissa, eikä myöskään niiden yhdysvaikutus vaikkakin 

trendinomaisesti (p= 0,1) lannoitus suurensi SPAD-arvoa ja kalkitus pienensi sitä (Taulukko 3). 

Lehtialaindeksin (LAI) mittauksissa kalkituksen vaikutus ei ollut merkitsevä, eikä myöskään 

kalkituksen ja lannoituksen yhdysvaikutus. Lannoitus (100 kg N /ha) puolestaan kasvatti 

lehtialaindeksiä 24%:lla verrattuna lannoittamattomaan kontrollikäsittelyyn (p<0,05).   

Taulukko 3. Lehden SPAD-arvot ja lehtipinta-alaindeksi (LAI) keskiarvot ja p-arvot erilaisille 

käsittelyille kukintavaiheessa (BBCH 65).  

Koetekijä df Koekäsittely SPAD LAI 

 

Lannoitus 

  

0 kg N/ha 

 

37,26 

 

2,90a 

  100 kg N/ha 41,81 3,60b 

 

Kalkitus 

  

             0 

 

40,85 

 

3,11 

  7,7 39,01 3,39 

  15,3 38,75 3,25 

           p-arvot:  

Lannoitus 1  0,100 0,005 

Kalkitus 2  0,099 0,613 

Lannoitus x 

kalkitus 

2  0,426 0,723 

df, vapausaste. Lannoituskäsittelyt: lannoittamaton 0 kg N/ha ja lannoitettu 100 kg N/ha. Kalkitus 

käsittelyt: 0; 7,7 ja 15,3 t/ha. Mittaukset ovat tuloksia neljästä toistosta. Eri kirjaimella merkityt 

käsittelyarvot eroavat merkitsevästi (p<0,05); Tukey HSD.
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5.5 Ohran biomassa ja satokomponentit  

 

Typpilannoituskäsittely ei vaikuttanut biomassaan, jyväsatoon eikä satokomponenttien 

muodostumiseen merkitsevästi (p> 0,05; Taulukko 4), vaikka trendinomaisesti tähkien määrä oli 

lannoitetussa käsittelyssä 22 % kontrollia korkeampi (p = 0,065). Myöskään kalkituksen vaikutus 

biomassaan, satoon, satokomponentteihin ja muihin kasvua kuvaaviin muuttujiin (kuten: jyvät per 

kasvi, jyvät per tähkä, tähkä per kasvi, satoindeksi ja tuhannen siemenen paino) (Taulukko 4) eivät 

olleet merkitseviä, vaikka lannoitus ja kalkitus vaikuttivat trendinomaisesti lisäävän kasvien 

biomassaa (p< 0,10) Lannoitus- ja kalkituskäsittelyiden yhdysvaikutus ei ollut merkitsevä minkään 

muuttujan osalta.  

 

5.6 Ohran typenotto  

 

Kalkitus lisäsi tilastollisesti merkittävästi kasvuston typenottoa (Taulukko 5), mutta toisaalta se 

vähensi tilastollisesti merkitsevästi typen hyväksikäytön tehokuutta (UTE), typenoton tehokuutta 

(UPE) ja typenkäytön hyötysuhdetta (NUE) (Taulukko 4). Kalkituksen vaikutus typen satoindeksiin 

(NHI) ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

Lannoitus lisäsi merkitsevästi ohran typenottoa 24 %:lla verrattuna lannoittamattomaan 

kontrollikäsittelyyn (p<0,05) (Taulukko 5). Toisaalta lannoitus vähensi 20 % typen hyväksikäytön 

tehokkuutta (UTE) ja typen satoindeksiä (NHI). Lannoituksen ja kalkituksen yhdysvaikutus ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä missään edellisissä mainituissa tekijöissä.  
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Taulukko 4. Kalkituksen ja lannoituksen vaikutukset ohran biomassaan, satokomponentteihin sekä eri käsittelyiden pää- ja yhdysvaikutusten p-arvot.  

df, vapausaste; HI, satoindeksi (harvest index). Lannoituskäsittelyt: lannoittamaton 0 kg N/ha ja lannoitettu 100 kg N/ha. Kalkituskäsittelyt: 0;7,7 ja 15,3 

t/ha. Mittaukset ovat tuloksia neljästä toistosta (n=4). Biomassa muodostuu sadonkorjuussa kerätystä olki- ja jyväsadosta. 

 

 

 

 

Koetekijä  

 

df Koekäsittely Biomassa 

(t/ha) 

Kasvit/ m2 Tähkä 

/kasvi 

Jyvät 

/tähkä 

Jyvät 

/kasvi 

Jyväsato 

(t/ha) 

HI 1000 

jyvien 

paino (g) 

Lannoitus  0 kg N/ha 5,49 835,00 16,38 14,13 1,29 1,93 0,35 33,90 

  100 kg N/ha 6,30 855,00 20,07 13,76 1,35 2,05 0,32 33,98 

           

Kalkitus   0 5,30 857,50 16,35 13,88 1,31 1,81 0,34 33,90 

  7,7 6,19 826,25 19,58 14,47 1,36 2,14 0,34 33,98 

  15,3 6,19 851,25 18,74 13,48 1,29 2,03 0,33 33,93 

   p-arvot:        

Lannoitus 1  0,078 0,336 0,065 0,840 0,262 0,495 0,115 0,891 

Kalkitus  2  0,058 0,453 0,329 0,802 0,879 0,231 0,632 0,998 

Lannoitus x 

kalkitus  

2  0,699 0,709 0,395 0,661 0,802 0,558 0,076 0,582 
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Taulukko 5. Kalkituksen ja lannoituksen vaikutukset kasvuston typenottoon ja sitä kuvaavin indekseihin sekä käsittelyjen pää- ja yhdysvaikutuksen p-

arvot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

df, vapausaste; UPE, lannoitetypenoton tehokkuus; UTE, typen hyväksikäytön tehokkuus; NUE, typenkäytön hyötysuhde; NHI, typensatoindeksi 

(harvest index); Typenotto; jyväsadon ja olkisadon sisältämä kokonaistypen määrä. Lannoituskäsittelyt: lannoittamaton 0 kg N/ha ja lannoitettu 100 kg 

N/ha. Kalkituskäsittelyt: 0; 7,7 ja 15,3 t/ha. Mittaukset ovat tuloksia neljästä toisto

Koetekijä  

 

df Koekäsittely UPE  

kg kg1(N) 

UTE  

kg kg-1 (N) 

NUE 

 kg kg-1 (N) 

NHI Typenotto 

Kg N/ha 

Lannoitus  0 kg N/ha NA 24,33b NA 0,55 81,70a 

  100 kg N/ha 0,199 19,51a 3,925 0,52 101,71b 

        

Kalkitus   0 0,33b 23,73b 6,45b 0,55 80,08a 

  7,7 0,07a 20,47a 1,44a 0,52 95,93b 

  15,3 0,20ab 21,56ab 3,89ab 0,53 99,12b 

   p-arvot:     

Lannoitus 1  NA 0,004 NA 0,111 0,021 

Kalkitus  2  0,039 0,027 0,046 0,532 0,007 

Lannoitus x kalkitus  2  NA 0,120 NA 0,493 0,087 
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5.7 Typen mineralisaatio 

 

Lannoituksen vaikutus pintamaan mineraalityppipitoisuuksiin keväällä 26.4.2019 ennen lannoitusta 

ja syksyllä 11.9.2019 sadonkorjuun jälkeen ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p= 0,14 ja p= 0,160). 

Toisaalta lannoitus odotetusti lisäsi pintamaan mineraalityppipitoisuuksia (21.5.2019 lannoituksen 

jälkeen). Kalkituksen käsittelyn vaikutukset eivät olleet merkitseviä 26.4. eikä 21.5. vaikkakin 

kalkitus nosti trendinomaisesti pintamaan mineraalipitoisuuksia (p= 0,052). Kalkkikäsittely lisäsi 

11.9 tilastollisesti merkittävästi pintamaan mineraalityppipitoisuuksia (p<0,05). Lannoituksen ja 

kalkituksen päävaikutukset typen mineralisaatioon olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0,001). 

Lannoituksen ja kalkituksen yhdysvaikutus oli tilastollisesti merkitsevä ainoastaan typen 

mineralisaatiossa (Taulukko 6). Kalkkikäsittely lisäsi typen mineralisaatiota lannoittamattomassa 

maassa (15,5 t/ha), mutta sen vaikutus lannoitetussa maassa oli pieni (Kuva 9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Kalkitus- ja lannoituskäsittelyn yhdysvaikutus N-mineralisaatioon, jossa A on lannoitetut 

ruudut ja B lannoittamattomat ruudut eri kalkitustasolla (0 t/ha, 7,7 t/ha ja 15,3 t/ha).  
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Taulukko 6. Pintamaan mineraalitypen pitoisuuden ja N-mineralisaation keskiarvot ja p-arvot erilaisille käsittelyille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

df, vapausaste; Maan mineraalipitoisuudet 26.4.2019 ennen lannoitusta, 21.5.2019 lannoituksen ja kalkituksen jälkeen ja 11.9.2019 sadonkorjuun jälkeen. 

Lannoituskäsittelyt: lannoittamaton 0 kg N/ha ja lannoitettu 100 kg N/ha. Kalkituskäsittelyt: 0; 7,7 ja 15,3 t/ha. Mittaukset ovat tuloksia neljästä toistosta. 

Mittausarvojen jälkeiset kirjaimet osoittavat tilastollisen merkitsevyyden joko lannoitus tai kalkituskäsittelyjen keskeen (p<0,05).

Koetekijä  

 

df Koekäsittely Pintamaan 

mineraalityppi          

kg N/ha 

26.4.2019 

Pintamaan 

mineraalityppi              

kg N/ ha 

21.5.2019 

Pintamaan 

mineraalityppi          

kg N/ha 

11.9.2019 

Typen 

mineralisaatio  

kg N/ha 

Lannoitus  0 kg N/ha 9,828 12,85 16,528 81,80b 

  100 kg N/ha 10,893 108,37 19,764 3,62a 

       

Kalkitus   0 8,857 56,47 13,850 29,67a 

  7,7 11,133 64,23 19,612 47,60b 

  15,3 11,091 61,13 20,977 50,87b 

   p-arvot:    

Lannoite 1  0,114 0,160 0,444 0,001 

Kalkitus  2  0,052 0,057 0,015 0,001 

Lannoite x 

kalkitus  

2  0,919 0,868 0,275 0,045  
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6 TULOSTEN TARKASTELU  
 

6.1 Typpilannoituksen ja kalkituksen vaikutus maan happamuuteen  

 

Syyskuussa 2019 tehtyjen mittausten mukaan suurin kalkituskäsittely oli odotetusti nostanut maan 

pH-arvon lähelle neutraalia. Tarvittu kalkkimäärä oli melko iso, mutta ei poikkeuksellinen. Muun 

muassa Ruotsissa Öbörn (1992) havaitsi että hapanta sulfaattimaata (pohjamaasta 50–60 % oli savea) 

kalkitsemalla vuosittaisesti, kalsiittilla ja dolomiittilla (6 t/ha), säännöllisesti kuuden vuoden ajan 

nosti maan pH-arvoa 4,8: sta 5,6: een eli noin 0,8 yksikköä. Myös Palko ja Weppling (1994) 

havaitsivat saman asian Suomessa. Heidän tutkimuksessaan happaman sulfaattimaan (pinta- ja 

pohjamaassa yleinen maalaji oli hiesusavi) pH-arvo nousi 4,6:sta 5,3:een eli 0,7 yksikköä, kolmen 

vuoden säännöllisen kalkituksen jälkeen (15 t/ha CaCO3).  

Tässä kokeessa typpilannoitus ei vaikuttanut maan happamuuteen. Lannoitteen sisältämä 

ammoniumin nitrifikaatio todennäköisesti tuotti maahan happamuutta, mutta tämä oli ilmeisesti 

vähäistä suhteessa maan happamuuden puskurointikykyyn, minkä takia pH:n laskua ei havaittu. 

Toisaalta lannoitteessa ei ollut mitään happamuutta neutraloivaa komponenttia, joka olisi voinut 

nostaa maan pH:ta. 

 

6.2 Typpilannoituksen ja kalkituksen vaikutus ohran kasvuun 

 

6.2.1 Lehtialaindeksi, SPAD ja biomassa 

 

Ohran vegetatiivinen kasvu jatkui melko ongelmitta korrenkasvun alkuun (BBCH 31). Tämä johtunee 

toukokuun tasaisesta sateisuudesta ja lämpimästä säästä. Riittävä veden saanti toukokuussa edisti 

todennäköisesti typen liukoisuutta ja sitä kautta sen hyväksikäyttöä, mikä selittäisi N-lannoituksen 

käsittelyn (100 kg N/ha) positiivisen vaikutuksen ohran lehtialaindeksiin.  

Kasvukaudella 2019 pintamaan kosteuspitoisuus oli lakastumisrajan alapuolella useita viikkoja sadon 

tärkeissä kehitysvaiheissa näin vaikuttaen kriittisesti kasvien tarvitsemaan veden saantiin. 

Kasvukauden 2019 säätietojen (Kuva 6) ja maan kosteusmittauksien mukaan, kuivin jakso osui 

kesäkuulle eli noin kolme viikkoa ennen tähkälletuloa. Ennen kukintaa (BBCH 65) 0–18 cm ja 0–30 

cm maakerroksissa keskimääräiset kosteuspitoisuudet välillä 15–20 % olivat alle lakastumisrajan (21 

til-%). Aika on viljoille kriittisin kehitys- ja kasvujakso, sitä kutsutaan myös eräänlaiseksi 
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”satoisuusikkunnaksi” koska tällöin ratkeaa, mihin sadon kasvu voi enimmillään yltää (Peltonen-

Sainio ym. 2005).  

Ohran juuristo kasvaa tavallisesti 15–30 cm levyiseksi ja valtaosin 0–20 cm syvyydellä, jota 

syvemmässä juuriston määrä pienenee huomattavasti (Myllys ym. 2014). Tästä syystä kasvusto ei 

ilmeisesti pystynyt hyödyntämään tehokkaasti pohjamaassa olevaa vettä, vaikka 0–60 cm 

maakerroksessa kosteuspitoisuus pysyi keskimäärin 25–45% välillä eli yli lakastumisrajan koko 

kasvukauden ajan. Maan korkeaa lakastumisrajaa selittää se, että Patoniityn pintamaa on 

tekstuuriltaan hiuesavea (HeS) ja pohjamaassa maalaji on aitosavea (AS). Hiuesavessa on yli 30% 

savesta, 20–50 % hiesua ja hietaa 20–50 %, ja aitosavessa yli 60 % savesta. Savimaat sitovat runsaasti 

vettä, mutta suurin osa vedestä sitoutuu hyvin tiukasti maahiukkasiin eikä ole helposti saatavilla.   

Kesäkuun kuivuus todennäköisesti heikensi myös ravinteiden tehokasta ottoa (Peltonen-Sainio ym. 

2018) ja kiihdytti lehtien kuihtumista (senesenssiä, engl. senescence), mikä heikensi lehtien säteilyn 

absorptiota ja sen hyötysuhdetta (Jamieson ym.2015, Lawor ym. 1981). Tämä mahdollisesti heikensi 

ohrakasvuston normaalia kehitystä ja kasvua, mikä voisi selittää, miksi typen ja kalkituksen vaikutus 

jäi pieneksi SPAD:in tuloksissa. Alghabarin ja Ihsan (2018) mukaan lehtien aikainen vanheneminen 

(senescence) lyhentää kasvin vegetatiivista vaihetta ja sen kautta biomassan kertymistä. Voidaan 

päätellä, että biomassan pienentyessä myös yhteyttämistuotteiden muodostuminen pienenee 

(Jamieson ym. 2015, Alghabar ja Ihsan 2018). Alghabarin ja Ihsanin (2018) havaintojen mukaan 

hyvin lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa yhteyttämistuotteiden kulutus on nopeampaa kuin mitä 

kasvi pystyy yhteyttämään, minkä takia jyväntäyttymisvaihe lyhenee ja lopulta jyväsato pienenee. 

Koska kasvukausi 2019 oli hyvin lämmin ja kuiva, tämä voisi selittää kalkituksen, lannoituksen ja 

niiden yhdysvaikutuksen jäämisen melko pieneksi niin biomassan muodostumisessa kuin SPAD-

mittauksissa. 

 

6.2.2 Sato ja satokomponentit 

 

Kalkitus- ja lannoituskäsittelyt eivät kasvattaneet mitään satokomponentteja merkittävästi, mikä 

selittänee pienen sadon. Tämä poikkeaa muun muassa Tang ym (2003) tuloksista, jossa pelkästään 

kalkituksella on mahdollista nostaa ohran biomassaa ja jyvien määrää per tähkä. 

 Kasvukauden 2019 jyväsato oli suunnilleen puolet edellisvuoden kuiva-ainesadosta, keskimäärin 

vain 2 t/ha, joka on myös huomattavasti pienempi kuin Suomessa ohran keskimääräinen sato 3 600 

kg/ha vuoden 2019 (Luken satotilasto 2019). Tämä ilmeisesti johtui veden saannin 

riittämättömyydestä. Kesän 2019 kuivin kuukausi oli kesäkuu, jonka aikana sateet jäivät vähäisiksi. 

Heinäkuusta lähtien satoi useammin, mutta sadepäivät jakautuivat epätasaisesti. Näistä syistä johtuen 
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pintamaan kosteus pysyi elokuun puoliväliin asti lakastumisrajan alapuolella. Kuivan jakson 

osuminen tähkälletulovaiheeseen vähensi ohran tähkien määrä per kasvi ja jyvien määrä per tähkä 

(vrt. Jamieson ym.1995, Samarah ym.2005, Rajala ym. 2010 ja Rajala ym. 2018).  

Kuivuus lyhensi myös jyvän täyttymisvaihetta, eli lyhensi yhteyttämistuotteiden trankslokaatiota/ 

siirtymisaikaa jyviin, mikä pienensi jyvän painoa (vrt. Kuisma ja Kontturi 1987, Samarah 2005, 

Rajala ym. 2010). Pienen jyvän määrän ja painon seurauksena jyväsato pienentyi, mikä heijastui 

puolestaan matalaan satoindeksiin.  

Kasvukaudella 2019 saatua keskivertoa pienemmät jyvät johtuvat osittain myös 

verkkolaikkutaudista, jonka on osoitettu vähentävän lehtien yhteyttämispinta-alaa ja sitä kautta 

yhteyttämistuotteiden muodostumista (Lindroos ym. 2004). 

 

6.3 Lannoituksen ja kalkituksen vaikutus ohran typenottoon 

 

6.3.1 Ohran typenotto 

 

Ohran typenotto (95–101 kg N/ha) kalkitetuissa ja lannoitetuissa ruuduissa oli selvästi suurempaa 

verrattuna kontrollikasvien typenottoon (80 kg N/ha), mikä todennäköisesti johtui kalkituksen 

vaikutuksesta lisätä maassa typen mineralisaatiota ja helpottaa väkilannoitteiden sisältämän typen 

vapautummista kasvien käyttöön. 

Tulokset ovat samankaltaisia sekä Lyngstadin (1992) että Nyborgin ja Hoytin (1978) 

kalkituskokeissa. Lyngstadin (1992) kuusivuotisessa kasvihuonekokeessa kalkitustaso 12 t/ha lisäsi 

kauran typenottoa (300 kg N/ha) heti ensimmäisenä koevuotena, vastaavasti ilman kalkitusta kauran 

typenotto oli 250 kg N/ha. Nyborgin ja Hoytin (1978) tutkimuksissa puolestaan kalkitus lisäsi 

kolmessa eri happamassa sulfaattimaassa voimakkaasti kauran typenottoa, typenottomäärät 

kyseisissä maissa kalkituksen jälkeen olivat 24, 40 ja 104 kg N/ha, kun ilman kalkitusta typen 

ottomäärät olivat kyseissä maissa (samassa järjestyksessä) vain 13, 25 ja 63 kg N/ha. Nyborgin ja 

Hoytin (1978) kokeissa kalkituksen vaikutus oli suurinta kahden ensimmäisen koevuoden aikana, 

minkä jälkeen typenotto heikkeni. Lyngstadin (1992) sekä Nyborgin ja Hoytin (1978) mukaan 

kasvukaudella typen mineralisaatio voimistuu kalkituskäsittelyllä.   

Vaikka kalkitus- ja lannoituskäsittelyt lisäsivät ohran typenottoa, niiden vaikutus ei ollut tarpeeksi 

suuri kasvattaakseen lannoitetypenoton tehokkuutta, mikä mahdollisesti heikensi ohran tehokkuutta 

hyväksikäyttää typpeä. Näin ollen tulokset eivät riittäneet muutokseen typenkäytön hyötysuhteessa 

(NUE). Saadut tulokset poikkeavat osittain Victorian ym. (2019) trooppisessa olosuhteessa tehdyn 
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tutkimuksen tuloksista, jossa kahden vuoden tutkimuksessa pienehkö kalkkikäsittely (500 kg/ha) 

nosti happamaan savimaan pH-arvoa (5,4) sekä lannoituksen yhteydessä (90 kg N/ha) lisäsi maissin 

NUE:ta. Victorian ym. (2019) mukaan tämä johtunee sekä kalkituksen että typpilannoitemäärän 

vaikutuksesta ravinteiden saatavuuteen, joka mahdollistaa korkeamman typen käytön tehokkuuden 

(NUE). Havaintojen mukaan N-tasojen (180 kg/ha) kasvu kuitenkin pienensi NUE:ta erityisesti 

voimakkaissa happamissa maaperäolosuhteissa.  

Tässä tutkimuksessa kalkituksen vähäinen vaikutus mitattuihin muuttujiin ei voinut johtua 

kalkituksen vähäisestä tehosta, koska kalkituksen maan happamuutta vähentävä vaikutus oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,0001) ja vieläpä varsin suuri (nosti maan pH-arvoa jopa yli 

1,4 yksikköä). Kasvukaudella 2019 kenttäkokeen pintamaan kosteus oli melko matala kesäkuun ja 

elokuun välisenä aikana (11– 12 %) mahdollisesti vähäisten ja epätasaisten sateiden takia, mikä 

rajoitti typpilannoitteesta vapautuvan typen mobilisaatiota maassa. Tällöin osa vapautuvasta typestä 

jäi sitoutuneena mikrobeihin (immobilisoituneena) tai/ ja mahdollisesti sitoutuneena maahiukkaisiin 

eli pois kokonaan kasvien ulottuvilta, mikä heikensi ohran lannoitetypenoton tehokkuutta (Garabet 

ym.1998). Tämä selittäisi miksi lannoitetuissa ruuduissa lannoitetypenoton tehokkuuden keskiarvo 

oli vain 0,12 kg kg-1 (N). Näin ollen ohra mahdollisesti hyödynsi enemmän maan orgaanisesta 

aineksesta mineralisoitunutta typpeä kuin N-lannoitteen typpeä. 

Alkukeväästä epäorgaanisen typen pitoisuus on usein pieni, sillä talvella tapahtuva 

typenmineralisaatio on melko vähäistä ja runsaiden sateiden vuoksi typpihäviöt ovat yleisiä. Tämä 

yhdistettynä pieneen N-lannoitteesta vapautuvaan typen määrään rajoitti huomattavasti ohran typen 

saantia kasvukauden alussa. Ohrakasvustossa veden ja typen riittävä saanti on välttämätöntä ennen 

tähkälletuloa, sillä verrattuna muihin viljakasveihin (esim. vehnä) ohra ottaa suurimman osan typestä 

kasvukauden alussa, mikä antaa pohjan sadon ja sadon laadun muodostumiselle (Muurinen ym. 

2006). Typen ja veden puute mahdollisesti aikaisti lehtien kellertymistä ja lopulta niiden kuolemista, 

minkä seurauksena biomassan muodostuminen jäi vähäiseksi ja sekä myös yhteyttämistuotteiden 

kertymistä. Tämä puolestaan heikensi yhteyttämistuotteiden translokaatiota jyviin, minkä 

seurauksena jyvän täyttymisvaihe jäi myös lyhyeksi (Hawkesford 2004). Tämä selittänee miksi 

typenkäytön tehokkuudessa ja typen satoindeksissä ei tapahtunut suuria muutoksia.  Matala 

lannoitetypenoton- ja typenkäytön tehokkuus ei nostanut typenkäytön hyötysuhdetta, jonka keskiarvo 

lannoitetuissa ruuduissa oli 4 kg kg-1 (N). 

Gaueri ym. (1992) ja useat muut tutkimukset ovat osoittaneet, että niin typenotto (N-minerali-

saatiosta ja N-lannoitteesta) kuin typenkäytön hyötysuhde kasvavat, kun maan kosteuspitoisuus on 

korkea (sadanta on tasainen koko kasvukauden aikana) ja maahan on levitetty sopiva määrä N-

lannoitetta (90–120 kg N/ha). Bandyopadhya ym. (2010) tekivät samankaltaisia havaintoja. Heidän 
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tutkimuksissa kuivina kausina sprinklerin kastelun (14–20 mm) käyttö vehnän kriittisissä 

kasvuvaiheissa (versoutumisvaihe ja tähkälletulovaihe) maksimoi jyväsadon sekä veden, että 

typenkäytön hyötysuhdetta. 

Tässä tutkimuksessa kasvukaudella 2019 veden puute ja sen aiheuttama kuivajakso selittävät miksi 

kalkituksen ja lannoituksen sekä niiden yhdysvaikutukset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä 

NUE:n osalta.  

 

6.3.2 Typen mineralisaatio 

 

Patoniityn kenttäkokeen pintamaan mineraalitypen pitoisuudet keväällä, kalkitetuissa ruuduissa ja 

ennen lannoitusta olivat noin 11 kg N/ha ja vastaavasti ilman kalkitusta olivat noin 9 kg N/ha 0–15 

cm syvyydellä (Taulukko 6). Saadut arvot jäivät vähän matalammaksi verrattuna Seppälän ja 

Kontturin (1987) arvoihin 12–14 kg N/ha 0–20 cm:n syvyydellä, aitosavimaissa ja hiesusavimaissa.  

Heti lannoituskäsittelyn 21.5. jälkeen pintamaan mineraalitypen pitoisuudet nousivat huomattavasti, 

tarkoittaen, että typpilannoituksesta vapautui heti kasvien käyttöön runsaasti ammonium- ja 

nitraattityppeä. Silloin ja sadonkorjuun 11.9. jälkeen pintamaan mineraalitypen pitoisuudet olivat 

selvästi suurempia kalkitetuissa ruuduissa kuin kalkitsemattomissa ruuduissa, mutta kalkitustasojen 

välillä ei ollut selvää eroa (Taulukko 6). Tämä tarkoittaa, että kalkituskäsittely lisäsi orgaanisten 

aineiden hajoamista ylläpitäen näin mikrobitoimintaa ja sitä kautta typen mineralisaatiota koko 

kasvukauden aikana. Myös Lyngstad (1992), Bednarek ja Reszk (2008) ja Nyborg ja Hoyt (1978) 

havaitsivat kalkituksen positiivisen vaikutuksen orgaanisen typen mineralisaatioon. Lyngstadin 

(1992) mukaan tämä johtunee, että kalkitus nostaa maan pH-arvoa, mikä saa mikrobiston määrän 

kasvamaan ja niiden toiminnan vilkastumaan. Nyborg ja Hoyt (1978) puolestaan osoittavat, että pH-

arvon nousu lisää nitrifikaatiota, mikä vapauttaa kasveille runsaasti typpeä nitraattityppi-muodossa.  

Lannoitekäsittely puolestaan heikensi typen mineralisaatiota, mikä näkyy lannoitettujen ruutujen 

matalina mineralisaatioarvoina (noin 4 kg N/ha). Kalkituskäsittely lisäsi mineralisaatiota 

lannoitetuissa ruuduissa, mutta sen vaikutus oli huomattavasti vähäisempää niissä kuin 

kalkitsemattomissa ruuduissa (kalkitustasojen välillä ei ollut eroa). Carpenter-Boggsin ym. (2000) 

havaitsivat saman asian. Heidän tulostensa mukaan lannoitetussa maassa typen mineralisaatio oli 

(147 kg N ha-1), kun vastaavasti lannoittamattomassa maassa se oli (166 kg N ha-1). Carpenter- 

Boggsin ym. (2000) mukaan tämä johtui mahdollisesti lisääntyneestä typen immobilisaatiosta 

kasvukauden alussa, jolloin typpivarastot ovat usein vielä pieniä ja siksi mikrobit sitovat kasveille 

käyttökelpoista typpeä omiin tarpeisiin. Toisaalta immobilisaatio on useimmiten tilapäistä, sillä 
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mikrobien kuoltua niihin sitoutunut typpi vapautuu lopulta kasvien käyttöön. Lannoituksen vähäinen 

vaikutus typen mineralisaatioon saattoi johtua myös kuivuudesta, mistä johtuen lannoitteesta 

vapautuva typen liikkuvuus maassa oli hyvin rajoitettua.  Tämän seurauksena kasvit pystyivät 

hyödyntämään vain murto-osan lannoitteesta ja osa joko menetettiin huuhtoutumisessa (maan 

profiilissa alaspäin pohjamaahan tai vesistöihin) tai haihtumisessa (typpikaasuina, kuten N2). 

Mineralisaation hidastuminen kuivuuden takia korostui pintamaassa, mutta syvemmissä 

maakerroksissa suurempi kosteus varmisti typen mineralisaation normaalin tapahtumisen läpi 

tutkimusjakson. Toisin sanoen kuivuus ei vaikuttanut syvempien kerroksien typen mineralisaatioon 

ja sen tuotteiden hyödyntämiseen yhtä vahvasti kuin N-lannoitteiden hyödyntämiseen, sillä 

pohjamaan kosteus pysyi hyvällä tasolla ja lisäksi sulfaattimaiden typpivarastot ovat yleensä runsaat. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä maisterintutkielmassa tutkittiin kalkituksen ja lannoituksen vaikutusta ohran kasvuun ja typen 

ottoon happamissa sulfaattimaissa. Tulosten mukaan kalkituksella on positiivinen vaikutus 

sulfaattimaissa, sillä se lievensi happamuutta. Tulokset osoittavat myös, että kalkitus lisäsi maassa 

typen mineralisaatiota orgaanisesta aineksesta ja sitä kautta typen ottoa, mutta vähensi 

lannoitetypenoton tehokkuutta, typenkäytön tehokkuutta, typen satoindeksiä ja typenkäytön 

hyötysuhdetta. Typpilannoituksen kohdalla tulokset osoittivat yhtäältä positiivisen vaikutuksen ohran 

typenottoon, mutta negatiivisen vaikutuksen typen mineralisaatioon, typenkäytön tehokkuuteen ja 

typen satoindeksiin.  

Kasvukauden 2019 ohran sato jäi puolta pienemmäksi kuin vuonna 2018, mikä saattoi johtua, 

kesäkuun kuivuudesta ja pintamaan matalasta kosteudesta, mitkä nopeuttivat lehtien vanhenemista ja 

heikensivät mahdollisesti niin ohran juuriston kuin lannoitteesta vapautuvan typen määrää ja 

liikkuvuutta maassa, minkä seurauksena osa sitä jäi hyödyntämättä. Vaikka kalkituskäsittely lisäsi 

typen mineralisaatiota kasvukaudella, se ei ollut yksistään riittävää (kasvukaudella ohra ei saanut 

lisätyppilannoitusta) kattamaan kokonaan ohran typen tarvetta. Näin ollen niiden (typen 

mineralisaatio ja N-lannoitteiden käyttö) vaikutus ei ollut riittävän suuri saadakseen aikaan muutoksia 

NHI:ssa, UPE:ssa, UTE:ssa ja NUE:ssa. Myös verkkolaikku tauti heikensi ohran kasvua ja kehitystä 

ja sitä kautta satoa. Näin ollen typen mineralisaation ja N-lannoitteiden käytön vaikutus ei ollut 

riittävän suuri vaikuttamaan tilastollisesti merkitsevästi edellä mainittuihin muuttujiin.   

Kasvien typenkäytöntehokkuuden tehostaminen on erinomainen keino, jonka avulla kasvi saadaan 

hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti saatavilla olevaa typpeä. Tehostamisen avulla (mm. N-

lannoite, kalkitus ja sadetus) voidaan taata kasveille oikea-aikainen ja läpi kasvukauden kestävä 

typensaanti. Tämä on viljelijän kannalta taloudellisesti kannattavaa, sillä sen avulla voidaan vähentää 

N-lannoitteiden tarvetta ja sen kautta tuotantokustannuksia. Samalla voidaan pienentää maatalouden 

aiheuttamia ympäristölle haitallisia kasvihuonepäästöjä ja typpihuuhtoumia vesistöihin. 

On tehty useita tutkimuksia siitä, miten erityyppiset N-lannoitukset vaikuttavat kasvien typenkäytön 

hyötysuhteeseen, mutta ei sellaisia tutkimuksia, joissa keskitytään joko pelkästään kalkituksen tai 

kalkituksen ja N- lannoitteiden yhdysvaikutukseen kasvien typenkäytön hyötysuhteeseen happamissa 

maissa ja tavallisissa viljelysmaissa. Lisää tutkimuksia tarvitaan eri maalajeilla ja erilaisissa 

sääoloissa, jotta voidaan kehittää parempia maataloustoimenpiteitä, joiden avulla olisi mahdollista 

parantaa typenkäytön hyötysuhdetta.  
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