Peltomaan mikrobiston toimintaa voidaan parantaa vähentämällä maan mekaanista käsittelyä, viljelykierrolla ja monipuolisella
kasvivalikoimalla. Peltomaan luontainen mikrobisto voi auttaa tautisienten ja vaikeasti torjuttavien maalevintäisten kasvitautien hallinnassa,
parantaa pellosta saatavaa satoa ja vaikuttaa maan kykyyn sitoa hiiltä.

Viljelytoimilla vahvistusta
peltomaan hyötymikrobeihin

Vaikutuksia kasvitauteihin, satoon ja hiilen kertymiseen
Peltomaan luontainen mikrobisto voi auttaa hillitsemään maan ja
kasvintähteiden kautta leviäviä, muutoin vaikeasti torjuttava kasvitauteja.
Mikrobisto vaikuttaa myös kasvien ravinteiden saantiin ja yleisemmin
pellosta saatavaan satoon sekä maan kykyyn varastoida hiiltä. Viljelijä voi
vahvistaa mikrobiston hyödyllistä toimintaa sopivilla viljelytoimenpiteillä ja
monipuolisella kasvilajien ja -lajikkeiden valikoimalla.
◼◼ Teksti: Ansa Palojärvi
◼◼ Kuvat: Luonnonvarakeskus, Mikko Hakojärvi, Philippot, Miriam Kellock
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aailman elintarviketuotanto on yli
kolminkertaistunut
puolen vuosisadan
aikana. Sinä aikana mineraalilannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö on yleistynyt.
Väestönkasvun vuoksi ruoantuotantoa on edelleen tehostettava. Samalla on parannettava
viljelyn kestävyyttä ja resilienssiä
eli muutosjoustavuutta epäsuotuisten ja äärevien olosuhteiden
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Palkokasvien kanssa symbioosissa typensitojabakteerit
taas kykenevät sitomaan lähes
saman verran ilmakehän typpeä kasvin käyttöön kasvukauden aikana.

Juuristoalue mikrobiston
suosiossa

varalta. Maaperän mikrobistolla
on tässä keskeinen rooli.

Maaperän pienimmät
suuressa roolissa
Maaperän eliöstöä kutsutaan
hajottajiksi. Isokokoiset maaperäeläimet, kuten lierot ja hyppyhäntäiset, pilkkovat ja syövät
kasvintähteitä ja muuta maahan
joutuvaa eloperäistä ainesta.
Pieneliöstö eli mikrobit tekevät ison työn eloperäisten yhdisteiden hajotuksessa ja yksittäisten aineiden, kuten typen ja hiilen kierrossa. Samalla mikrobit
muuttavat yhdisteitä kasveille
käyttökelpoiseen muotoon.
Kotimaisissa tutkimuksissa on
havaittu, että peltomaan mikrobisto sisältää jopa 100 kg typpeä
muokkauskerroksessa hehtaaria
kohti orgaanisessa ”välivarastossa”, joka vapautuu suhteellisen helposti kasvien käyttöön.
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Jo pitkään maataloudessa on
hyödynnetty
palkokasvien
kanssa symbioosissa eläviä
typensitojabakteereita.
Sienijuuren muodostavat
satokasvit edistävät kasvin fosforitalouteen vaikuttavien ja
stressinsietoa parantavien keräsienten esiintymistä.
Kasvit erittävät tyypillisesti
jopa 20–40 prosenttia kaikista
yhteyttämistuotteistaan juurten
kautta maaperään sokereina ja
muina orgaanisina yhdisteinä.
Nämä yhdisteet tekevät juuristoalueen eli ritsosfäärin erityisen suotuisaksi kasvupaikaksi
mikrobistolle.
Moni onkin jo oppinut tunnistamaan aktiivisen juuriston
juuren pinnalle liimautuvasta
ohuesta maakerroksesta. Siinä
mikrobitiheys on moninkertainen ympäröivään maahan verrattuna.
Juurieritteitä tulee maahan
nimenomaan nuorista kasvavista juurista.
Yksivuotisilla satokasveilla juuristomikrobiston määrä ja juuriston koko alkavat vähentyä jo
kukinnan jälkeen, mutta monivuotiset tuotantokasvit ylläpitävät runsasta juuristomikrobistoa
koko kasvukauden ajan pitkälle
syksyyn.

Mikrobisto hiiltä
sitomassa
Maaperän eloperäinen aines
parantaa maaperän rakennetta
ja vedenläpäisevyyttä, vähentää
pintavaluntaa ja lisää maaperän
rakenteen vakautta. Kaikki tämä
vähentää tuulen ja veden eroosion riskiä.
Maan muokkaamisen keventäminen tai siitä luopuminen,
kuten suorakylvö tai pitkäaikainen nurmi, muuttaa orgaanisen aineksen sijoittumista maaprofiilissa ja kerryttää sitä pintamaahan.

Maaperän mikrobiston
ekosysteemipalvelut
Kasvien ravinnetila ja ravinteiden kierrätys
yy Symbioosi kasvin kanssa
(typpeä sitovat bakteerit, sienijuurisienet).
yy Ravinteiden ja hiilen kiertokulku.
yy Kasvien kasvun turvaaminen.
Maaperän rakenne, veden hallinta ja hiilen hallinta
yy Maaperän rakenteen muodostuminen ja eroosion hallinta.
yy Maan vesitalous.
yy Ilmaston säätely (hiilen sitominen, ilmakehän kaasut).
yy Hitaasti hajoavan orgaanisen aineksen muodostuminen
maaperään (hiilen sidonta).
Kasvien terveys ja stressinsieto
yy Tuholaisten ja taudinaiheuttajien torjunta tukahduttamalla
tautimikrobit ja aktivoimalla kasvin puolustustoiminta ns.
systeeminen resistenssi.
yy Vastustuskyky kuivuudelle ja muille stressitekijöille.
yy Maaperän haitta-aineiden ja epäpuhtauksien biologinen
puhdistustoiminta (bioremediaatio).

Maaperän hiilivarasto on
noin kolme kertaa suurempi
kuin maanpäällinen biomassa,
joten pienilläkin maaperän
orgaanisen hiilen varastojen
muutoksilla on vaikutusta ilmakehään.
Maaperän mikrobisto kytkeytyy myös peltomaan hiilen
sidontaan, sillä mikrobiaktiivisuus vaikuttaa kestohiilen muodostumiseen. Kuollut mikrobimassa säilyy pitkään maaperässä
osana orgaanisen hiilen varastoa.
Runsas-, laaja- ja syväjuuriset
kasvit tuovat tehokkaasti juuribiomassaa ja yhteyttämistuotteita maahan ja edistävät mikrobiston kasvua.

Tutkittua tietoa
tautisuppressiivisuudesta
Maalevintäisten kasvipatogeenien aiheuttamat kasvitaudit ovat yksi merkittävimmistä
kasvien kasvua ja tuottavuutta
rajoittavista tekijöistä useimmissa maatalousympäristöissä.
Maalevintäiset taudinaiheuttajat tuottavat lepomuotoja,
jotka kestävät pitkään maaperässä ja joita on vaikea hävittää.
Maavälitteisten taudinaiheuttajien kertyminen on yhdistetty

intensiivisen maatalouden maatalouskäytäntöihin.
Kestävät lajikkeet tarjoaisivat
kaivatun ja taloudellisen ratkaisun ongelmaan. Toinen vaihtoehto on edistää maaperän mikrobiomin yleistä tautien tukahduttamista.
Kasveilta puuttuu geneettinen vastustuskyky useimmille
juurimädän kaltaisia oireita
aiheuttaville patogeeneille,
mikä tekee viljelykasveista riippuvaisia hyödyllisestä kasvien ja
mikrobien vuorovaikutuksesta
ja maaperän mikrobiyhteisöjen
ekosysteemipalveluista.
Tauteja tukahduttava maaperä
on alihyödynnetty voimavara
maaperälevintäisten kasvitautien
torjuntaan peltoviljelyssä.
Toimintatavassa riittää vielä
tutkittavaa, mutta se tiedetään,
että viljelykasvien, maaperän
mikrobiston ja viljelytoimenpiteiden välillä on kiinteä yhteys.
Toisin sanoen, viljelytoimenpiteillä on vaikutuksia maaperän mikrobiyhteisöihin ja niiden tuottamiin ekosysteemipalveluihin.
Tautisuppressiivisuus eli tautien tukahduttamiskyky tulee
parhaiten esille silloin, kun tautipaine on kova.
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Sanastoa

Keräsieni
Juuristoalue

Antagonismi = Eliön biologinen rakenne tai kemiallinen aine,
joka häiritsee toisen eliön fysiologista toimintaa
(esim. antibioottiyhdisteet).
Biokontrolli = Eliöitä, jotka pitävät kurissa haitallisia toisia eliöitä,
liittyy usein antagonismiin (vrt. spesifi tautisuppressiivisuus).
Ekosysteemipalvelut ovat monenlaisia hyötyjä, joita saadaan
vapaasti ympäristöstä ja oikein toimivista ekosysteemeistä
(esim. typensidonta tai tautisuppressiivisuus).
Tautisuppressiivinen maa = Maaperä, jolla on biologista
alkuperää oleva kyky tukahduttaa maalevintäisiä kasvitauteja tai
niistä aiheutuvaa haittaa.
yy Yleinen tautisuppressiivisuus
Aiheuttajana maaperän mikrobiyhteisöt ja sen toiminta
yleensä, ei siirrettävissä maasta toiseen.
yy Spesifi tautisuppressiivisuus
Aiheuttajana tietyt mikrobiryhmät, jotka voidaan siirtää toiseen maaperään (vrt. kaupalliset biokontrolli-tuotteet).

Ilmiön aiheuttaja on pohjimmiltaan biologinen ja liittyy peltomaan mikrobiyhteisön koostumukseen eli mikrobiomiin.
Tautisuppressiivisuutta voidaan
havaita myös peltomaissa, joissa
on keskenään hyvinkin erilainen
mikrobiomi ja taustalla voi olla
erilaisia vaikutusmekanismeja.
Kotimaisissa tutkimuksissa
havaittiin, että maan tautisuppressiivisuuden vahvistuminen

vähensi testipatogeenin (punahometta aiheuttava F. culmorum)
ilmaantuvuutta kevätviljoissa,
mikä näytti vaikuttavan suotuisasti sadontuottoon.
Maaperän mikrobiyhteisöjen
olosuhteita voitiin muunnella
valitsemalla sopiva maanmuokkaus- ja kasvivalikoima ja siten
pystyttiin vaikuttamaan mikrobiston ekosysteemipalvelujen
tehokkuuteen.

Juurinystyrä
Juuren erittämät lima-aineet
Juurenhuntu
Juuren kärjen solut
Kasvien juuristoalue on mikrobiston erityisessä suosiossa. Kasvi erittää
juuriston kautta ympäröivään maahan jopa 20–40 prosenttia kaikista
yhteyttämistuotteistaan.
LÄHDE: PHILIPPOT YM. 2013

Mikrobistolla monta
toimintatapaa
Maaperän mikrobiomeilla on
useita toimintatapoja tukahduttaakseen maaperän aiheuttamia
taudinaiheuttajia.
Ne voivat vähentää maalevintäisten tautimikrobien määrällistä esiintyvyyttä tai lieventää
vaikutusten vakavuutta kasveille.
Se tapahtuu maaperän mikrobiston ei-patogeenisten asukkaiden kilpailevan toiminnan (yleinen tukahduttaminen) tai tiettyjen mikro-organismiryhmien
antagonististen ominaisuuksien
(spesifinen tukahduttaminen)
avulla.
Suorat mekanismit sisältävät
niitä toimintamuotoja, jotka
edistävät kasvien kasvua taudin-

Luonnonvarakeskuksen pitkäaikaisella kenttäkokeella Jokioisilla tutkitaan viljelykierron ja muokkausmenetelmien sato- ja maaperävaikutuksia.
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aiheuttajien läsnäolosta riippumatta.
Epäsuorat mekanismit kattavat kaikki toimet, joiden tarkoituksena on suojella kasveja patogeenisten mikro-organismien
hyökkäyksiltä.
Todennäköisesti maaperän
kyky tukahduttaa taudinaiheuttajia on aina sekoitus useita erilaisia toimintatapoja.

Viljelytoimenpiteet puntarissa
Tutkimuksissa on saatu viitteitä, että eloperäistä ainesta
peltomaahan kerryttävillä viljelytekniikoilla on suotuisa vaikutus mikrobistoon ja kasvien
kasvuun.
Kun olosuhteet luodaan
monipuoliselle mikrobistolle
suotuisiksi, saadaan myös vahvistettua kasvintuotannon kannalta hyödyllisiä aktiivisuuksia
maassa.
Eri viljelykasvilajeilla ja mahdollisesti myös lajikkeilla on erilainen kyky muodostaa sienijuuria. Viljelykasvien valinnalla, viljelykierrolla ja seosviljelyllä on
siten voimakas vaikutus luonnollisten sienijuurisienten esiintymiseen peltomaassa.
Viljelytoimenpiteiden valinnalla voidaan vahvistaa maaperän luontaista kykyä tukahduttaa taudinaiheuttajia.
Erilaisten maanmuokkausmenetelmien lisäksi maaperän mikrobiyhteisöön ja sadontuottokykyyn voidaan vaikuttaa
monipuolisella kasvilajivalikoimalla sekä kasvinvuorottelun ja
muokkausmenetelmien yhdistelmällä.
Kyseessä on kuitenkin monitahoinen kokonaisuus, jossa esiKM 10/2021

merkiksi maan kosteusoloissa
tapahtunut muutos ja runsastunut ravinto maaperän eliöstölle
luo parannetut puitteet maaperäeliöstön runsastumiselle
ja monipuoliselle toiminnalle,
joka hillitsee yksittäisen tautisienen haittoja.
Näitä voivat olla mm. lierot, jotka syövät punahomeen
Fusarium-sienirihmaa.
Mikrobien keskinäinen kilpailu tilanteessa, missä mikrobistoa esiintyy runsaana, voi hillitä taudinaiheuttajia.
Erityisesti tätä on havaittu kasvintuotannon kannalta harmittomien ja tautia-aiheuttavien
lähisukuisten mikrosienten
esiintymisessä. Merkitystä voi
olla myös antagonististen mikrobien luontaisessa esiintymisessä.

EJP SOIL -ohjelma edistää
maaperätutkimusta Euroopassa
◼◼ Vuoden 2020 alussa käynnistyneessä European Joint Programme EJP SOIL -ohjelmassa luodaan tutkimusyhteistyötä maatalousmaan ilmastoviisaan hoidon edistämiseksi. Yksi tavoite on
ymmärryksen lisääminen maaperän hiilensidonnasta ja sen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen.
Viljelijöiden rooli maaperän hoitajina on merkittävä, joten tutkimustiedon jalkauttaminen on
myös keskeistä.
Ohjelmassa on mukana 26 tutkimuslaitosta
ja yliopistoa 24:stä Euroopan maasta. Suomea
edustavat Luonnonvarakeskus (Luke) sekä maaja metsätalousministeriö. Jälkimmäisen lisäksi
sitä rahoittaa Euroopan komissio. Viisivuotisen
ohjelman tarkoituksena on tuoda esiin ja edistää

maatalousmaan roolia yhteiskunnan keskeisten
haasteiden ratkaisemisessa. Tällaisia haasteita
ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, maaperän viljavuuden heikkeneminen sekä biologisen monimuotoisuuden väheneminen.
Uusia tutkimushankkeita käynnistetään vuosittain. Ne pyrkivät lisäämään tietoa etenkin
puutteellisesti tunnetuista maaperäteemoista.
Luonnonvarakeskus on mukana kuudessa helmikuussa 2021 alkaneessa hankkeessa: CarboSeq, Sommit, INSURE, SCALE, i-SoMPE, SIREN.
Toinen sisäinen haku on päättynyt. Tarkempaa
tietoa näistä hankkeista sekä koko ohjelmasta:

https://ejpsoil.eu

Monimuotoisen viljelyn edut
Tuotantokasvien monimuotoisuuden lisääminen on yksi kestävän maatalouden tärkeimmistä toimenpiteistä.
Maatalouden tuotantopanoksia voitaisiin korvata ainakin
osittain hyödyntämällä kasvien
ja maaperän mikrobien hyödyllistä yhteistoimintaa.
Tästä esimerkkinä on typpilannoitteiden korvaaminen palkokasveilla tai torjunta-aineiden
korvaaminen viljelykierrolla ja
katkaisukasveilla tiettyjen kasvitautien ehkäisemiseksi.
Erikoiskasvit voivat lisätä pellon biologista monimuotoisuutta laajalla tai syvällä juuristollaan, erilaisella kukintatavalla
tai ravinteiden käytöllä.
On olemassa selvä uhka siitä,
että nykyiset viljelykäytännöt
vähentävät mikrobien monimuotoisuutta maatalousmaassa
ja vaikuttavat haitallisesti perustavanlaatuisiin maaperäprosesseihin.
Vaihtoehtoisten viljelykasvilajien ja lajikeseosten tuominen viljelykiertoon voisi auttaa
monipuolistamaan maaperän
mikrobiyhteisöjä.
Monimuotoisuus auttaa usein
sopeutumiskykyyn, koska mitä
enemmän ruokajärjestelmässä
on vaihtelua, olipa kyse sitten
viljelystä tai kulttuuritiedosta,
sitä enemmän järjestelmällä on
KM 10/2021

käytettävissään työkaluja ja keinoja sopeutua muutoksiin.
Kasvin monimuotoisuuden
havaittiin lisäävän sadon tuottavuutta tai ainakin ylläpitävän
satoa pienemmillä ulkoisilla
panoksilla ja parantavan stressinkestävyyttä, mikä johtaa joustavampiin peltojärjestelmiin.

Laadukas maa mittarissa
Maaperän mikrobiologisia
ekosysteemipalveluita arvioimaan tarvitaan yksinkertaisia
maan laadun mittareita kestävän maataloustuotannon kehittämiseksi ja seurantaan.
Viimeaikaisissa kotimaisissa
tutkimuksissa maaperän tautisuppressiivisuuden voimakkuutta on pystytty luotettavasti
arvioimaan varsin yksinkertaisilla laboratoriotesteillä.
Mikrobistolle helposti käyttökelpoisen hiilen määrä maassa
osoittautui mahdolliseksi indikaattoriksi tautisuppressiivisuudelle.
Maaperän mikrobiston kokonaismäärä ja sienibiomassa ovat
hyödyllisiä indikaattoreita maaperän biologiselle terveydelle.
Maaperän tuottavuuden ja
hyvinvoinnin testaamiseksi
ravinteiden ja orgaanisesta
aineksen määrittämiseen on jo
laajasti tarjolla laboratoriopalveluita.

Punahometta siirretään maljatestiin, missä mitataan maan kykyä estää
tautisienen kasvua.

Maaperän biologisten ominaisuuksien testaamiseen sitä
vastoin laboratorioanalyyseja
on vielä niukasti, erityisesti juuri
tiettyjen mikrobiston tuottamien hyötytoimintojen testaamiseen.
Maaperän mikrobiologisia
ekosysteemipalveluita varten
tarvitaan vielä lisää yksinkertaisia maan laadun mittareita
kestävän maataloustuotannon
kehittämiseksi ja seurantaan.
Tutkimus tarjoaa keinoja kasvintuotannon kestävään tehostamiseen ja viljelyn resilienssin
parantamiseen.
Tutkimustulosten valossa on
ehdottoman tärkeää ottaa huomioon koko maaperän mikro-

biomin toimivuus kestävän maatalouden toimintatapojen suunnittelussa, tukien ohjaamisessa
ja tuotannon kestävässä tehostamisessa.
Pitkäaikaisia kenttäkokeita tarvitaan luotettavien havaintojen
perustaksi ja hitaiden muutosten
havaitsemiselle. Satojen lisäksi
on tärkeää tarkastella maaperän
ja ympäristön muutoksia sekä
taloudellista kannattavuutta.
Ehkäpä jo lähitulevaisuudessa
suunnitelmallinen ”mikrobiyhteisöavusteinen” maatalous
kukoistaa. ◻
Kirjoittaja on tutkijana Luonnonvarakeskuksessa.
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