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Maan biologinen muokkaaminen kasvien juurten
ja maan eliöstön avulla on tärkeä maan rakenteen
ylläpidon keino. Kasvinvuorotus, jossa syväjuuriset,
monivuotiset, runsaasti kasvutähdettä jättävät
ja maata hyvin kuivattavat kasvit vuorottelevat,
yhdistyy maan rakenteen hoitoon. Parhaimmillaan
kasvinvuorotus tarjoaa monivaikutteisia hyötyjä
sekä maan että sadontuoton kannalta.

M

aan rakenteen hoidossa on tärkeää
ylläpitää toimivaa
maan huokosverkostoa. Hienojakoisissa maissa
tärkeä rakenneominaisuus on
myös mururakenteen kestävyys.
Viljelykasvien valinta vaikuttaa
muun muassa pellon kasvipeitteisyyden kestoon, peltoon jäävän kasvustotähteen määrään
sekä juuriston ominaisuuksiin.
Tätä kautta kasvivuorotus kytkeytyy osaksi maan rakenteen
hoitoa.
Puhutaan maan biologisesta
muokkauksesta, johon kasvien
ohella osallistuu maan eliöstö.
Kasvipeite suojaa maan pintaa sateiden liettävältä vaikutukselta. Runsas kasvustotähde
tuottaa maahan eloperäistä
ainesta, mikä edesauttaa murujen muodostumista ja parhaassa
tapauksessa myös hiilen kertymistä maahan.

Kasvien vedenotto ja juuret
muokkaavat maata
Kasvien juuret muokkaavat
maata, mikä edistää suurten
huokosten muodostumista
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maahan. Kasvusto haihduttaa
vettä kuivattaen maata. Useimmat maalajit kutistuvat kuivuessaan. Juurten vedenotto kuivattaa maata epätasaisesti, mikä
halkeiluttaa ja murustaa maata.
Jotta maa halkeilisi kuivuessaan,
siinä on oltava savesta vähintään
0,10–0,20 grammaa grammassa
maata.
Kevätviljan viljelyssä on suomalaisessa savimaassa mitattu
jopa 70 senttimetrin syvyyteen
ulottuvia halkeamia. Useimmiten ne jäävät kuitenkin matalammiksi. Ruotsalaisten mittausten mukaan halkeamien
syvyys oli apila-heinänurmessa
50–80 cm. Laaja juuristo kuivattaa maata tehokkaasti. Se, että
nurmi murustaa ja tuottaa makrohuokosia maan pintakerrokseen, johtuu tiheästä juuristosta
ja useista peräkkäisistä kuivumisista ja kostumisista.

Juurikanavat sylinterimäisiä
biohuokosia
Halkeamien ohella juurikanavat
ovat maan suuria huokosia. Juurikanavat ovat sylinterimuotoisia huokosia, joiksi luokitellaan

peltomaan laatutestissä halkaisijaltaan alle kahden millimetrin
huokoset. Suomalaisessa hyvärakenteisessa saven pohjamaassa
lierokäytäviä havaittiin neliödesimetrillä alle kymmenen, mutta
juurikanavia oli satoja. Juurikanavia on maassa tiheämmässä
ja tasaisemmin jakaantuneena
kuin lierokäytäviä.
Vaikka biohuokosten osuus
kokonaishuokostilavuudesta on
yleensä pieni, niiden merkitys
etenkin märän maan ilmanvaihdolle ja muulle toimivuudelle
on suuri. Suomalaissa mittauksissa todettiin, että kyntökerroksen alapuolella noin puolet
monivuotisten kasvien juurista
kasvoi savimaassa lierokäytävissä
ja juurikanavissa.
Suurten huokosten kestävyys
on tärkeä ominaisuus, kun arvioidaan erityyppisten huokosten
merkitystä etenkin pohjamaan
rakenteen ylläpidossa. Mittauksissa sylinterimäiset biohuokoset olivat pysyvämpiä kuin maan
kostuessa kiinni paisuvat halkeamat tai maahiukkasten ja murujen väliset suuret huokoset. Biohuokosten kestävyys parani, kun
niiden halkaisija suureni ja ne
olivat pystysuoria. Maan hiertäminen, jota tapahtuu muun
muassa vakopyörän luistaessa
kynnössä, kuitenkin tukkii biohuokosia.
Maan muokkaaminen rikkoo juurikanavaverkoston. Toisaalta kasvinvuorotusta ja juuria voidaan hyödyntää, jos halutaan kokeilla maan syväkuohSinimaisen paksut juuret tunkeutuvat syvälle jo ensimmäisenä kasvuvuonna. Tutkimusten mukaan sinimailasen juuret tunkeutuvat huomattavasti
syvemmälle kuin esimerkiksi
puna-apilan, vuohenherneen,
koiranheinän, nurminadan tai
ruokonadan juuret.

KM 12/2021

Kasvuston juuristo kuivattaa maata epätasaisesti. Savimaahan syntyy halkeamia ja kuivuminen myös murustaa maata. Kevätviljan viljelyssä on
suomalaisessa savimaassa mitattu jopa 70 senttimetrin syvyyteen ulottuvia halkeamia.

keutusta. Muokkaamalla kasvuston kuivattamaa maata ja
antamalla kasvuston jatkaa kasvuaan toimenpiteen jälkeen voidaan todennäköisesti vakauttaa
muokatun maan rakennetta.

Juurten koko ja kasvurytmi
Kasvilajien juuristoissa on eroja,
joita voi hyödyntää kasvinvuorotusta suunniteltaessa. Juurten kyvyssä tunkeutua maahan
on todettu eroja kasvilajien ja
jopa lajikkeiden välillä. Monivuotiset kasvit ehtivät kasvattaa
laajan juuriston ja muokkaavat
siten maata yksivuotisia kasveja
tehokkaammin. Tutkimusten
mukaan kaksisirkkaisten kasvien siemenjuuret tunkeutuivat
tiiviiseen maahan yksisirkkaisten heinien juuria paremmin.
Paksut juuret pystyvät kasvamaan muokkauskerroksen ja
jankon rajapinnassa paremmin
tiiviiseen maahan kuin ohuet
juuret. Juurten kasvupaine
lisääntyy jyrkästi sen halkaisijan
suuretessa, mikä selittää osittain
kaksisirkkaisten hyvää tunkeutumiskykyä. Pääjuurellisten kasvilajien juurten halkaisija (pääjuuri 0,3–10 mm) on suurempi
kuin viljojen (0,2–0,4 mm).
Toinen tapa raivata juurelle
kasvureitti, kun maassa ei ole
valmiita kasvuväyliä, on kuivattaa maata. Kuivuessaan savespitoiset maat kutistuvat ja halkeilevat, jolloin juuret pääsevät kasvamaan halkeamia pitkin.
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Kasvinvuorotuksessa voidaan
hyödyntää juuristojen eroja kasvurytmissä. Suomalaisessa kenttäkokeessa mitattiin syysviljojen,
timotein ja puna-apilan juurten
kehitystä. Mittausten mukaan
kasvien juuret ulottuivat jo syksyllä 40 senttimetrin syvyyteen.
Keväällä yhteyttämisen alkaessa
eläviä juuria oli puolen metrin
syvyydessä. Tämä vähentää esimerkiksi syysviljojen poudanarkuutta kevätviljoihin verrattuna. Timotein juuriston kehitys oli keväällä nopeaa, mutta
puna-apilan juurten kasvu jatkui hitaan alun jälkeen pidempään syksyllä. Vastaavasti viljan
tuleennuttua keväällä kylvetyn
raiheinän juuristo jatkaa kasvuaan, mikä puoltaa sen käyttöä
kerääjäkasvina.

Kasvilajivalinnassa
huomioitava juuristojen erot
Maan rakenteen hoidon kannalta kasvivuorotuksessa tulisi
olla kasveja, joilla on voimakkaat
juuret ja jotka kuivattavat maata
syvältä. Nurmi ja syysvehnä kuivattavat maata jo keväällä 60
sentin syvyydestä. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että sinimailasen juuristo ulottuu laajana syvälle ja pystyy kasvamaan
myös kovaan maahan. Kuitenkin myös heinäkasveista on löydetty lajeja, joilla on voimakkaat juuret. Esimerkiksi ruokonata on pystynyt tunkeutumaan
hyvin tiiviiseen maahan.
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Suomalaisissa mittauksissa
koiranheinän ja natojen juurten halkaisija oli alle millimetri.
Sinimailasen, puna-apilan sekä
vuohenherneen juuristossa taas
oli halkaisijaltaan yli millimetrin juuria. Paksujen juurten
osuus koko juuritiheydestä oli
kuitenkin pohjamaassa yleensä
alle viisi prosenttia. Sinimailasen juurten lukumäärä väheni
syvyyssuunnassa suhteellisesti
vähemmän kuin muiden tutkimuksessa olleiden kasvien. Sinimailasen juuritiheys oli kukinnan aikaan 35 sentissä 73 prosenttia siitä, mitä se oli 10 sentissä. Vastaava osuus oli punaapilalla 42, vuohenherneellä
12, koiranheinällä 14, nurminadalla 38 ja ruokonadalla 37
prosenttia.
Kasvinvuorotuksen vaikutusta pohjamaan rakenteeseen
on tutkittu vähän. Kolmevuotisen puna-apilaa, timoteitä ja
nurminataa sisältävän kesantonurmen jälkeen tiivistetyn savija hiesumaan jankon rakenne

oli parempi kuin kevätviljalla
olleen maan. Toisessa tutkimuksessa monivuotinen viherkesanto ei kuitenkaan parantanut hiuesavimaan jankon rakennetta. Vastaavasti hiuesavimaan
tutkimuksessa viherkesantona
pidetyn koiranheinän (kolmivuotinen), vuohenherneen
(kolmivuotinen) ja keltamesikän (kaksivuotinen) vaikutus
tiivistetyn maan suuriin huokosiin ei ollut merkittävä.
Kasvinvuorotus vaikuttaa
maan rakenteeseen vähitellen ja
sen tutkiminen edellyttää edellä
esitettyjä pitkäaikaisempia kenttäkokeita.

Kasvinvuorotuksen
monivaikutteisuus
Maan rakenteen hoito on osa
viljelyn strategisia valintoja ja
pitkäjännitteistä ja suunnitelmallista työtä. Maan rakanteen
hoitoon kuuluu kasvinvuorotuksen ohessa toimiva peltojen kuivatus, kalkitus, maan tiivistämisen ennaltaehkäisy sekä tarvitta-

essa taitavasti toteutettu ja ajoitettu muokkaus.
Kasvinvuorotus toteutetaan
neljän–viiden vuoden jaksoissa.
Pitkäjännitteisyys tuo kasvinvuorotuksen hyödyt esille, kuten
muussakin maan hoidossa.
Maan rakenteen ylläpitoa edistävässä kasvinvuorotuksessa vuorottelee yksisirkkaisia (viljat) ja
kaksisirkkaisia (öljy- ja palkokasvit), kevätkylvöisiä, syyskylvöisiä,
yksi- ja monivuotisia kasveja.
Suunnittelussa kannattaa miettiä eri vaihtoehtoja: esimerkiksi
viljatilalla nurmi voidaan sisällyttää vuorotukseen paitsi heinän
viljelyllä myös yhteistyössä karjatilan kanssa.
Suunniteltaessa tilan kasvinvuorotusta on hyvä pyrkiä monivaikutteisuuteen. Maan rakenteen hoidon lisäksi kasvinvuorotuksella voidaan säätää pellon
kasvipeitteisyyttä/kasvustotähteen määrää, puskuroida kasvuston poudanarkuutta, vähentää
kasvinsuojelupaineita, jaksottaa
peltotöitä sekä vakauttaa muo-

katun maan rakennetta. Kasvivuorotuksella tavoitellaan myös
elonkirjon lisäämistä ja kasvilajivalikoiman monipuolistamista
kotimaisen valkuaisen tuotannon edistämiseksi.
Kasvivuorotuksen sekä vilkkaan tutkimuksen kohteena olevien seosviljelyn mahdollisuuksista maan rakenteen hoidossa
tarvitaan lisää tutkittua tietoa.
Tietoa tarvitaan myös kasvinvuorotuksen ja seosviljelyn suunniteluun, jotta monivaikutteisuus
voidaan hyödyntää ja mahdolliset haittavaikutukset minimoida. ◻
Kirjoitus tehtiin EU:n OPAL-Life
-kehittämishankkeen sekä Suomen
Kulttuurirahaston Samassa vedessä
-hankkeen rahoittamana.
Lisätietoa kasvien juuristoista:
Juuristotietopaketti. www.doria.
fi/handle/10024/103454
Kirjoittaja toimii professorina Helsingin yliopiston maataloustieteiden
osastolla.

Kasvinvuorotus on osa maan rakenteen hoitoa, mutta sillä on monia muitakin etuja kasvintuotannossa. Vuorotuksen suunnittelussa kannattaa
pyrkiä monivaikutteisuuteen.
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