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Tausta

• Porkkana Suomen tärkein avomaalla viljeltävä vihannes

• Sadon säilyvyys varastossa vaihtelee huomattavasti 

peltolohkojen välillä – viljelykierto, ravinnetila, 

sadonkorjuun ajoittuminen jne. selittävät osan 

vaihtelusta, mutta ei täysin

• Luken ja Helsingin yliopistossa v. 2020-2023 

toteutettavan Bioporkkana-tutkimuksen tavoitteena 

selvittää, onko  maaperän mikrobiyhteisöllä ja 

porkkanasadon säilyvyydellä yhteys toisiinsa

• Tutkimusta rahoittaa MMM/Makera ja Maiju ja Yrjö 

Rikalan Puutarhasäätiö



Tutkimuksen toteutus

• Näytteitä kerätty vuosina 2020 ja 2021 yhteensä 26 

porkkanapellolta, mukana kolme luomulohkoa molempina 

vuosina

• Jokaiselta peltolohkolta kerätty 6 kohdasta peltoa
• Porkkanan satonäytteet varastointikokeisiin

• Maanäytteet viljavuusanalyysiin

• Maanäytteet mikrobitutkimukseen, erikseen porkkanan ritsosfääristä ja 

porkkanarivin läheisyydestä

• Varastohävikki analysoitu tammi- ja maaliskuussa ja osasta 

näytteitä tutkittu taudinaiheuttajia tarkemmin

Oirekuvat: Satu Latvala, Luke



Varastohävikin vaihtelu peltojen välillä
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Mitä toimintoja maaperältä odotetaan?
- mikrobien toimintoja maassa ovat

1. Eloperäisen aineen hajotus ravinteiksi ja ravinteiden 

kierto: hajottajat 

2. Eloperäisen aineen muokkaaminen, mm. 

mururakenteen muodostaminen 

3. Kasvien veden ja ravinteiden otto: symbioottiset 

sienijuuret eli mykorritsat

4. Kasvinterveyden edistäminen

Hartman & Six 2022, Nature Reviews



1. Eloperäisen aineen hajotus

Photo: Taina Pennanen

Photo: Trophic levels. Jpg. Wikipedia commons



2. Maan mikrobit pitävät yllä maan mururakennetta

• Juuriston ja maan mikrobit erittävät solujensa 

ulkopuolelle polymeerisiä ”liima-aineita” jotka 

sitovat maan aggregaateiksi

→ Aggregoitunut maa on paremmin 

suojassa hajotukselta, eli maa varastoi 

paremmin hiiltä ja ravinteita

• Maan pienten mineraalipartikkeleiden pinnoille

tiukasti tarttuneena on suuri osa maaperän

pitkäkestoisesta hiilestä (MAOM)

• MAOM on pääosin peräisin sienistä (Ludwig 

et al, 2015, Haddix et al. 2020, Klink et al. 

2022)

Fig. Costa et al. 2018

E Oksanen/Luke



3. Sienijuuret eli mykorritsat

• Juuren ja sienen symbioosi juuren kärjessä

• Kehittyivät yhtä aikaa maakasvien kanssa n. 500 milj. 

vuotta sitten

• Kasvien siirtyminen maalle tuli mahdolliseksi 

mykorritsasymbioosin avulla

• 85% maailman kasvilajeista on edelleen riippuvaisia 

symbionttisista juuristosienistä

• Veden ja ravinteiden otto

• Kasvin oman puolustusjärjestelmän aktivointi

• Antibioottisten yhdisteiden tuotto jne

Fig: New Phyt/hibbetblog

Photo: Taina Pennanen

Photo: Sannakajsa VelmalaPhoto: Taina Pennanen



4. Mikrobit ja kasvinterveys

• Useimmat mikrobit ovat haitattomia, patogeenit aiheuttavat
tauteja, haitalliset heikentävät kasvia, antagonistiset torjuvat
patogeenejä ja haitallisia, hyödylliset mikrobit auttavat kasvia

• Patogeenit, mutta myös muut mikrobit, etenkin
mykorritsasienet aktivoivat kasvien puolustusjärjestelmää

• Mikrobikontakti voi saada aikaan kasvissa myös pitkäaikaista
puolustusta: priming  

→ ”Priming” tuo mahdollisuuksia löytää uusia menetelmiä 
kasvienterveyden edistämiseen

- Mikrobiympit (esim. symbioottiset, antagonistiset) 

- Myös kemialliset biostimulantit (esim puuperäiset) 



Suppressive soils - Miksi kasvitaudit eivät leviä joillakin paikoilla? 

Raaijimakers & Mazzola 2016, Science



Porkkanan ja sen elinympäristön mikrobilajisto

Tutkimme eDNAlla sieni-

ja bakteerilajistoa

- Porkkanan kuoren alta 

- Porkkanan juuristosta 

- Peltomaasta

- Sienilajisto 2020-2021 ja bakteerit 2020 0 %
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Sieniyhteisöt erilaisia eri maalajin ja peltolohkojen suhteen, mutta 

maaperä heijastui juuristoon

Värikoodit: 

eri peltolohkot



Terveitä porkkanoita tuottavilla pelloilla oli korkeampi 
maaperäsienien monimuotoisuus 

Bakteeridiversiteetti        Sienidiversiteetti • Bakteeri”lajeja” löytyi n. 8000 kpl

- 2000-3000 eri bakteerilajia/pelto

• Porkkanapelloilla n. 4000 sienilajia

- Keskimäärin 500 sienilajia/pelto 

• Suuri sienidiversiteetti näytti auttavan 

tautien hallinnassa, bakteerit päinvastoin

• Tautien ehkäisyn kannalta lajiston koostumus 

usein ratkaisevampaa kuin diversiteetti 

(Peralta et al. 2018, Ampt et al. 2021)



Oireettomien porkkanoiden maaperässä biokontrolliominaisuuksilta 
tunnettuja sieniä ja keräsieniä

Alustavasti oireettomien porkkanaerien maassa oli runsaammin: 

• biokontrolli-ominaisuuksistaan tunnettujen Metarhizium-sukujen sieniä 

• Funneliformis sp., Rhizoglomus, ym Glomeraceae- keräsieniä    

• Chrysosporium sp., mm. gibberelliiniä tuottavia kasvunedistäjiä

• Coniochaeta, Cyathicula, Oidiodendron sp. ligniiniä hajottavia, varpujen 

juuristosieniä 

• Ophiosphaerella sp. nurmien patogeenejä, Olpidium

• Chytridiomyces-sieniin kuuluvat Kochimyces ja Powellomyces sp. 

• Rozellomycota (loisia), Cistella, Heliosporium sp. ei tietoa ekologiasta



Suurten varastotappioiden pelloilla oli tavallista enemmän:

• Mucor-suvun homeita

• Cladorrhinum sp., useita lajeja, mm. puuvillan antagonistinen endofyytti

• Mycocentrospora, Didymella sp. Kasvipatogeeneja

• Plectosphaerella sp. nekrotrofinen patogeeni

• Umbelopsis vinacea, Paraphaeosphaeria sporulosa, ym antagonistisia sieniä

Monet suuret sieniryhmät sisälsivät molempiin ryhmiin kuuluvia lajeja

• Mortierella, Penicillium, Trichoderma, Pleosporales, Spizellomycetales sp



Bakteeriyhteisöt ovat hyvin monimuotoisia

• Sädebakteereita (mm. Streptomyces) käytetään biologisessa 

tautitorjunnassa. Suuri osa maasta löytämistämme 

sädebakteereista liittyi oireettomiin porkkanoihin.

• Osa sädebakteereista linkittyi varastotappioihin, samoin kuin 

monet ekologialtaan huonosti tunnetut ryhmät kuten 

Bryobacteriacea tai eräät Planktomycetes-bakteerit



JohtopäätöksiäJohtopäätöksiä

• Mikrobiyhteisöt muuttuvat maalajin ja peltolohkon mukana

• Mikrobilajistossa eroja pelloilla joiden sato säilyi hyvin, ja pelloilla joiden sato säilyi 

huonosti

• Maaperän sienien monimuotoisuudella sekä etenkin maassa elävillä kasvinterveyden 

kannalta hyödyllisillä sieniryhmillä vaikuttaa olevan positiivinen vaikutus 

varastosäilyvyyteen

• Aineiston analyysi ei valmis;  suuren pelto- ja maalajikohtaisen vaihtelun vuoksi 

peltolohkon luonnollisen mikrobilajiston ja viljelytoimenpiteiden muokkaaman 

lajiston erottaminen haastavaa
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