
Sato – Ravinnepuutokset – Havainnointi 

J.Knaapi, 20.7.2016 SjT kenttäpäivä 



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tavoitteena tasainen, kattavalla lehvästöllä rakentunut kasvusto, jossa terve yhteyttämispotentiaaliltaan voimakas kasvusto!



     Satokomponentit 
Lämpö, vesi, valo, ravinteet, ”SoilLife”, 
                     kpl/ha = Sato 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Komponenttien tärkeysjärjestystä ei ole, kaikki ovat tärkeitä ja sidoksissa toisiinsa!Lämpö = Prosessien herääminen maassa, esim fosforia vapauttava mikrobitoiminta – plus 8 astetta vaaditaan!Vesi = Kasvin ja prosessien käyttövoima monella tapaa. Haihtumisimu > ravinteiden kuljetus ”tehtaaseen”, eli lehteen yhteyttämisen raaka-aineiksi. Valmiiden yhteyttämistuotteiden kuljetus juureen (käytössä eri reitti – ”putkisto”, eli johtojänne, joka edelleen jaetaan ravinteita ja vettä ylöspäin nostavaan puu-osaan , sekä yhteyttämistuotteita juureen kuljettavaan nilaan. Vesi on maassa tärkeä myös mikrobeille, kuivassa monet niistä menevät lepotilaan ja prosessit pysähtyvät. Ravinteet = Kasvin ”ruoka” eli rakennuspalikat, esim N on valkuaisyhdisteiden (aminohappojen) rakenneosa, samoin S. Fosfori on tärkeä kasvin energia-aineenvaihdunnalle jne. Kaliumia tarvitaan koko kasvukauden ajan, varsinkin heinä, elo, syyskuussa, kun juurisato alkaa todella kehittyä. Kalsiumin tasainen saanti on tärkeää koko kasvukauden ajan myöskin, toimiva elävä hiusjuuristo on elintärkeä tässä! Lukuisa joukko hivenravinteita säätelee kasvin reaktioita, määrällinen tarve on alhainen mutta merkitys kasville elintärkeä. Mangaani on runsaasti kalkituissa maissa niukasti saatavilla. Voimakas kasvin sisäinen metabolismi – yhteyttämistuotteiden kuljetus juureen ja ”vaihtokauppa” maaperämikrobien kanssa antaa kasville myös Mn:a maasta. Esimerkiksi B ja Zn ovat solutasolla tärkeitä, koska ne pitävät solukon rakenteen joustavana, kun juuren kasvu on nopeaa, vrt. soluboorin ruiskutus sydänmädän torjumiseksi. Ravinnepulaa voidaan hoitaa myös oikein valituilla- ja ajoitetuilla hivenravinneruiskutuksilla.Lopuksi kannatta muistaa, että (riippuen keneltä kysymme!) kasvi tarvitsee mitä ilmeisimmin jopa yli 40 eri ravinnetta kasvutapahtumin sesongin eri vaiheissa. Useat hivenravinteet ovat määrällisesti eritäin pieniä, mutta tärkeitä paikkaansa, koska ne aktivoivat tärkeitä kasvuprosesseja.”Soil Life” = Maaperän elävyys, on tavallaan edellisten summa. Vaatii toki myös toimivan hyvärakenteisen maan, jossa mikrobeilla on mahdollisuus menestyä. Kuivassa, tiiviissä tai märässä maassa mikrobit joko asettuvat lepotilaan (lepoitiöt), tai yksinkertaisesti häviävät. Liiallinen suolaväkevyys on myös pahasta. Suolaväkevyys liittyy maan kosteustilaan – kuivassa väkevyys saattaa nousta haitalliselle tasolle. Runsas suolalannoitteiden käyttö (normi granulaattilannoitteet), ja etenkin niiden sijoitus liian lähelle siementä lisäävät polttoviotusten riskiä ja käyvät myös mikrobien (hyötysienet) päälle. Torjunta-aineiden, varsinkin fungisidien, käyttö (peittausaineet) vaikuttavat myös maan hyötymikrobien toimintaan. Mikrobiston lajisuhteet ovat riippuvaisia monista tekijöistä. Esimerkiksi matalan pH:n olosuhteissa sienet viihtyvät, myös mykoritsat (keräsienijuuret), jotka viljoilla, heinillä, perunalla ja palkokasveilla ovat tärkeitä. Korkean pH:n olosuhteissa mikrobisto kääntyy bakteerivoittoiseksi. Tämä liittyy sikäli juurikkaaseen, että se ei elä symbioosissa ko. mykoritsojen kanssa, vaan hoitaa rakennehuoltoaan runsaan hiusjuuriston kautta ilman keräsienten apua (mykoritsat). Näin ollen juurikkaan tiedetään suosivan suhteellisen korkeaa pH-tasoa. Ylirunsasta kertakalkitusta kannattaa kuitenkin välttää, sillä P:n tiedetään sitoutuvat myös vapaisiin Ca-kationeihin, jolloin kasvi ei pysty tätä (Ca P –sidosta) purkamaan ja hyödyntämään. Käytännön yläraja menee jossain pH 7,5 kohdalla.Kpl/ha = kasvuston tiheys. Jos rivimetrillä on 5 tainta, saamme hehtaarille noin 100 000 kasviyksilöä. On helppo laskea, miten suuri satopotentiaali juurikkaalla todella on! Käytännössä sadonkorjuun hetkellä ei pellossa enää ole tuota määrää, muta alhaisempikin riittää, sillä 500 – 1000 grammaisen juurikkaan koko ei vielä ole todellakaan maksimissa. Pellossa on aina runsaasti 1 – 2 kiloisia ja isompiakin yksilöitä. Oleellista onkin miettiä, miksi osa juurikkaista kasvaa samanlaisissa olosuhteissa isommiksi kuin naapurinsa? Lopuksi joudumme miettimään, kuinka suuri osuus on muokkauksella ja kylvötarkkuudella? Tarkkuudella tarkoitamme sekä kylvösyvyyttä että rivinsuuntaista tarkkuutta.



Ravinteet - biosaatavuus 
 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Biosaatavuudella tarkoitamme kasville oikeasti käyttökelpoista ravinteiden määrää. Ostoravinteiden todellinen hyötysuhde vaihtelee suuresti. Pääravinteiden osalta (N,P,K) hyötysuhde saattaa osua seuraaviin tasoihin (N 30 – 50 % / P 15 – 30 % / K 40 -60 %). Ns hävikki johtuu ravinteiden sitoutumisesta orgaaniseen pooliin tai kemiallisesti toisiin ravinteisiin, jolloin ne sieltä myös tulevat kasvin käyttöön mikrobiologisen prosessin kautta (sen teho vaihtelee!). Hävikkiä tulee myös ravinteiden kulkeutuessa maaveden mukana syvemmälle maahan (koskee etenkin NO3, K, Mg, Ca jne). Lisäksi osa ravinteista haihtuu ilmaan, selkeimpänä esimerkkinä typpi ammonium-muotoisena NH3+.



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Hienoinkaan tekniikka ei yksin auta, jos maan ”pääelementit” (huom, oma ilmaus!) – biologia, kemia ja fysiikka eivät ole tasapainossa.



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tämä kuva on otettu samasta pellosta ja saman viljavuuden oloista kuin aiempi ”hyvä” kuva! Jokin muukin kuin pelkkä ravinnepitoisuus siis vaikuttaa kasvuun.



Ravinteet – biosaatavuus 
- Ravinteista ei ole pulaa! 
- Totaalipooli 
- Orgaanisesti sidotut, 
- Eriasteisesti liukoinen pooli 
- Huuhtoutumisherkkä pooli (osin vaihtopin- 
        noilla ja maavedessä) 
- Kasveille käyttökelpoinen pooli 
 
 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tässä vielä kertauksena ydinkohdat ravinteiden todellisesta käyttökelpoisuudesta kasville – biosaatavuudesta.Peltohehtaarin totaalinen ravinteiden määrä on aina moninkertainen kasvin vuotuistarpeeseen nähden. Etelä-Suomalaisilla pelloilla, puhumattakaan rannikkoalueiden ravinteikkaista maalajeista, on esim. fosforia tuhansia kiloja per ha. Helppoliukoisen poolin osuus on tietenkin paljon pienempi, mutta siihen voimme vaikuttaa maan biologisen, kemiallisen ja fysikaalisen tasapainon huomioimisella ja hyvinvoinnilla.



Ravinteet – biosaatavuus 
- Maahan vai lehtien kautta? 
 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Maan kautta otetaan aina pääosa ravinteista, mutta myös lehtien kautta voidaan lannoittaa.Lehtilannosten etuna on täsmällisyys, annostelu voidaan ajoittaa tarpeeseen ja parhaimmillaan lannoituksenhyötysuhde on hyvä.Lehtilannoitus toimii myös silloin, kun haihtumisimu on heikko, eli kasvi ei saa riittävästi ravinteita maasta.



Ravinteet – biosaatavuus 
- Maahan vai lehtien kautta? 
- Molemmat mahdollisia ja tarpeellisia 
- Muistetaan myös yksi tärkeä, mutta 
     ”ilmainen” komponentti eli hiili! 
-    ”Onneksi” kasvi ottaa hiilen ilmasta 
 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Muistetaan myös yksi tärkeä ja onneksi aivan ilmainen kasvun komponentti – hiili (C). Se ei ole varsinaisesti ravinne, mutta tärkein yksittäinen komponentti niin sadossa, kun kasvissa kokonaisuudessaankin.Oikein hoidettu voimakas kasvusto tekee parhaimmillaan pellosta hiilinielun, jos yhteyttämisen kautta onnistutaan sitomaan hiiltä (hiilidioksidi ilmasta) kasviin ja juuristovyöhykkeen sokeriyhdisteisiin (glomaliini).



Ravinteet – lehtilannoitus 
- Toimii myös pääravinteilla, N, P, K !! 
- Typpi (N), NO3, NH3, Amidi, Valkuainen! 
- Fosfori (P), sitoutuu maassa herkästi >> 
      lehtilannoitus toimii myös 
- Kalium (K), huuhtoutuu herkästi >> 
- Keskikesän pula >> lehtilannoitus 

 
 

 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Esimerkkejä, miten lehden kautta voidaan hoitaa myös pääravinteiden oton ongelmakohtia!



Miksi sato vaihtelee? 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tässä lohkon hyväkasvuiselta osalta otettu parinäyte, jossa viljavuus on yhtenevä, mutta kasvussa on näin suuri ero.Oikeanpuoleinen heikompi juurikas kasvaa hieman tiiviimmässä maassa, joka näkyy juuristoalueen kokkareisuutena.



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tässä saman lohkon sisältä kuva, jossa heikkokasvuinen alue (oikealla) johtuu eroista maan pH:ssa, mutta myös pinnanmuotoilussa, multavuudessa ja maalaji-kompositiossa on eroa.  Tässä on kyse lohkon sisäisestä kasvuvyöhyke-erosta. Ks seuraava dia.



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Ilmakuva paljastaa, että lohkon sisäiset erot ovat suuret. Kuva otettu heinäkuun 18 pv. 2016.



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Punaisen nuolen kohdassa on sama kasvuero kuin mitä aiemmin näkyvällä pikkukuvassa oli esillä. Sama kuva on taustalla tässä diassa, (epäterävänä).



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Eroja on hankala nähdä normaalilta tarkastelukorkeudelta. Ajosilta ja siitä johtuva tallaus näkyy kuvassa vasemmalla etualalla.



pH 6,7 

pH 6,0 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Ero maan pH-arvossa selittää taustakuvan isot kasvuerot, mutta  vain osittain.



pH 6,7 

pH 6,0 

Myös muita tekijöitä!! 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Muita tekijöitä löytyy myös.Seuraavaksi tarkastellaan, mitä ilmasta on havaittavissa.



-  

Spectrometriakuvantamisen tekniikkaa  

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Spectrometriakuvantamisen tekniikka perustuu juurikin samoihin periaatteisiin, kun mitä esim N-sensoreissa käytetään.Eli perus NDVI, eli normalisoitu kasvustoindeksi on hyvä lähtökohta lehtivihreän eli klorofyllin määrän ja voimakkuuden arvioinnissa.



PAR säteily 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
NDVI-arvo lasketaan punaisen (red) ja lähipunaisen (Red-Edge) alueen säteilyn voimakkuuksista, ks edellinen dia.Auringonvalon ns PAR-spektri näkyy kuvassa merkittynä oranssilla.Kasvi käyttää hyväksi PAR-säteilystä pääasiassa sinisen ja punaisen aaltoalueen. Esimerkiksi vihreä väri lehdissä (silmälle) näkyy siksi että kasvi heijastaa sen takaisin ns ”tarpeettomana”.Erikoiskameroilla (kuvassa) voidaan tallentaa juuri näitä kasvulle tärkeitä aaltoalueita (heijastusarvoja, ks 4 tolppaa kuvassa).



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Esimerkkilohkomme kartta muokattuna kuvaamaan kasvuston lehtivihreän voimakkuutta, (NDVI-arvoa)Vasemman reunan vihreä voimakas alue kertoo lohkon aiemmasta viljelyhistoriasta, eli vasemmalla oli se korkeamman pH:n alue.Vasemman alareuna kolmiomainen voimaksa alue on vielä lievä mysteeri. Lehtivihreä näyttäisi olevan sillä alueella voimakkaampi kuin oikeassa ja yläosassa.Huom! Analysointiohjelmat muuttavat värejä esiasetusten mukaisesti, joten suuret värierot eivät välttämättä kerro kovin voimakkaista eroista kasvustossa!



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tässä katsomme lohko pinnanmuotoilua. Näin löytyy osaselitys aiemman kuvan NDVI-arvojen eroille.Alkukesän aikana lohkolle osui useita kertoja sekä sadekuuroja, että kuivia jaksoja, joten korkeammat osat (punainen väri) selvisivät alkukesän olosuhteista paremmin.



Solvita CO2-hengityksen analyysi 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
USA:nen Solvita on kehittänyt ns CO2 analyysimenetelmän.Näytteet suljetaan ilmatiiviisiin purkkeihin 24 tunniksi



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
On todettu, että CO2-hengitys ja mikrobien (aerobisten) määrä ovat syy-seuraus suhteessa. Eli mitä keltaisempi on indikaattoriliuska, sitä voimakkaampi on mikrobien aktiivisuus ja tietyin edellytyksin myös määrä.Periaatteessa korkea mikrobihengityksen määrä on positiivinen asia edellyttäen, että mikrobilajisto on tasapainoinen.On olemassa mahdollisuus, että esim ylivoimakas N-lannoitus nostaa mikrobihengitystä (bakteerien määrää), mutta syö samalla maasta orgaanista ainesta (mineralisaatio) ja epätasapainotilanteessa maan orgaanisen aineksen määrä alkaa ehtyä!Muistettava aina myös tasapaino!Kuvassa vasen näyte on perunapellosta paikasta, jossa ei ole kasvustoa, (keltaisen väri tummempi) ja oikealla näyte on otettu juuristovyöhykkeeltä (keltaisen sävy on kirkkaampi). Huomioi myös näytteiden väriero. Maa on juuristovyöhykkeellä vaaleampaa, koska kasvi on ottanut vettä maasta.



Ravinnepuutosten havaitseminen 

• Visuaalinen tarkastus 
• Ravinteiden liikkumisen tuntemus 
• Lehtianalyysi, (perustuu uuttoon) 
• Analyysi perustuen molekyylirakenteeseen 

– Fluorisenssi-ilmiö, ”Norotec-mittari” 

• Analyysi perustuen molekyylirakenteeseen 
–  Alkuaineiden energiataso (elektronitasolla) > 
– Ns. Trakker-mittari 
 
 

 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Ja kertauksena perusasioita ravinnepuutosten havaitsemisesta



Visuaalinen havainnointi 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Maan kokkareisuus ja lehdissä näkyvät poikkeavuudet on mahdollista liittää tiettyihin ravinnepuutoksiin.Kuvassa ei lehdissä ole näkyvissä erityisiä merkkejä puutoksista, ainoastaan verrannetta pienempi koko.



Voimakas hiusjuuristo 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Hyvässä kasvussa olevalla juurikkaalla on voimakas hiusjuuristoHuom. Juurikas ei ole mykoritsa-kasvi, joten sillä ei ole symbioottisia ns keräsienijuuria.Sen sijaan juurikas kehittää pääjuuren lisäksi voimakkaan hiusjuuriston.Hiusjuuristo on vastuussa nimenomaan ravinteiden ja veden hankkimisesta!



Heikko hiusjuuristo 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Heikkokasvuinen juurikas omaa myös suppeamman hiusjuuriston!�



Sama pH, ei visuaalisia ongelmia! 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tässä CO2 mittauksen tilanne, jossa maanperänarvot ovat samanlaiset, mutta kasvussa on eroja.CO2-hengitys on osin yllättäen voimakkaampi heikkokasvuisen juurikkaan kohdalla, (näyteliuskan voimakkaampi keltainen).Tämä selittyy todennäköisesti sillä, että tiiviimpi maaperä heikkokasvuisessa kohdassa on kuorettanut pintamaata ja kasvin normaali kaasujenvaihto on estynyt.Näytettä otettaessa CO2 vapautuu ja se näkyy indikaattorien värierona.Huomaa hiusjuuriston ero kasviyksilöiden välillä.



Miksi sato vaihtelee? 

pH molemissa n 6,2! 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Alun kysymyksemme, miksi samasta kohdin pellosta otetut juurikkaat ovat kasvaneet näin eri tavoin, jää vielä osin arvoitukseksi.pH-arvo on molemmissa samaa tasoa!Jäjlelle jää todennäköisimpänä:Pellon pinnanmuotoilun erot ja siitä aiheutunut lievä hapenpuute (oikea näyte) ja kosteustilanne runsaiden sadekuurojen aikana.Kylvötekniikan heittelyt. Siemen syvyys ja siemenvaon sulkeutuminen, mahdollinen kuorettuminen jne.Renkaiden tms aiheuttama tiiviys heikkokasvuisissa kohdin.Satunnaisvaihtelu.



-  

Big Datan esimerkkejä  
- Maaperäskannaus, eli EC-mittaus 
- Perustuu maaperän sähkönjohtavuuteen 

- Myös pH- ja orgaanisen aineksen mittaus (NIR) 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Pellon perustilanteesta saadaan tietoa myös maaperäskannauksella.



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Live-tilanne traktorin hytistä. Kuljettaja huomaa heti, jos lohkolle alkaa muodostua vyöhykkeitä joko pinta- tai pohjamaahan (aina 90 cm syvyyteen saakka)Mitattavia tekijöitä ovat:EC-luku eli sähkönjohtavuus (kertoo maalajisuhteista).pH (500 näytettä per hehtaari)Orgaanisen aineksen määrä (500 näytettä per hehtaari)



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Ja lopulta kyse on aina tasapainosta näiden perustekijöiden välillä!



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kiitoksen kuulijoille!
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