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Maaperä on monien eliöiden
elinympäristö

•Maaperän eläimillä on tietyt vaatimukset, 

jotta ne voivat kukoistaa ja toimia

optimaalisesti

•Hyvä uutinen on, että aikaa myöten ne 

muokkaavat maaperää itselleen ja muille

sopivaksi

• “Jos rakennat sen, ne tulevat”



Hyvässä elinympäristössä ei esiinny
eroosiota
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• Sänki vähentää talven aikaista eroosiota
• Käytä kumppanuuskasveja eroosion

pysäyttämiseksi
• Käytä kerääjäkasvikatetta veden aiheuttamaan

erosion pysäyttämiseksi ja vähentääksesi
sienien ja sukkulamatojen aiheuttamien
sairauksien esiintymistä



Jos maaperän elinympäristö
tuhoutuu

Maaperäeliöt kodittomia - tiivistyminen ja eroosio



Maaperä, kun sadonkorjuu tehty liian märissä
olosuhteissa - Saksa

Maaperä, jota ei ole muokattu 8 vuoteen -
Tanska

Voimme käyttää auraa tai kasveja



Biologinen

Kemiallinen Fysikaalinen

Ympäristön laatu
Ruuan laatu

Terveys

Maan tuottavuus

Maan
terveys



Monimuotoisuus

Joustavuus

Palautumiskyky

Vastustuskyky

Äärimmäinen suoja!



Maanpinnalla havaittava monimuotoisuus heijastaa
maanalaista monimuotoisuutta



Sienet työssään



# soil your
Maaperän sienet hajottavat kaikki
puumaisesta materiaalista koostuvat
kasvijätteet – kuten puuvillan



Sienijuuri pitää kaiken kasassa

Sienijuuri hiekassa



Alkueläimet ja sukkulamadot vaativat hyvän maanrakenteen ja enemmän
huokosia, voidakseen liikkua ja metsästää maaperässä. Alkueläimet yksinään
lisäävät laiduntamisellaan typen mineralisaatiota 45 %. Sukkulamadot ja 
alkueläimet ovat rhizosfäärin konsentroitu typpi.





Hyppyhäntäisistä koostuva “pakolaissaari”



Änkyrimadot 
ovan tärkeitä 
maaperän 
terveyden 
indikaattoreita



Lierojen jätekasat

Tärkeä maan terveyden indikaattori



Parittelevat lierot



Kuva: Neil Dennis

Lierot lepäävät vesi- ja ilmatiiviissä kammioissa kunnes
maaperä on viileämpi ja vesipitoisempi

Muokkauksen aiheuttama tärinä saattaa rikkoa kammion ja saattaa
lierot alttiiksi taudeille ja hajoamiselle



Maaperäeliöiden aktiivisuus

•Ravinteiden kierrätys

•Maan rakenteen vakauttaminen
•Luovat vakaamman ja 
pitkäkestoisemman huokosverkoston
maaperään

•Parempi elinympäristö kasveille



Lierot rakastavat rapsia, muita kaaleja ja sinappeja

• Kuten kaikki muutkin maaperäeliöt

• Kaalit ja sinapit kasvavat hyvin sokerijuurikkaan kanssa ja voivat pienentää
ankeroispopulaation määrää



Lierot pitävät joistakin kasvijätteistä enemmän kuin toisista

VehnäRapsi

Rapsi, ei EW

KerääjäkasviRuohokerääjäkasvi



Lierot suosivat vakaata elinympäristöä, jossa on useita
erilaisia ravinnonlähteitä
Laitumilla lierojen lajimäärä on suurempi

Laitumilla on enemmän erilaisia juuria ja orgaanista hiiltä



Kun olemme luoneet elinympäristön, miten saamme
maaperän ekosysteemin toimimaan optimaalisesti?

• Meidän pitää ruokkia
maaperän eliöitä ja 
antaa systeemille
“polttoainetta”

• Lisää maaperän
orgaanisen hiilen ja 
orgaanisen aineen
määrää



Orgaanisen aineksen määrän lisääminen:

• Lisää maan vedenpidätyskykyä

• Parantaa maan rakennetta

• Lisää maaperäekosysteemin yleistä vakautta ja 
vastustuskykyä

• Parantaa maaperäekosysteemin toimintaa





Käytetty Royal Organic -yrityksen (Royal City, 
WA) pelletöityä kompostituotetta, jonka avulla
lisätty ravinteidenpidätyskykyä ja orgaanisen
aineksen määrää



Juurimassan kasvattaminen on nopein tapa 
parantaa maaperän terveyttä

Auringonkukka, härkäpapu ja veriapila Josh Fankhauser 2018 
“down right amazing”.  Southern Alberta Canada



Juuret lisäävät maaperän hiiltä ja ruokkivat
maaperäeliöitä

• Juurista peräisin oleva maaperän hiili säilyy ja muodostaa
kestävämmän maaperän mururakenteen kuin kasvin
maanpäällisestä osasta muodostunut hiili (Gale et al. 2000)

• Tavallisesti juuret muodostavat vain noin 10−20 % kasvin
kokonaispainosta

• Sen osuus on 12 % maaperän orgaanisesta hiilestä, 31 % 
liukoisesta orgaanisesta hiilestä ja 52 % mikrobien 
biomassan hiilestä (Liang et al. 2002)



Maaperän terveyden juurille pääseminen



Härkäpapu

Kuituhamppu

Virna

Tuoksuapila



Mikä tekee maaperästä elinympäristön?

• Hyvä maan rakenne – maapartikkeleiden muoto, koko, 
järjestys, keskittymät ja mururakenne

• Maaperän huokosten kokojakauma ja sijoittuminen
vaikuttavat veden, kaasujen ja liukoisten aineiden
liikkumiseen sekä peto-saalis-suhteisiin

• Suuremmat huokoset mahdollistavat biokemiallisten
reaktioiden suuremman määrän

• Hyvin järjestyneessä maaperässä on hyvä
infrastruktuuri, hyvät kommunikaatioverkostot ja 
palvelut, jotka kaikki tukevat monimuotoisuuden
kasvua, terveyttä ja yhteisön tuottavuutta



Maaperän huokosverkko

European Encyclopedia of Soil Biodiversity



Maan rakenne määritää juurten syvyyskasvun, muodon ja peto-

saalissuhteita

Juuret puolestaan muokkaavat maaperän rakennetta parantaen

peto-saalissuhteita ja lisäten ravinteiden saatavuutta

Lähde: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)



Agroekosysteemien optimointi kasvien avulla



Kerääjäkasvien arvo ennen ja jälkeen
sadonkorjuun

Kohdistettu käyttö - tuholaisten kontrollointi -
sukkulamadot





23.10.2013 Fotos: Haake

Useita lajeja Keltasinappi



Fotos: Jerebic

Ei kumppania Kumppani



•Juurista erittyvän hiilen määrän 
lisääntyminen sai mikrobit vapauttamaan 
enemmän solunulkoisia entsyymejä 
orgaanisen typen hajottamiseksi, mikä 
kiihdytti orgaanisen typen vaihtoa
(Phillips et al. 2011, Ecol. Lett. 14:187-
194).



Kevätrapsi and herne 
kasvavat yhdessä, 

tuleentuvat yhdessä, 
korjataan yhdessä -
erotellaan myyntiin



KateEi katetta



Maaperän terveys on viljelijöiden käsissä

Ruoantuotannon ja hyvinvoinnin perustan kasvattaminen



Seisoessasi maankamaralla seisot todellisuudessa
kokonaisen toisen mailman katolla




