
Juurikassarka • Betfältet 3/2021  –  23

SjT:n koelohkolla Meltolan kartanon mailla 
Paimiossa testattiin tänä syksynä syysveh-
nän kylvöä suoraan juurikaskasvustoon. 

Maalaji koelohkolla on multavaa hietasavea 
(HtS). 

Kylvö tehtiin kolmenlaisella siemenellä: esi-
idätetyllä siemenellä (Skagen), esi-idättämät-
tömällä siemenellä (Skagen) sekä saksalaisella, 
Struben tuottamalla Wechsel Weizen -siemenel-
lä, joka on syys- ja kevätvehnän risteytys, eikä 
vaadi kylmäkäsittelyä itääkseen. Wechsel Wei-
zen kylvettiin sekä juurikaskasvustoon että loh-
kolle, josta juurikas oli samana päivänä nostettu. 
Maata ei muokattu ennen kylvöä. 

Vehnä kylvettiin 12.10.2021 ja juurikas nostet-
tiin koealueelta heti seuraavana päivänä. Nos-
toissa käytetty kone oli kolmerivinen Edenhall. 
Kylvö tehtiin Lehner SuperVario -piensiemen-
levittimellä. Laitteen kapasiteetti vehnän levi-
tykseen on hyvin pieni, mutta se soveltuu hy-
vin koeruutujen tekemiseen. Koska syysvehnä 
kylvettiin myöhään, pidettiin levitetty siemen-
määrä korkeana, 330 kg/ha. Myöhäisestä ajan-
kohdasta ja säiden viilenemisestä johtuen itä-
minen oli melko hidasta. Koska kovia pakkasia 
tai pitkiä kylmiä jaksoja ei esiintynyt, kasvusto 

16.11. kasvusto oli jo itänyt hyvin.Juurikas nostettiin koealueelta heti kylvön 
jälkeen.

Vehnä iti melko hitaasti.

ehti oraalle ja hyvään kasvuun marraskuun al-
kuun mennessä. 

Oraslaskennan yhteydessä 16.11.2021 todettiin, 
että kasvusto oli itänyt hyvin, mutta nostokoneen 
rengasurissa kasvusto oli heikkoa. Nämä tallaan-
tuneet kohdat jätettiin oraslaskennoissa huomiot-
ta. Laskennan perusteella parhaiten oli kasvanut 
juurikaskasvustoon kylvetty Wechsel Weizen 
(470 orasta/m2) ja heikoiten paljaalle maalle kyl-
vetty Wechsel Weizen (145 orasta/m2). 

Laskenta tehdään uudelleen keväällä ja SjT tie-
dottaa aiheesta myöhemmissä Juurikassarkaleh-
den numeroissa sekä SORVI- ja HiMa-hankkei-
den tapahtumissa.
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Kasvihuonekaasuiksi kutsutaan kasvi-
huoneilmiötä aiheuttavia aineita. Niitä 
ovat vesihöyryn lisäksi muun muassa 

hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), otsoni (O3) 
ja dityppioksidi (N2O). Ilmakehän kasvihuone-
kaasupitoisuus nousee ihmisen toimien vuoksi 
jatkuvasti. Maatalouden viljelytoimet ovat yksi 
osa hiilidioksidia ja dityppioksidia vapauttavis-
ta ihmisen toimista.

Toisin kuin muut kasvihuonekaasupäästöjä 
tuottavat sektorit, maa- ja metsätalous ovat ai-
noat toimialat, jotka myös sitovat hiilidioksidia. 
Hiiltä kertyy maahan kasvintähteistä ja juurista. 
Osa kasvintähteistä ja orgaanisesta lannoittees-
ta hajoaa hiilidioksidiksi, mutta osa varastoituu 
maahan pysyvämmin.

Koska viljelykasvien biomassat ja tuotantoajan-
kohdat eroavat toisistaan, on viljelykasvien hii-
lensidonnassa eroja. HiMa-hanke selvittää soke-
rijuurikaan hiilensidontaa ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä sekä kartoittaa niitä viljelyteknisiä toi-
menpiteitä, joilla sokerijuurikaspeltojen hiilensi-
dontaa voidaan entisestään tehostaa.

Kasvihuonekaasumittaukset
Syksyllä 2021 SjT:lle hankittiin Gasmet GT 5000 
Terra kaasuanalysaattori, joka voidaan yhdistää 
pellolle asennettavaan kammiojärjestelmään. 
Kammion sisäilmaa kierrätetään analysaatto-
riin, joka mittaa ja analysoi ilmasta eri kaasuja. 
Kammio voidaan sijoittaa joko paljaalle maalle 
maaperästä vapautuvien kaasujen mittausta 
varten tai kasvuston päälle mittaamaan mm. 
kasvien hiilidioksidin sidontaa. 

Lokakuun 11.–15.10.2021 mittauslaitteisto koot-
tiin, ajettiin sisään ja harjoiteltiin laitteistolla  
mittaamista. Tämän testiviikon aikana kerätystä 
datasta haluttiin kuitenkin esittää myös alusta-
vat tulokset. Mittaukset tehtiin päivällä klo 11–

Kuva 1. Läpinäkyvä mittauskammio, jonka 
sisällä on yksi juurikas. Taustalla keltainen 
Gasmet GT 5000 Terra-mittari, joka mittaa 
kammiosta CO2, CH4, N2O, NH3 ja CO- kaa-
sujen pitoisuuksia (ppm). Mittausajat vaihte-
livat 10–15 minuuttiin.

13. Harjoitusmittauksissa kammiona käytettiin 
kuvassa 1 olevaa läpinäkyvää kammiota, jonka 
sisälle mahtui 0,14 m2 ala (esim. yksi juurikas). 
Mitattavia kohteita olivat paljas muokkaamaton 
peltomaa, syysvehnäkasvusto (korkeus noin 6 
cm) ja kasvussa oleva juurikaskasvusto (satotaso 
50 t juurikasta/ha). 

Mittauspäivien sääolosuhteet olivat hyvät (kuva 
2). Aluksi päivälämpötilat olivat korkeita, mutta 
laskivat loppuviikkoa kohden. Mittausviikkoon 
osui myös yksi pakkasyö. Kaiken kaikkiaan 
koko lokakuu oli hyvin lämmin. Kasvukausi 
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jatkui koko lokakuun ajan ja lämpösummaakin 
kertyi Paimion alueella noin 70 astetta. Syksyn 
säteilymäärät ovat kuitenkin pieniä ja mittaus-
ajankohdan koko päivän säteilymäärät ovat vain 
noin 1/7 heinäkuun vastaavan ajankohdan sä-
teilymääristä. 

Kuvassa 3 on mittausten perusteella laskettu, 
miten paljon hiilidioksidia hetkellisesti sitoutuu 
tai vapautuu. Syysvehnä ja sokerijuurikas sitoi-
vat mittaushetkellä selvästi hiilidioksidia ilmas-
ta kasviin, kun taas paljaasta maasta sitä vapau-
tui pieniä määriä. Tulokset vaihtelivat suuresti 
päivittäin. Pakkasyöllä näytti olevan selkeä vai-
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Kuva 3. Syysvilja ja 
sokerijuurikas ovat 
sitoneet hiilidioksidia 
(luku negatiivinen). 
Paljaasta maasta hiili-
dioksidia on vapautu-
nut (harmaat pylväät).

kutus hiilidioksidipitoisuuksiin. Hiilidioksidin 
sitoutuminen väheni voimakkaammin syysveh-
nällä kuin sokerijuurikkaalla. Samoin maasta 
vapautuvan hiilidioksidin määrä väheni.

Mittausmenetelmää parannellaan vielä kammi-
oiden rakenteen osalta ja ensivuoden kasvukau-
della on tarkoitus mitata sokerijuurikkaan hiili-
dioksidin sitomista koko kasvun ajalta. Samalla 
verrataan, onko eri viljelytekniikoilla vaikutusta 
hiilidioksidinsidontaan. Näin pystytään tar-
kemmin laskemaan sokerijuurikaan hiilitasetta 
ja kartoittamaan mitkä viljelytekniset toimet 
edesauttavat sokerijuurikaan hiilensidontaa.

Kuva 2. Säätietoja Paimiosta viikolta 41.


