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Kerääjäkasvikokemuksia varhaisperunalta Pirkanmaalla

ProAgria Etelä-Suomen YmpäristöKompassi – hankkeessa selvitetään, voitaisiinko varhaisperunan noston
jälkeen kylvettävällä kerääjäkasvilla siepata käyttämätöntä typpeä, tuottaa maan rakennetta parantavaa
biomassaa perunanviljelyn kuluttamaan maahan ja siirtää mahdolliset ravinneylijäämät seuraan kasvin
käyttöön.
Etenkin varhaisperunan noston jälkeen maa jää useimmiten paljaaksi. Kasvipeite vähentäisi eroosioriskejä
ja sitoisi perunalta käyttämättä jääneitä ravinteita, lähinnä typpeä. Lisäksi varhaisviljelyssä noston jälkeen
kylvettävä kasvi olisi tervetullut lisä viljelykiertoon vähentämään tautiriskiä ja kaventamaan perunaankeroisen elinmahdollisuuksia.
Näissä merkeissä perustimme kerääjäkasvikokeen Orivedelle Tuomo Lepistön varhaisperunalohkolle.
Hjan Timo varhaisperuna:
- maalaji hieno hieta, viljavuusluvut tyydyttävät, lukuun ottamatta Ca-luku: 780 ja Mg-luku 98.
- sertifioitu siemen A
- lannoitus; varhaisviljelyn Y1 750 kg/ha
- rikkakasvit; Titus 25 g/Senkor 0,15 kg/ha 10.6.
- rutontorjunta; Ranman Top 0,2 l/ha 11.7.; Revus 0,6l /ha 20.7. (varoaika nostoon huomioiden).
Öljyretikka:
- lajike: Ikarus
- kertaäestys joustopiikillä
- kylvö 26.7. 10 kg/ha
- kokeen koko: 2,5 m *4 vetoa = 10 m kaista öljyretikka, 10 m kaista ilman öljyretikkaa,
10 m kaista öljyretikka, 10 m kaista ilman öljyretikkaa.
- kylvö; tehty VM- suorakylvökoneella tavoite 1-2- cm. Siemeniä jäi kylvössä myös pintaan.
- taimettui jo keskimäärin viikossa kohtuullisen hyvin, joskin märissä paikoissa epätasaisuutta. 16.8.
taimiluku karkeasti n. 70–90 kpl/m2.
- ei kestänyt notkelmissa vesipeittoa, rankkasateet elokuun puolivälissä.
- juuristo turnipsimainen, paalujuuri jää melko pinnalliseksi, yksilöiden välillä eroa juuriston koossa.
- nollaruuduissa melko runsaasti rikkakasveja , vallitseva oli peltoukonnauris.
(-merkkejä varsikuoliosta muutamissa yksilöissä (tautiriski?)
Typensitomiskykyä seurataan mittaamalla maan liukoista typpeä öljyretikka-alalta ja verranteesta, johon
öljyretikkaa ei ole kylvetty varhaisperunan jälkeen. Mittaukset toistetaan vielä ensi keväänä, jolloin saadaan
käytännön tietoa öljyretikkakasvuston kyvystä kierrättää ravinteita seuraavalle kasville, tuottaa eloperäistä
ainesta maahan sekä toimia samalla ympäristöriskien vähentäjänä. Jos kerääjä osoittautuu lupaavaksi,

saadaan rohkaisevaa näyttöä muillekin varhaistuottajille siitä, että varhaisperunan noston jälkeen
kylvettävä kerääjäkasvi voisi toimia loppukasvukauden vaihtoehtona paljaan maan sijaan.
Liukoisen typen määrä maasta selvitettiin 21.10. Tulokset seuraavassa:
Öljyretikka kasvusto:
Paljas maa ilman öljyretikkaa:

1. kaista = 6,8 kg/ha, 2.kaista = 4,6 kg/ha
1. Kaista = 16,8 kg/ha, 2.kaista = 6,6, kg/ha

Jo tässä vaiheessa vaikuttaisi siltä, että öljyretikka näyttäisi osoittavan oikeansuuntaisia merkkejä
typensitomiskyvystään ja ainakin se on ”kuivattanut” ja hieman kuohkeuttanut maata viereisiin
retikattomiin kaistoihin verrattuna.
Keväällä 2014 otetaan vielä typpinäytteet ja katsotaan minkä verran typpeä siirtyy seuraavan kasvin, tässä
tapauksessa lähinnä viljan käyttöön. Nyt syksyllä viljelijä jättää toisen öljyretikkakaistoista talveksi
kasvipeitteiseksi ja toinen kynnetään.
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