
Havaintokoe 2010 
Kevätvehnän aluskasvikoe 2 (Myrskylä) 

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesien-

suojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä. 

Päivitetty 28.12.2011 

Havaintokoe 
 
Havaintokokeessa kylvettiin kevätvehnän aluskasviksi 
kahta eri valkoapilalajiketta. Tavoitteena  oli kerätä 
typpeä ilmasta ja suojata maan pintaa sadonkorjuun 
jälkeen.  
 
Koelohkoilla oli tarkoitus seurata aluskasvin vaikutus-
ta pääkasvin sadon määrään, maan kasvukuntoon 
sekä maan liukoisen typen pitoisuuteen syksyllä. 
 
 
 
 
Lohkon perustiedot: 
 
Maalaji ja viljavuus    Hietasavi, runsasmultainen 
      pH 6,2 (mittauksen jälkeen lisätty 5t kalsiittikalkkia)   
      P 3,2 K 255 
 
Lohkon viljelyhistoria  2009 Kevätvehnä + aluskasvi valkoapila 
  2008 Viherlannoitusnurmi (puna-apila, timotei) 
  2007 Ohra + nurmen siemen 
     

 
 
 
 
 

 
Viljelytiedot 2010 
 
Perusmuokkaustapa ja –aika  Syyskyntö 2009 
Kylvömuokkaustapa ja –aika  Tasausäestys + äestys (2x) ennen kylvöä 
 
Pääkasvin kylvötiedot   Kevätvehnä Anniina kylvetty 270 kg/ha 21.5.2010 
Lannoitus (N-P-K)   Lihaluujauho Viljo 1000kg/ha (8-5-1) 
   
Aluskasvin kylvötapa                  Keskipakoislevittimellä (Lehner) rikkaäestyksen yhtey- 
  dessä 11.06.2010 
 
Aluskasvin siemenmäärä      Nanouk, pilleröity ja ympätty siemen 2 kg/ha  
      Sonja, itse ympätty  2 kg/ha 
Aluskasvin kylvöajankohta  11.6.2010 
 
Kasvinsuojelu  Rikkaäestys 
Satotiedot  2 350 kg/ha, puintipäivä 15.8.2010  
  

  A B C 

2010 Kevätvehnä +  
valkoapila Nanouk 

Kevätvehnä Kevätvehnä +  
valkoapila Sonja 



Havaintokoe 2010 
Kevätvehnän aluskasvikoe 2 (Myrskylä) 

 

Kuvat: Jarkko Hovi, Kari Koppelmäki 

 
Havaintoja kasvukaudelta 2010 
 
Kesän 2010 olosuhteet lohkolla olivat vaikeat. Alus-
kasvin kylvön (11.6.2010) jälkeen juhannuksesta 
heinäkuun loppuu ei satanut juuri lainkaan ja lämpö-
tilat olivat kesällä pitkään helteiset. 
 
Aluskasvin kylvö tehtiin rikkaäestyksen yhteydessä, 
milloin siemenet saavat kevyen multauksen.  
Aluskasvi taimettui, mutta hennot taimet kuivuivat 
kovassa helteessä ja kuivuudessa. 
 
Satokasvina kasvava vehnä alkoi myös kärsiä kui-
vuudesta ja valmistui nopeasti. Puinnin (15.8.2010) 
jälkeen koelohkoilta ei löytynyt apilaa enää lainkaan.  
 
Aikaisemmalla aluskasvin kylvöllä onnistumismah-
dollisuudet parempaan aluskasvikasvustoon parane-
vat merkittävästi. Kylvön voi tehdä myös samaan 
aikaan pääkasvin kylvön kanssa milloin aluskasvin 
kylvö ei aiheuta ylimääräisiä ajokertoja pellolla. 
 
 
 
 
 
 



Havaintokoe 2012 
Italian raiheinä ja valkoapila kevätvehnän aluskasvina (Porvoo) 

Päivitetty 27.8.2013 

Havaintokoe italian raiheinästä aluskasvina  
 
 
Havaintokokeessa kylvettiin yksivuotinen aluskasvi- 
seos kevätvehnän aluskasviksi. Kokeessa havain-
noitiin aluskasvin vaikutuksia liukoisen typen mää-
rään maassa sadonkorjuun jälkeen. Tavoitteena oli 
myös suojata pellon pintaa syksyn sateilta ja lisätä 
orgaanista ainesta peltoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lohkon perustiedot 
 
Havaintokokeen sijainti   Porvoo   
Lohkon viljelyhistoria  2011 Kevätvehnä & sokerijuurikas, 2010 Luonnonhoitopelto &  
  sokerijuurikas, 2009 Rapsi & sokerijuurikas, 2008 kevätvehnä 
Maalaji      Hieno hieta 
 

 
 
 
 
 

Viljelytiedot 2012 
 
Perusmuokkaustapa ja –aika  Syyskyntö 
Kylvömuokkaustapa ja– aika  Äestys 
Pääkasvin kylvö  Kevätvehnä Quarna 260 kg/ha 31.5.2012 
Kerääjäkasvin kylvö  11.6.2012 kylvökoneella  
Kerääjäkasvin siemenmäärä  Turgo raiheinä 14,5 kg/ha + Undrom valkoapila 2 kg 
Lannoitus  Suomensalpietari 400 kg/ha 
Kasvinsuojelu  Ariane S 2,4l + CCC 0,2l 
Sato  Vehnä n. 4000 kg/ha lokakuun alussa 
 
    
   
   

 

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesien-

suojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä. 

  Lohko A Lohko B 

2012 Kevätvehnä Kevätvehnä + Italian raiheinä 



Havainnot kasvukaudelta 
 
Aluskasviseos kylvettiin erikseen kylvöko-
neella noin viikko pääsatokasvin kylvön jäl-
keen. Kevät ja kesä oli hyvin kostea ja rai-
heinä taimettui hyvin ja kasvoi rehevästi ko-
ko lohkolla. Vehnän kasvillisuus oli epäta-
saista ja paikoittain raiheinä kasvoi jopa läpi 
pääsatokasvuston. Valkoapilakasvusto oli 
vaatimaton lohkolla tehdyn kasvinsuojelu-
ruiskutuksen vuoksi.  
 
Vehnä puitiin vasta lokakuun alussa. Lohko 
jätettiin kasvipeitteiseksi talven yli. Osa rai-
heinästä, erityisesti multavammilla alueilla, 
säilyi hengissä talven ylitse. Talvehtineet 
raiheinät täytyy lopettaa muokkaamalla tai 
kemiallisesti, jottei niistä synnyt rikkakas-
viongelmaa seuraavalle satokasville. 
 

Kuvat: Anna Liljeström 

Havaintokoe 2012 
Italian raiheinä ja valkoapila kevätvehnän aluskasvina (Porvoo) 



Kuvat: Anna Liljeström 

Havaintokoe 2012 
Italian raiheinä ja valkoapila kevätvehnän aluskasvina (Porvoo) 

Maanäytteiden tulokset 30.10.2012 NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 3,3 7,3 10,6 

Lohko A 20-50 cm. 6,2 5,2 11,4 

Yhteensä N kg/ha 9,5 12,5 22,0 

Lohko B 0-20 cm.  1,3 3,0 4,3 

Lohko B 20-50 cm. 2,8 8,8 11,6 

Yhteensä N kg/ha 4,1 11,8 15,9 

Maanäytteiden tulokset 6.5.2013 NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 8,9 6,2 15,1 

Lohko A 20-50 cm. 10,4 3,8 14,2 

Yhteensä N kg/ha 19,2 10,1 29,3 

Lohko B 0-20 cm.  13,7 4,4 18,1 

Lohko B 20-50 cm. 9,2 3,3 12,5 

Yhteensä N kg/ha 22,9 7,7 30,6 

Tulkinta maanäytteiden tuloksista 
 
Voimakkaasti kasvanut raiheinä on vähentänyt selvästi mineraalitypen määrää ja huuhtoutumisriskiä lokakuun 
lopussa otetun näytteen perusteella. Käsittelystä riippumatta mineraalitypen määrä on lähes sama keväällä ote-
tussa näytteessä.  



Havaintokoe 2012 
Kevätvehnän aluskasvikoe (Mustio) 

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesien-

suojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä. 

Päivitetty 27.8.2013 

Valkoapila/italian raiheinä –seos vehnän aluskasvina 
 
 
Kokeessa havainnoitiin valkoapila/italian raiheinä –seoksen 
vaikutuksia kevätvehnän aluskasvina. Aluskasvin tavoitteena 
on suojata pellon pintaa syksyn sateilta ja kilpailla rikkakasve-
ja vastaan. Koe tehtiin luomutilalla. 
 
Luomutiloilla yleinen toimintatapa on tehdä heti sadonkorjuun 
jälkeen sänkimuokkaus rikkaruohojen torjumiseksi. Tiheä alus-
kasvusto voi vähentää myös rikkakasvien määrää tarjoten 
vaihtoehdon sadonkorjuun jälkeiselle sänkimuokkaukselle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lohkon perustiedot: 
 
Havaintokokeen sijainti   Mustio 
Lohkon viljelyhistoria  2010 Viherlannoitus, 2011 Ruis 
Maalaji      Hieno hieta 

 
 
 
 
 

 
Viljelytiedot 2012 
 
Perusmuokkaustapa ja –aika  Syyskyntö 5.9.2011 
Pääkasvin kylvö  Kevätvehnä zebra 270 kg/ha 21.5.  
Kerääjäkasvin kylvö  Rikkaäestyksen yhteydessä 25.5   
Kerääjäkasvin siemenmäärä  14 kg/ha (valkoapila n.2 kg/ha ja italian raiheinä 12 kg/ha) 
Sato  2 500 kg/ha   
    
   
   

 

 

  Lohko A Lohko B 

2012 Kevätvehnä + Italian raiheinä & 
valkoapila 

Kevätvehnä  



Havainnot kasvukaudelta 
 
Aluskasviseos kylvettiin rikkaäestyksen yhteydessä neljä päivää vehnän kylvön jälkeen. Rikkaäes multaa sieme-
nen kevyesti. Käytetty siemenmäärä oli melko suuri ja aluskasviseos taimettui tasaisesti. Valkoapila kasvoi seok-
sessa vahvemmin ja italian raiheinä oli yllättävän harva kylvömäärään nähden.  
 
Viljelijän havaintojen mukaan aluskasvilla ei olisi ollut vaikutusta ohdakkeen määrään. Syksyllä puinnin jälkeen 
valkoapila ja italian raiheinä kilpailevat kasvutilasta ohdakkeen kanssa. Vaikutusta seuraavan vuoden ohdakkeen 
määrään on vaikea arvioida.  
 
Lohko kynnettiin marraskuussa. Syksyllä elävä kasvusto kuivattaa maata, milloin syyskyntö voidaan tehdä maan 
rakenteen kannalta paremmissa olosuhteissa. 

Koelohko puinnin jälkeen 10.9.2012 Koelohkolla myöhemmin syksyllä 25.10.2012 

Havaintokoe 2012 
Kevätvehnän aluskasvikoe (Mustio) 



 
 
 

Havaintokoe 2012 
Kevätvehnän aluskasvikoe (Mustio) 



Havaintokoe 2012 
Kevätvehnän aluskasvikoe (Mustio) 

Maanäytteiden tulokset 10.9.2012 NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 2,2 7,2 9,4 

Lohko A 20-50 cm. 2,2 7,3 9,5 

Yhteensä N kg/ha 4,4 14,5 18,9 

    

Lohko B 0-20 cm.  2,6 5,9 8,5 

Lohko B 20-50 cm. 2,7 6,8 9,5 

Yhteensä N kg/ha 5,3 12,7 18,0 

Maanäytteiden tulokset 25.10.2012 NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 1,3 6,6 7,9 

Lohko A 20-50 cm. 1,1 5,5 6,6 

Yhteensä N kg/ha 2,4 13,1 15,5 

    

Lohko B 0-20 cm.  2,0 8,7 10,7 

Lohko B 20-50 cm. 1,3 6,1 7,4 

Yhteensä N kg/ha 3,3 14,8 18,1 

Tulkinta maanäytteiden tuloksista 
 
Lähtötilanne puinnin jälkeen on käsittelyjen välillä hyvin tasainen, mikä antaa hyvät edellytykset myöhemmälle 
vertailulle. Aluskasvi ei ole vielä vaikuttanut, vaan ratkaisevaa on ollut kevätvehnän maasta käyttämä typpi. 
Puolitoista kuukautta  edellisen näytteen jälkeen  aluskasvi on vähentänyt hieman (3 - 4 kg/ha ) mineraalitypen 
määrää.  Italian raiheinä jäi kasvussa harvaksi. Tiheämpänä se todennäköisesti olisi  kerännyt typpeä enem-
män. Toisaalta nitraattitypen määrä on varsin pieni myös aluskasvittomassa maassa, joten kerääjäkasvin merki-
tys olisi  tässä tilanteessa joka tapauksessa vähäinen. 
 
Aluskasvi toimi periaatteessa hyvin , mutta  kyseisellä lohkolla ei ainakaan kevätvehnän jälkeen kyseisenä 
vuonna ei ollut suurta typen keruun tarvetta.  Aluskasvin, erityisesti valkoapilan, merkitys seuraavan kasvin ty-
pen saannille ei ole tiedossa, koska kasvustomittauksia ei tehty. Apilavaltaisen kasvuston ansiosta, seuraava 
kasvi todennäköisesti hyötyy apilan sitomasta typpilisästä. 



Havaintokoe 2012 
Englannin raiheinä kevätvehnän aluskasvina 

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesien-
suojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä. 

Päivitetty 8.1.2013 

Havaintokoe englannin raiheinästä aluskasvina 
 
Kokeessa havainnoitiin englannin raiheinän sovel-
tuvuutta kevätviljan aluskasviksi. Raiheinä kylvet-
tiin aluskasviksi suojaamaan pellon pintaa syksyn 
sateilta, keräämään liukoisia typpeä maasta sa-
donkorjuun jälkeen ja lisäämään orgaanista aines-
ta maahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lohkon perustiedot: 
 
Havaintokokeen sijainti   Mäntsälä 
Lohkon viljelyhistoria  2011 Ohra, 2010 Rypsi 
Maalaji      Savimaa 
 
 
Viljelytiedot 2012 
 
Perusmuokkaustapa ja –aika  Lautasmuokkaus keväällä 12.5.2012 
Pääkasvin kylvö  Kevätvehnä 15.5.2012 
Kerääjäkasvin kylvö  16.5.2012 keskipakolevittimellä pintaan   
Kerääjäkasvin siemenmäärä  10 kg/ha 
Lannoitus  27-3-5 280 kg/ha 
Kasvinsuojelu  Express 2 tbl, Gratil 20 g, Prosaro 0,3 l 
 
    
   
   
 
 



Havaintokoe 2012 
Englannin raiheinä kevätvehnän aluskasvina 

Havainnot kasvukaudelta 
 
Englannin raiheinä kylvettiin hajakylvönä 
päivä pääkasvin kylvön jälkeen. Siementä ei 
mullattu, mutta kostean kevään ansiosta 
aluskasvi taimettui tasaisesti. Kevätvehnä oli 
rehevä ja varjosti tehokkaasti aluskasvia. 
Ruiskutusurissa raiheinä selvästi reheväm-
pänä.  
 
Vehnä puitiin vasta syyskuun lopussa. Rai-
heinästä ei ollut haittaa puinnissa. Kasvusto 
oli tasainen, muttei kovin rehevä. Lohkolla 
oli raiheinän lisäksi jonkin verran juolaveh-
nää. 

Kuvat: Anna Liljeström & Kari Koppelmäki 


