Havaintokoe 2010
Rapsin aluskasvikoe (Vantaa)
Päivitetty 28.12.2011

Havaintokoe
Havaintokokeessa kylvettiin rapsin aluskasviksi
italainraiheinän ja valkoapilan seos. Tavoitteena oli kerätä typpeä ja suojata maan pintaa sadonkorjuun jälkeen.
Kokeessa seurattiin aluskasvin vaikutusta
maan liukoisen typen määrään, maan kasvukuntoon ja pääkasvin satoon.

Lohkon perustiedot:
Lohkon viljelyhistoria

2010

2009 Kevätvehnä
2008 Mallasohra
2007 Kevätvehnä

Lohko A

Lohko B

Rapsi

Rapsi + italian raiheinä-valkoapila –seos

Viljelytiedot 2010
Pääkasvi

Rapsi

Perusmuokkaustapa ja –aika
Kylvömuokkaustapa ja –aika

Kevytmuokkaus 15.10.2009
Joustopiikkiäestys 2x 19.05.2010

Pääkasvin siemenmäärä
Lannoitus (N-P-K)

Kevätrapsi Ilves 9 kg/ha, 20.05.2010
N 109 kg/ha, P 8 kg/ha, K 13 kg/ha

Aluskasvin kylvötapa
Alusasvin siemenmäärä

Kylvö pintaan 7.6.2010
Valkoapila Sonja 4 kg/ha, Italian raiheinä Meroa 6 kg/ha

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

Havaintokoe 2010
Rapsin aluskasvikoe (Vantaa)

Havainnot 2010
Kevään pitkään jatkunut kosteus ja kesän helteiset ja kuivat
olosuhteet tekivät kasvukaudesta vaikean viljelijöille. Aluskasvi kylvettiin myöhään (7.6.2010) ja kylvön jälkeen satoi
liian vähän, jotta aluskasvi olisi kasvanut tasaisesti.
Metsän laidassa sijaitsevalla lohkon päisteellä maa säilyi
kosteampana ja tämän johdosta valkoapila ja italian raiheinä
menestyivät siellä paremmin. Aluskasvin menestymiseen
päisteellä vaikutti oletettavasti osaltaan myös harvemmassa
kasvavan viljelyskasvin tarjoama kasvutila.
Puinnin jälkeen 7.9.2010 tehdyssä tarkastuksessa koelohkolta löytyi aluskasvustoa hajanaisesti metsän reunaa lukuun
ottamatta. Aluskasvin aikaisempi kylvö ja siemenen multaaminen parantavat mahdollisuuksia saada hyvä aluskasvikasvusto.
Satotulokset
Tilanhoitajan arvion mukaan rapsisato meni vuoden 2010
osalta ”pommiin”. Toteutuneeksi sadoksi hän arvioi noin 600
kg/ha. Aluskasvin kasvu koelohkolla oli siinä määrin vaatimatonta, että satoa ei arvioitu erikseen aluskasvilliselta ja
aluskasvittomalta koealalta. Toteutunut sato määritettiin koko lohkon alalta puidusta sadosta.
Puintipäivä:
Satotiedot:

7.9.2010
Kevätrapsi Ilves 600 kg/ha
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Rapsin aluskasvikoe (Vantaa)

Maan rakenteen ja rapsin juuriston tarkastelua. Kuoppahavainnoista saa hyvän kuvan maan
rakenteesta. Kuopasta havainnoidaan mm. maan murustamista ja murujen kovuutta, kasvustojätteen hajoamista ja lierojen määrää.

Metsän reunassa kosteusolot olivat paremmat, ja siellä valkoapila ja italian raiheinä kasvoivat tasaisemmin

Havaintokoe 2012

Italian raiheinä rapsin aluskasvina (Snappertuna/Raasepori)

Päivitetty 9.9.2013

Havaintokoe italian raiheinästä rapsin aluskasvina
Kokeessa havainnoitiin italian raiheinän soveltuvuutta rapsin aluskasviksi. Aluskasvin tavoitteena
on kerätä liukoista typpeä maasta sadonkorjuun
jälkeen, suojata pellon pintaa syksyn sateilta ja
lisätä orgaanista ainesta peltoon.
Italian raiheinää on käytetty viljan aluskasvina,
mutta öljykasvin viljelyn yhteydessä aluskasvien
viljelystä on vähemmän kokemuksia.

Lohkon perustiedot:
Havaintokokeen sijainti
Lohkon viljelyhistoria
Maalaji

2012

Lohko A
Rapsi

Snappertuna
2010 Ruis, 2011 Vehnä
Hieno hieta
Lohko B
Rapsi + Italian raiheinä

Viljelytiedot 2012
Pääkasvi
Perusmuokkaustapa ja –aika
Pääkasvin kylvö
Kerääjäkasvin kylvö
Kerääjäkasvin siemenmäärä
Lannoitus
Kasvinsuojelu
Sato

Rapsi
Kevätkyntö 18.5.2012
Rapsi 5 kg/ha 20.5.2012
Samaan aikaan pääkasvin kanssa piensiemenlaatikosta
5 kg/ha
N 120 kg/ha, P 18 kg/ha, K 30 kg/ha
Galera, Decis
500 kg/ha (puitu 15.10)

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesiensuojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä.
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Italian raiheinä rapsin aluskasvina (Snappertuna/Raasepori)

Havainnot kasvukaudelta
Italian raiheinä kylvettiin kevätkynnettyyn ja kylvömuokattuun peltoon rapsin kylvön yhteydessä piensiemenlaatikosta. Kylvömäärä (5 kg/ha) oli melko pieni.
Kasvukausi oli keväästä lähtien kostea ja raiheinä taimettui tasaisesti. Rapsi taas kärsi liiasta kosteudesta
ja kasvusto oli epätasainen. Paikoin kasvusto oli kohtuullinen, mutta osassa lohkoa rapsi ei kasvanut lainkaan.
Italian raiheinä käytti tehokkaasti kasvutilan hyödykseen. Kasvusto oli tasainen, mutta erityisen rehevä
kohdissa, missä rapsi ei ollut taimettunut lainkaan.
Viiden kg/ha siemenmäärälläkin raiheinästä saadaan
hyvä teho silloin, kun olot ovat erityisen edulliset orastumiselle ja heinän myöhemmälle kasvulle.
Lohko jätettiin syksyllä kasvipeitteiseksi. Italian raiheinä ei talvehtinut, milloin vaaraa raiheinän muodostumisesta rikkakasviongelmaksi ei ole (kuva alhaalla
vasemmalla).
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Italian raiheinä rapsin aluskasvina (Snappertuna/Raasepori)

Tulkinta maanäytteiden tuloksista
Alus- ja kerääjäkasvien merkitys voi olla erityisen suuri niissä kohdissa peltolohkoa, joissa varsinaisen viljelykasvin kasvu jostain syystä epäonnistuu. Parhaimmassa tapauksessa suuri osa muuten hukkaan menevästä lannoituksesta saadaan siirrettyä seuraaville kasveille.
Puinnin jälkeen otetun näytteen perusteella italian raiheinä vähensi mineraalitypen määrää maassa kahdeksan
kg/ha. Nitraattitypen määrät eivät ole kovin suuria (eli rapsi on käyttänyt typpeä mukavasti), mutta raiheinä on
vähentänyt senkin määrää selvästi. Loppusyksyyn mennessä typen määrä maassa on vähentynyt edelliseen
näytteeseen verrattuna. Ilmeisimmin sitä on valunut syvemmälle ainakin raiheinättömällä alueella. Mitä ilmeisimmin raiheinän rehevä kasvu jatkui vielä edellisen näytteen jälkeenkin, eli maasta vähentynyt typpi lienee päätynyt kasvustoon.
Hyvin kasvava rapsi käyttää maan liukoiset typpivarat melko vähiin, mutta raiheinän avulla typen huuhtoutumista
voidaan edelleen vähentää. Siellä missä rapsi epäonnistuu, on raiheinällä erityisen suuri merkitys typen (ja muidenkin ravinteiden) kerääjänä. Tämä voidaan todeta ilman mittaustulostakin.
Keväällä maan liukoisen typen pitoisuus on kasvanut raiheinättömällä puolella ja pysynyt suunnilleen samana
raiheinäisellä puolella peltoa verrattuna loppusyksyn näytteisiin.

Maanäytteiden tulokset 12.9.2012
Lohko A 0-20 cm

NO3

NH4

yht. N kg/ha

4,5

6,9

11,4

Lohko A 20-50 cm

4,5

4,4

8,9

Yhteensä N kg/ha

9,0

11,3

20,3

Lohko B 0-20 cm

2,0

5,3

7,3

Lohko B 20-50 cm
Yhteensä N kg/ha

1,9
3,9

3,2
8,5

5,1
12,4

Maanäytteiden tulokset 25.10.2012
Lohko A 0-20 cm

NO3

NH4

yht. N kg/ha

2,6

4,5

7,1

Lohko A 20-50 cm

2,2

4,4

7,6

Yhteensä N kg/ha

4,8

8,9

14,7

Lohko B 0-20 cm

1,4

3,9

5,3

Lohko B 20-50 cm
Yhteensä N kg/ha

1,1
2,5

3,2
7,1

4,3
9,6

Maanäytteiden tulokset 2.5.2013
Lohko A 0-20 cm

NO3

NH4

yht. N kg/ha

6,7

4,0

10,7

Lohko A 20-50 cm

6,0

3,3

9,3

Yhteensä N kg/ha

12,7

7,3

20,0

Lohko B 0-20 cm

3,2

5,2

8,3

Lohko B 20-50 cm
Yhteensä N kg/ha

1,0
4,2

1,5
6,7

2,5
10,8

