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Viljelysmaa ha / henkilö







Maa pystyy sitomaan typpeä itseensä orgaanisen aineen % määrän mukaan.



Maa pystyy sitomaan vettä itseensä orgaanisen aineen % määrän mukaan.



























KAURA OHRA RUIS SYYSVEHNÄ

ENGLANNIN
RAIHEINÄ

NURMINATA TIMOTEI PUNA-APILA



Juuristoa on runsaammin noin 18 cm asti. lisäksi 
yksittäisiä juuria on yli 30 sentissä. Maa murtuu her-
kästi noin 17 cm syvyydessä. Maassa lieron reikiä.

Juuristoa on runsaammin noin 4 cm:n syvyydellä. 
Arviolta noin 3 cm pinnasta on muruista maata.

YARA Pitkäaikainen muokkauskoe 
Suorakylvö/ Kynnetty

Lähde: www.yara.fi



KYNNETTY SUORAKYLVÖ

Pitkäaikaisessa 
suorakylvössä typen 

käyttöä on mahdollista
vähentää.

(ravinteiden kierrätys lisääntyy 
pieneliötoiminnan ansiosta)

Koneviestin menetelmävertailu 2017



Mitä syvempää maata muokataan sitä enemmän hiilidioksidia vapautuu siitä.
      Ilman happi yhtyy maassa olevaan hiileen josta syntyy hiilidioksidia.







Muokkaus vähentää myös maan pieneliötoimintaa ja heikentää maan kasvukuntoa.
Muokkaamatta viljelyssä pieneliötoiminta biologisesti muokkaa maata, jätöksillään ja ravinnekierrollaan ne 

parantavat maan kasvukuntoa.





KYNNETTY SUORAKYLVÖ



Kyntö                                                 

• Maan pinta paljas ja altis eroosiolle. 
• Maan humuksen ja orgaanisen aineen määrä 
 vähenee ja niistä muodostuu hiilidioksidikaasu-

ja ilmakehään.                           
• Maan pieneliötoiminta, mikrobitoiminta ja 
 ravinteiden kierrätys vähenee.
• Kasvitauteja joudutaan torjumaan.
• Maassa on vähän mato ja juurikanavia.
• Juuret ovat pääosin pellon pinnassa. 
 Maa liettyy sateella herkästi jolloin on veden ja 
 ravinteiden pintavaluntaa.
• Maa on kuivempaa ja kärsii kuivuudesta.
• Maan rakenne ja kasvukunto vähenee.
 Maa kuivuu ja sietää jatkuvia sateita jonkin 
 verran enemmän.
• Maatalouden ympäristöpäästöt lisääntyy.

Suorakylvö
• Kasvijätteet maan pinnassa vähentää eroosiota
• Maan humuksen ja orgaanisen aineen määrä 

ja lisääntyy ja maahan sitoutuu ja varastoituu 
kasvien kautta hiiltä ilmakehästä.

• Maan pieneliötoiminta, mikrobitoiminta ja ravin-
teiden kierrätys lisääntyy.

• Kasvitaudit pysyvät kurissa.
• Maassa on paljon mato -ja juurikanavia.
• Juuret ovat syvemmällä maakerroksissa.
 Maa imee sateella vettä ja ravinteita. 
 Maa pitää ravinteet pellolla paikoillaan.
• Maa on kosteampaa ja sietää kuivuutta.
• Maan rakenne ja kasvukunto paranee.
• Maa on vaativampi ojituksen, pellon tasaisuu-

den ja maan tiivistymien poistamisen suhteen.
• Maatalouden ympäristöpäästöt vähenee.

Maan rakenteen vertailu



Suorakylvö

Kyntö

Suorakylvö

Kyntö





Lähde: Jussi Knaapi  
KV:n menetelmävertailu
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Maanrakenteen muuttuminen suorakylvömenetelmässä
verrattuna perinteseen kylvömenetelmään.

0% = perinteinen kylvömenetelmä

Suomennos: Vieskan Metalli Oy
Lähde: Institut für Landtechnik der Justus-Liebig-Univertität Giessen

Suorakylvössä maan kantavuus lisääntyy ja ravinteet pysyvät pellossa paikallaan. Kasvavaa maata ei kannata kyntää vaik-
ka se näyttää ylös alas suunnassa tiiviiltä. Maa on kuohkea sivuttaissuunnassa.











Säästävälle viljelylle on ominaista nollamuokkauksen tai säästävän muokkauksen käyttöönotto
yhteisvaikutuksessa sadon kasvijätteiden kanssa. Säästävä viljely auttaa estämään ravinteiden ja 

kemikaalien kulkeutumisen ja pitää ne paikallaan, kunnes sato käyttää ne hyväkseen tai ne hajoavat
vaarattomiksi komponenteiksi. Säästävä viljelytekniikka lisää maaterän hedelmällisyyttä, palauttaa maaperän 

kasvukunnon sekä tarjoaa luonnollisen elinympäristön ja kasvualustan eläimille ja kasveille. 
Se turvaa myös veden laadun ja määrän, parantaa ilman laatua sekä säästää fossiilisia

polttoainevaroja. Näiden seikkojen perusteella sopii toivoa että säästävällä viljelyllä tulee tulevina
vuosina olemaan tärkeä rooli eräänä maaperän suojelun päästrategioista.

Tebruggen luennon loppuyhteenveto: 

International Congress on Conservation Agriculture
in Cordoba (Spain) from 9 -11th November 2005.

Perinteisen kääntävän muokkauksen on syytetty olevan 
perimmäinen syy maaperäeroosioon, maan tiivystymison-
gelmiin, pinta- ja pohjavesien saastumiseen sekä orgaani-
sen aineksen hävikkiin.
Edelleen sitä voidaan pitää vastuussa luonnonvarojen 
heikkenemiseen, villieläinten ja monimuotoisuuden vähe-
nemiseen, huonoon energiatalouteen sekä osallisuuteen 
maapallon ilmaston lämpenemisongelmasta. Säästävä 
viljely tarjoaa luonnonmukaisen vastauksen näihin perin-
teisen maanviljelyn haittoihin sekä tuo lisäksi mukanaan 
erilaisia ympäristöhyötyjä paikallisesti, alueellisesti, ja 
globaalisti sekä viljelijälle että yhteiskunnalle. Säästävällä 
viljelyllä pyritään kestävään maanviljelyyn, joka edellyttää 
kaikilta osallisilta uudenlaista ajattelutapaa ja syvällisem-
pää ymmärrystä koskien maan muokkauksen vaikutusta 
maaperän viljelyekosysteemiin.

Saksalainen 25-v suorakylvötutkimus



Suomi on suorakylvön ja 
talviaikaisen kasvipeittei-
syyden edelläkävijä 
Euroopassa.



SUSTAINABLE AGRICULTURE IN CARBON ARITHMETICS

LIFE+AGRICARBON
LAYMAN REPORT. LIFE08 ENV/E/000129





Suorakylvömenetelmällä (No-Till)
ympäristönsuojelutavoitteisiin

• Vesiensuojelu 
• Ilmastonsuojelu 

• Maaperänsuojelu
• Energiankäyttö 
• Biodiversiteetti 

• Viljelyn kannattavuus 
• Kestävä kehitys

• Viherryttäminen
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Kiitos mielenkiinnosta!


