Suorakylvömenetelmällä (No-Till)
ympäristönsuojelutavoitteisiin
• Vesiensuojelun
• Ilmastonsuojelun
• Maaperänsuojelun
• Energiankäytön
• Bioversiteetin
• Viljelyn kannattavuuden
• Kestävän kehityksen
• Viherryttämisen tavoitteet.

Suorakylvö vähentää ravinnekuormitusta vesistöön

Saksalaisen tutkimuksen mukaan muokkaamatta viljely vähentää ravinteiden poistumista
pellolta keskimäärin 70 %. Pitkään jatkunut suorakylvö sitoo maahan enemmän vettä, pidättää ravinteita
paikoilleen ja lisääntyvä mikrobi- ja pieneliötoiminta hajottaa kasvinsuojeluaineet vaarattomiksi.

Suorakylvö vähentää hiilidioksidipäästöjä

Suorakylvö vähentää traktorin ajokertoja ja
polttoaineista syntyviä hiilidioksidipäästöjä

Polttoainetta kuluu suorakylvössä jopa 70-80% vähemmän.
TTS - Työtehoseura

Kevytmuokkauksen ympäristövaikutus on puolet suorakylvöstä

Suorakylvö parantaa maan rakennetta

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

No-Till menetelmä vastaa ympäristövaikutuksiltaan nurmea

Tebrugge luennon loppuyhteenveto:
CA-viljelyn teho & vuorovaikutus

Perinteisen kääntävän muokkauksen
on syytetty olevan perimmäinen syy
maaperäeroosioon, maan tiivystymisongelmiin, pinta- ja pohjavesien
saastumiseen sekä orgaanisen aineksen
hävikkiin.
Edelleen sitä voidaan pitää vastuussa
luonnonvarojen heikkenemiseen,
villieläinten ja monimuotoisuuden
vähenemiseen, huonoon energiatalouteen sekä osallisuuteen maapallon
ilmaston lämpenemisongelmasta.
Säästävä viljely tarjoaa luonnonmukaisen vastauksen näihin perinteisen
maanviljelyn haittoihin sekä tuo lisäksi
mukanaan erilaisia ympäristöhyötyjä
paikallisesti, alueellisesti, ja glo baalisti
sekä viljelijälle että yhteiskunnalle.
Säästävällä viljelyllä pyritään kestävään
maanviljelyyn, joka edellyttää kaikilta
osallisilta uudenlaista ajattelutapaa
ja syvällisempää ymmärrystä koskien
maan muokkauksen vaikutusta maaperän viljelyekosysteemiin.

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.

Suorakylvö (No-Till) menetelmällä ympäristönsuojelun tavoitteisiin jolloin sillä saavutetaan
Vesiensuojelun - Ilmastonsuojelun - Maaperänsuojelun - Energiankäytön - Bioversiteetin - Viljelyn kannattavuuden - Kestävä kehityksen ja Viherryttämisen tavoitteet.
Talviaikainen kasvipeite ja suojakaistat ovat oikean suuntaisia toimenpiteitä mutta No-Till menetelmän pellonmuokkaamattomuudella
ja pysyvällä ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä on maatalouden päästöjen vähentämiseksi tuplavaikutus.
Kohdentamalla ympäristötukea No-Till menetelmään saadaan ympäristötuelle paras vaikuttavuus.
Silloin tuki kohdistuu koko peltoalalle jolloin saavutetaan esitetyt ympäristönsuojelutavoitteet.

Fin-CA

Suomen CA-viljelyn yhdistys

Suomen CA-viljelyn* yhdistyksen esitys Maatalouden ympäristöpäästöjen
vähentämiseksi No-Till -menetelmällä ja pysyvällä ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä
EU:n uutta CAP maataloustukiesitystä on perusteltu mm. seuraavilla asioilla:
•
•
•
•
•
•

Ympäristön ja maaseudun suojelulla ja kestävällä kehityksellä
Viljelyn monipuolistamisella ja biodiversiteetin suojelulla
Luonnonvarojen optimoidulla käytöllä ja ekosysteemin säilyttämisellä
Ilmastonmuutoksen hillinnällä ja energian käytön vähentämisellä
Maatalouden tehokkuuden lisäämisellä ja maatalouden kilpailukyvyn parantamisella
Maaperän suojelulla

EU:n CAP tukiesityksessä suorista tuista on 30 % viherryttämistä, jolla pyritään vaikuttamaan edellä mainittuihin tavoitteisiin.
Viherryttäminen sisältää vähintään 7 % luonnonhoitoalaa, joka voi olla esim. suojakaistoja, kesantoa tai metsitystä.
Suomen CA viljelyn yhdistyksen mielestä CAP tukiesitykset ovat oikean suuntaisia toimia, mutta pyydämme ottamaan huomioon että
edellä mainittuihin ympäristötavoitteisiin päästään laajemmin ja paremmin no-till menetelmällä, jolla saavutetaan pysyvä ympärivuotinen
kasvipeitteisyys ja pienemmät ympäristöpäästöt. Perustelut ovat seuraavilla sivuilla.
Kasvipeitteisyyden johdosta eroosio ja ravinteiden poistuminen pellolta vähenee ratkaisevasti.
Pitkäaikaisessa no-till:ssä maan rakenne paranee, pieneliötoiminta ja orgaanisen aineksen osuus peltomaassa lisääntyy.
Typen ja fosforin kokonaispäästöt pellolta vähenevät typen ja fosforin sitoutuessa orgaaniseen ainekseen.
Myös liukoisen fosforin poistuminen vesistöihin vähenee, koska veden valuminen pellolta vähenee.
Kasvipeitteen ja maan muokkaamattomuuden ansiosta ravinteet pysyvät pellon maaperässä paikoillaan,
mikä vähentää ravinnehuuhtoutumia vesistöihin ja tarvetta suojakaistoihin. No-till vastaa ympäristövaikutuksiltaan suojakaistoja ja nurmea.
Maan muokkaamattomuus vähentää myös kasvihuonekaasuja ja hillitsee ilmastonmuutosta.
Maan muokkaamisessa syntyy maan orgaanisen aineen hapettumisesta syntyvää hiilidioksidia ja traktorin polttoaineesta tulevaa hiilidioksidia.
Maan muokkaamisesta syntyvä hiilidioksidimäärä on paljon suurempi kuin polttoaineesta tuleva.
No-till:ssä hiilidioksidimäärät maasta ja polttoaineesta vähenevät murto-osaan verrattuna perinteisiin menetelmiin.

Kasvit yhteyttämällä sitoo hiilidioksidia ilmasta maaperään.
Maan muokkaamattomuus vähentää maan orgaanisten aineiden hapettumista hiilidioksidiksi. No-till menetelmä on siten maataloudessa
hiilidioksidin tuottajan sijasta hiilinielu. No-till vähentää myös turvemaiden hiilidioksidipäästöjä ja sillä on mahdollista päästä CO2 vähennys
tavoitteisiin. Hyvissä olosuhteissa se vähentää myös maan typpidioksidi- ja metaanipäästöjä.
No-till viljely ei lisää kasvinsuojeluaineiden tarvetta, kun harjoitetaan normaalia viljelykiertoa. Kasvitaudit pysyvät kurissa, kun pellossa
oleva hyödyllinen pieneliötoiminta saa lisääntyä kun sitä ei muokkaamisella häiritä.
Muualla maailmassa no-till on otettu laajasti käyttöön ja sillä on saatu maatalouden ympäristöpäästöt vähenemään. Etelä- Amerikassa,
Australiassa ja Kanadassa se on valtamenetelmä, se on parantanut maatalouden kilpailukykyä. USA:ssa se on myös merkittävä menetelmä.
Euroopassa Suomi ja Espanja ovat no-till menetelmän edelläkävijämaita.
Suomen CA-viljelyn yhdistys on jäsentensä kautta osallistunut CA-viljelyn Euroopan ja maailman kongresseihin, näyttelyihin ja tapahtumiin sekä hankkinut tutkimustuloksia Suomesta ja maailmalta, joihin tämä ja liitteenä oleva tietopaketti perustuu.
Se todistaa selkeästi menetelmän ympäristöhyödyt.
No-Till viljelyn laajamittainen käyttöönotto ja hyödyntäminen vaatii sen ympäristövaikutusten tunnetuksi tekemistä ja sen laajaa poliittista hyväksyntää sekä menetelmän ympäristövaikutusten taloudellista tukemista.
Menetelmä edellyttää neuvonnan, tutkimuksen ja viljelijöiden yhteistyötä no-till viljelyalan lisäämiseksi.
Se vaatii myös investointeja uuteen tekniikkaan ja osaamiseen.
Mielestämme kohdentamalla ympäristötukea no-till menetelmän ympärivuotiseen kasvupeitteisyyteen, voidaan tehokkaimmin
vaikuttaa CAP tavoitteisiin ja saavuttaa ympäristötuelle paras kustannusvaikutus.
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Suomen CA-viljelyn yhdistys

* CA Conservation Agriculture – ympäristöystävällinen maatalous

LÄHTEET:
Eurooppalaisia tutkimustuloksia No-Till viljelyn vaikutuksista. Lähde: Maataloustekniikan instituutti Justus-Liebig-Yliopisto Geissen, tohtori Tebrugge
Pohjois-Amerikkalaisia tutkimustuloksia: Ympäristön laatu ja Maan Hiilen hallinta.
Lähde: USDA-ARS-MWA Pohjoisen Keskeinen Maaperänsuojelun tutkimuslaboratorio Morris MN USA. D.C. Reicosky
Euroopan ympäristöä suojelevan maatalouden yhdistyksen esitys päästöjen vähentämiseksi. (ECAF)

