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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 lähes 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.
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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.

 * 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)
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Vuonna 2004 Suomessa kävi kaksi maailman johtavaa tutkijaa esitelmöimässä muokkaamatta
viljelystä ja sen vaikutuksista maalle ja ympäristölle.  Kuvassa oikealla oleva Friedrich Tebrugge Saksasta 

on tutkinut yli kaksikymmentä vuotta suorakylvön kustannusvaikutuksia, maanrakennevaikutuksia ja 
suorakylvön ympäristövaikutuksia. Kuvassa vasemmalla oleva Don Reicosky USA:sta on pitkään tutkinut
muokkauksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ja muokkauksen aiheuttamaa orgaanisen

aineen vähenemistä maaperästä.

Lähde: Maaseudun Tulevaisuus
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European Conservation 
Agriculture Federation
 

Jäsenmaat 2003
Suomi (FINCA) v.2002

Suomen säästävän 
maatalouden yhdistys

Maailman maatalous ja elintarvikejärjestö FAO on perustanut Eurooppaan Ecaf nimisen järjestön
joka pyrkii korjaamaan muokkaamatta viljelyn jälkeenjääneisyyttä Euroopassa.
Suomen CA-yhdistys liittyi vuonna 2002 Ecaf:iin. Ecaf käyttää No-Till:stä termiä 

European Conservation Agriculture  Federation joka tarkoittaa säästävää, suojelevaa ja
ympäristöystävällistä maataloutta.  Säästävä kuvaa sitä parhaiten.



�

Aitosuorakylvön suosio kasvaa Suomessa
Kylvöpinta-alan kehitys ha/vuosi

Aitosuorakylvöala on vuonna 2011 kaikki merkit mukaan lukien jo noin 205.000 hehtaaria. 
Se on noin 20% kevätkylvöalasta. Suorakylvö pinta-ala on jo yhtä suuri tai isompi kuin luomupinta-ala.
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Suorakylvöalan maailmanlaajuinen kehitys (milj.ha)

Suorakylvön kehitys maailmalla

USA

Suorakylvöala
26 500 000 ha

ETELÄ AMERIKKA

Suorakylvöala
54 500 000 ha

KANADA

Suorakylvöala
13 500 000 ha

AUSTRALIA

Suorakylvöala
17 000 000 ha

Suorakylvöalan
vertailu

perinteiseen 
viljelyyn (ha)

Kokonaisviljelyalasta 

Maailmalla suorakylvöä on harjoitettu jo pidempään. 
Etelä-Amerikassa se on vallitseva kylvömenetelmä ja siellä suorakylvöalat ovat jo 

yli puolet kylvöpinta-alasta. Maailmalla käytetään suorakylvöstä nimitystä 
No-Till joka tarkoittaa muokkaamatta viljelyä.
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FINCA Suomen CA-viljelyn yhdistys ry - Finnish Conservation Agriculture Accosiation

Maata säästävä ja parantava CA-viljely

Suomen CA-viljelyn yhdistys 
pyrkii tekemään CA-viljelyä 

tunnetuksi Suomessa ja edis-
tämään alan kotimaista - tois-

taiseksi nuorta - tutkimusta. 
Yhdistys kerää kansainvälistä 
tutkimustietoa ja pyrkii toimi-

maan niin, että maatalouspoli-
tiikasta päättävillä on tieto CA-
viljelystä. Yhdistykseen voivat 
liittyä maan kasvukunnosta ja 

suorakylvöstä kiinnostuneet 
henkilöt ja yhdistykset.

Puheenjohtaja: Heikki Latostenmaa
Sihteeri: Bjarne Wretdal
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Suomessa peltojen orgaaninen aine eli humus on vähentynyt muokkauksen johdosta 30-50 %

Lähde: Maaseudun Tulevaisuus

Muokkaus vähentää orgaanista ainesta ja humusta
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Muokkaamatta viljely parantaa maanrakennetta ja samalla sen kykyä pidättää vettä ja ravinteita.
Kuvat viereisiltä pelloilta.
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Maanrakenteen paraneminen on pitkäaikainen prosessi
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Vasemmalla metsäojasta otetussa kuvassa vesi on puhdasta koska maata ei ole muokattu ja maa on
kasvipeitteinen ympäri vuoden. Oikealla samana päivänä otettu kuva Kalajoesta.

Ravinnepäästöjen vertailu kesätulvassa - metsäoja / joki

Metsäoja 22.8.2008 Kalajoki 22.8.2008
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Lähde: Uusitalo ym. 2007. Maatalous Itämeren rehevöittäjänä, Maa- ja eslintarviketalous 96

Lounais-Suomen rinnepeltojen ravinnepäästöjen vähentämiseksi on esitetty nurmen lisäämistä 
näille alueille. Nurmi parantaisi myös vilja-alueen heikentynyttä maanrakennetta. 

Esitys on hyvä mutta nurmelle on vilja-alueella vaikea löytää markkinoita.
Varteenotettavampi vaihtoehto on siirtyä muokkaamatta viljelyllä ympärivuotiseen kasvipeitteisyyteen jolla

tuoreen tutkimuksen mukaan päästään rinnepelloilla ympäristövaikutuksiltaan samaan lopputulokseen.

Keskimääräinen vuotuinen eroosio savimaa-
rinnepelloilla eri kaltevuusasteilla

No-Till / Nurmi -
lähes sama tulos
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Suomen Ympäristökeskuksen esitutkimus - Muokkaamatta viljelyssä eroosion ja partikkelifosforin vesistö-
kuormituksenmäärä vähenee kolmasosaan ja typen huuhtoutuminen  vähenee puoleen.

Lähde: European Agriculture Federation Ecaf seminaari ja
Suomen Suorakylvö ry / Syke luento. Kotkanniemi 2009

No-Till -menetelmällä eroosion ja partikkelifosforin vähennys kyntöön verrattuna n. 70%.
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Suomen Ympäristökeskuksen esitutkimus  - Liukoisen fosforin huuhtoutuminen lisääntyy mutta kokonais-
fosforin määrä pienenee. Suurin osa fosforista menee partikkelimuodossa ja pitkäaikaisten ulkomaisten 

tutkimusten mukaan myös liukoisen fosforin huuhtoutuminen pienenee kun pintavalunta pellolta vähenee.

Lähde: European Agriculture Federation Ecaf seminaari ja
Suomen Suorakylvö ry / Syke luento. Kotkanniemi 2009

Liukoisen fosforin huuhtoutuminen vähenee kun pintavalunta pelloilta pienenee
Kokonaisfosforin määrä pelloilta vähenee
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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.
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Tihentymä 
0-25 cm
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Maanrakenteen muuttuminen aitosuorakylvömenetelmässä
verrattuna perinteseen kylvömenetelmään.

0% = perinteinen kylvömenetelmä

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

Tebrugge 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.
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Etelä-Amerikassa suorakylvö ratkaisi maatalouden ympäristöongelmat
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menetelmään perehdytty kunnolla menetelmään ei ole perehdytty

ojitus on kunnossa ojitus ei toimi

pellot muotoiltu siten että vesi ei jää seiso-
maan notkelmiin

pelto epätasainen - vesi jää seisomaan pel-
lolle

pellon viljavuus ja ph kunnossa maan viljavuus huono ja ph matala

maa on kuohkeaa ja maan rakenne kunnossa maa on liian tiivistä

pieneliötoiminta vilkasta vähäinen pieneliötoiminta

puinti pitkään sänkeen, vähemmän olkea 
maassa

puinti lyhyeen sänkeen, paljon olkea maassa

olkisilppu tasaisesti pellon pinnalla epätasainen olkimassa

ruumenet tasaisesti pellon pinnalla (ruumen-
viskuri puimurissa)

ruumenet epätasaisesti pellon pinnalla (ei 
ruumenviskuria puimurissa)

viljelykiertoa ja kasvinvuorottelua on harjoi-
tettu

viljelykierron puute - monoviljelykulttuuri

kylvöajankohta valittu oikein kylvöajankohta valittu väärin

kylvö tehty oikeaan syvyyteen kylvetty liian syvälle - harva kasvusto

maa on sopivan kuivaa kylvettäessä (vako 
murustuu kiinni)

kylvö on tehty liian märkään maahan

rikkakasvitorjunta onnistunut, pelto on puh-
das rikkakasveista

rikkakasvitorjunta on epäonnistunut - rikka-
kasvit vähentävät satoa

kasvilajit valittu suorakylvöä suosiviksi, luja-
kortiset ja taudinkestävät lajikkeet

tautiherkkä kasvi tai kasvilajike. Ohra on 
vaikein kasvi suorakylvön aloituksessa

tautitorjunta suoritettu tautitorjuntaa ei ole suoritettu - taudit vä-
hentävät satoa

Kylvö tehty sänkikylvöön tarkoitetulla suora-
kylvökoneella

Kylvö tehty kevytmuokkaukseen tarkotetulla 
suorakylvökoneella

Aitosuorakylvömenetelmällä päästään keskimäärin  samaan satotasoon kuin perinteisillä
menetelmillä.  Joillakin satotaso on laskenut mutta joillakin se on noussut.

Menetelmä on vaativampi kuin perinteinen menetelmä ja edellyttää enemmän perusteellista
paneutumista menetelmän vaatimuksiin.

Satotaso

Kuusivuotisessa testissä 
suorakylvöllä saavutettu 
parempia satoja kuin pe-
rinteisellä menetelmillä
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Eräissä EU maissa pyritään vähentämään maatalouspäästöjä tukemalla viljelijöitä
siirtymään muokkaamattomaan viljelyyn.

Euroopassa tuetaan siirtymistä
muokkaamattaviljelyyn € / ha
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Maataloustieteiden Päivät 2010:   
Eroosion torjunta keskeinen toimenpide maatalouden vesiensuojelussa.

Poimintoja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen tutkimusjulkaisusta Maataloustieteiden Päivillä 2010.

Perinteinen syyskynnetty viljely jättää pellon osaksi vuotta ilman kasvipeitettä, jolloin ne ovat alttiina sateen ja sulamisvesien aiheutta-
malle huuhtoutumiselle. Pääosa vuoden kiintoaine-ja ravinnekuormituksesta kulkeutuu syksyn ja kevään aikana. Hienojakoisilta mailta tulevasta 
peltoviljelyn fosforikuormituksesta 75 – 90 % tulee kiintoaineeseen sitoutuneena. s.1.
 
Maatalouden ympäristötukijärjestelmän tavoitteet vesistökuormituksen vähentämiseksi eivät ole kuluneen 14 vuoden aikanan suunnitellulla 
tavalla toteutuneet.
Ympäristötuessa käytettyjä menetelmiä, suojavyöhykkeitä ja kosteikkoja, on käytetty jo irronneen ja virtaavan veden mukana
kulkeutuvan kiintoaineen pysäyttämiseen.
Näillä keinoilla pyritään hillitsemään jo tapahtuneen eroosion haittoja, jolloin puututaan vain yhteen eroosion osa-alueeseen eli kulkeutumiseen. 
s.2.

Ympäristötukijärjestelmässä on keskitetty pääuomiin ja on unohdettu sivu-uomat, jolloin suuri osa vesistöä kuormittavasta peltoalasta on 
jäänyt vähälle huomiolle. Järjestelmässä ei ole keskitetty olennaiseen asiaan eikä paikkaan saati olennaiseen tekijään eli eroosioon. s.2.

Koska kasvillisuuden merkitys roiske ja pintaeroosion estämisessä on todettu tärkeäksi, sen avulla voidaan tehokkaasti estää eroosion 
ensimmäinen vaihe eli maaperän hiukkasten irtoaminen. s.2.

Suorakylvö on kuormitusta ennalta ehkäisevä toimenpide, joka kohdistuu koko lohkon alalle sekä pinta että salaojavaluntaan toisin 
kuin menetelmät, joissa jo syntynyttä kuormitusta yritetään estää pääsemästä vesistöön.
Sekä kansainvälisesti että Suomessa on todettu että suorakylvö on tehokas tapa vähentää hienojakoisten maiden eroosiota ja sen mukana kul-
keutuvan fosforin kuormitusta. Todennäköisesti myös typen huuhtoutuminen vähenee hienojakoisten maiden suorakylvössä. s.1.

Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen tutkijat ovat tulleet samaan lopputulokseen kuin 
Friedrich Tebruggen 25 vuotisen suorakylvötutkimuksen yhteenvedossa.
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Suorakylvön vesiensuojelullisena ongelmana on fosforin kertyminen pellon pintakerrokseen. 
Tämä näyttää lisäävän liukoisen fosforin kuormitusriskiä suorakylvössä etenkin, jos pelloilta tulee paljon pintavaluntaa. s.5.

Maan rakenteen parantamisella ja pintavalunnan estämisellä voidaan tehokkaasti vähentää liukoisen fosforin kuormitusta etenkin hienoja-
koisilla mailla. Hyvä vedenläpäisevyys on myös kasvien kasvun ja maan viljeltävyyden kannalta tärkeä. Veden imeytyminen pinnasta syvempiin 
kerroksiin sateen jälkeen tulisi olla nopeaa, jotta pintavaluntaa ei syntyisi. s.5.

Kynnön ja suorakylvön vaikutusta fosforin uuttumiseen tutkittiiin analysoimalla häiriintymättömissä maaprofiileissa kerättyjä vesinäytteitä. 
Läpivaluneen veden sameus, kiintoaine- ja partikkelimaisen fosforin pitoisuudet sekä huuhtoutuneet määrät olivat kynnössä suurempia kuin 
suorakylvössä. Maaprofiilin läpi suodattuvan veden liukoisen fosforin pitoisuuksissa sen sijaan havaittu selviä eroja kynnön ja suorakylvön välillä. 
s.1.

Liuenneen fosforin huuhtoutuman hallinnassa fosforilannoituksen tarkentaminen viljelykasvien todellisia tarpeita vastaaviksi on keino, 
joka hyödyttää viljelijää myös taloudellisesti. s.5.

Kalkitus parantaa fosforin käyttökelpoisuutta kasveille ja vaikuttaa positiivisesti myös maan rakenteeseen ja pieneliötoimintaan. s.5.

On hämmästyttävää kuinka suuren painoarvon liukoisen fosforin mahdollinen vapautuminen suorakylvetyn pellon pinnasta on saanut 
tutkioiden parissa. Eroosion vähentämiseen tulisi kiinnittää suurempaa huomiota, sillä emme tiedä kuinka  suuri osa eroosioaineksen sisältä-
mästä fosforista lopulta muuttuu leville käyttökelpoiseen muotoon matkalla pellolta ojien kautta jokiin ja järviin? s.6.

Suorakylvöllä ja talviaikaisella kasvipeitteisyydellä vaikutetaan koko peltoalaan, sekä pinta-että salaojavaluntaaan, toisin kuin monilla 
muilla maatalouden ympäristötuessa käytetyillä menetelmillä, joissa vaikutus perustuu vain murto-osaan peltoalasta. Ei siis ihmekään, että maa-
talouden ympäristötuessa käytetyt menetelmät eivät ole vaikuttaneet toivotulla tavalla kuormitusta vähentävästi. s.6.

Lisätietoja/Lähde: google / Maataloustieteen Päivät 2010 / sähköinen julkaisu / esitelmät / suorakylvö

Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen tutkijat ovat tulleet samaan lopputulokseen kuin 
Friedrich Tebruggen 25 vuotisen suorakylvötutkimuksen yhteenvedossa.



�� Usein kysyttyjä asioita muokkaamatta viljelyssä.
Liete ja karjanlanta

Suorakylvössä liete levitetään hajalevityksenä tai sijoitusvantaalla sängelle tai kylvön jälkeen letkulevittimellä oraille. Liete voidaan mullata levityksen
jälkeen lautasmuokkaimella, kevytmuokkaimella tai kylvön yhteydessä suorakylvökoneella. Lietteen multaus muokkaimella voi ympäristöpäästöjen kannalta 
olla isompi haitta kuin typen osittainen haihtuminen ilman muokkausta.  Lietteen typen haihtumista voi korvata keinolannoitteilla.

Liukoinen fosfori

Kun maata ei muokata liukoista fosforia kertyy pellon pintaan mikä kuitenkaan ei ole kasveille eikä ympäristölle haitallista.
Fosforipäästöistä vesistöihin suurin osa menee partikkelifosforin muodossa eli pellolta kulkeutuneiden sedimenttien mukana.
Muokkaamatta viljely vähentää eroosiota ja sedimenttien liikkumista 90%.  Partikkelifosforin kulkeutuminen vähenee siten saman verran. 
Muokkaamatta viljelyssä veden pintavalunta pellolta vähenee jolloin myös liukoisen fosforin poistuminen pellolta vähenee.
Maatalouden kokonaisfosforikuormitus vesistöön vähenee kun maata ei muokata.
Liukoinen fosfori pellon pinnassa on myös kasvien ravinne joka vaikuttaa myönteisesti sadon muodostumiseen.
Pellon pintaan kertyvä fosfori voi vähentää myös fosforilannoitustarvetta.
Jos liukoista fosforia kertyy vuosien mittaan liian paljon pellon pintaan niin se on mahdollista mullata syvemmälle maahan kevytmuokkaamalla jos siihen on 
tarvetta.

Ruiskutustarve

Muokkaamatta viljelyssä monivuotiset rikkakasvit kuten juolavehnä torjutaan kemiallisesti ruiskutuksella.
Käytännön kokemuksen ja tutkimusten mukaan suorakylvö ei lisää merkittävästi ruiskutustarvetta koska myös kyntöön perustuvassa viljelyssä juolavehnää 
joudutaan torjumaan muutaman vuoden välein ruiskutuksella.
Muokkaamatta viljelyssä torjunta-ainemäärät ovat pienempiä ja ne hajoavat kesän aikana paremmin pellon pinnassa. 
Perinteisessä viljelyssä juolavehnätorjunnassa joudutaan syksyisin käyttämään suurempia torjunta-ainemääriä ja kynnön yhteydessä ne hautautuu maahan. 
Yleisesti voi todeta että muokkaamatta viljelyillä pelloilla esiintyy vähemmän rikkakasveja kuin perinteisessä viljelyssä silloin kun torjunnat on suoritettu me-
netelmän edellyttämällä tavalla.

Kasvitaudit

Muokkaamatta viljelyyn liittyy jatkuva kasvipeitteisyys ja viljelykierto. Kun harjoitetaan viljelykiertoa ja viljellään tauteja kestäviä lajikkeita niin kasvitauteja ei 
esiinny enempää kuin tavallisessa viljelyssä.

Satotaso

Muokkaamatta viljely vaatii viljelijältä uutta tietotaitoa ja monipuolista menetelmään perehtymistä.
Siirtymävuosina voi tulla jonkin verran sadon alennuksia mutta tietotaidon kohentuessa ja maan rakenteen parantuessa päästään keskimäärin samoihin
satoihin kuin perinteisillä menetelmillä.



��Esitys maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseksi 
Maatalouden ympäristöpäästöjä on mahdollista vähentää ratkaisevasti muokkaamattomuudella ja ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä

Talviaikainen kasvipeitteisyys
Talviaikainen kasvipeitteisyys on oikean suuntainen toimenpide, mutta keväällä tapahtuva kylvömuokkaus heikentää sen tehoa muokkaamalla maan pintaa 
ja multaamalla kasvijätteen.

Muokkaamatta viljely
Muokkauksesta kokonaan luopuminen ja siirtyminen ympärivuotiseen ja pysyvään kasvipeitteisyyteen antaa maatalouden ympäristöpäästöjen kannalta 
parhaimman tuloksen. Ympärivuotinen kasvipeite ja muokkaamaton pintamaa sitoo sedimentin ja ravinteen pellolle paikoilleen, jolloin muokkaamattomat 
pellot itsessään ovat  suoja-aluetta.  Vaikutuksiltaan muokkaamattomuus ja kasvipeitteisyys vastaa  nurmiviljelyä rinnepelloilla.

Pysyvä ympärivuotinen kasvipeitteisyys
Talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäksi tulisi tukea myös ympärivuotista kasvipeitteisyyttä. Ympärivuotisen kasvipeitteisyyden tuki tulisi olla huomattavasti 
suurempi kuin talviaikainen kasvipeitteisyystuki, jotta se houkuttelisi viljelijöitä siirtymään pysyvään muokkaamatta viljelyyn.

Kasvipeitteisyys koko maata koskevaksi
Maatalouden kokonaisympäristöpäästöjen vähentämisen kannalta olisi merkittävää laajentaa ympärivuotinen kasvipeitteisyystuki koskemaan koko maata.
Etelä-Suomen savialueilla ravinteet menevät pääosassa sedimentin mukana vesistöihin.
Karja- ja sika-alueilla ravinteita levitetään pellolle suuria määriä, mutta siellä ne huuhtoutuvat enemmän liukoisessa muodossa vesistöihin.
Siksi kokonaisravinnepäästöjen vähentämiseksi kasvipeitteisyyden tukeminen koskemaan koko maata kattavaksi vähentäisi maatalouden 
kokonaisravinnekuormaa tehokkaimmin.

Investointituki
Muokkaamatta viljelyn yleistymistä rajoittaa suorakylvökoneiden korkea hinta ja menetelmän vaatima uusi tietotaito. Siirtymävaiheen mahdolliset 
sadonvähennykset ja muiden viljelijöiden asenne menetelmää kohtaan rajoittavat menetelmän käyttöön ottoa.
Suuntaamalla investointitukea ympäristöpäästöjä vähentävän koneen hankkimiseen kannustetaan viljelijöitä siirtymään muokkaamattomaan viljelymenetel-
mään. Laajentamalla yhteisomistuksessa olevat koneet tuen piiriin mahdollistetaan myös pienempien tilojen liittyminen menetelmän etuihin.

Ratkaisu maatalouden ravinnepäästöjen vähentämiseksi
Ympäristötuen tähänastiset keinot vähentää maatalouden aiheuttamia päästöjä ovat osoittautuneet heikkotehoisiksi.  Suuntaamalla ympäristötukea muok-
kaamatta viljelyyn ja ympärivuotiseen kasvipeitteisyyteen, saadaan enemmän tehoa maatalouden päästöjen vähentämiseksi.
Muokkaamatta viljely ja ympärivuotinen kasvipeitteisyys ovat muualla maailmassa ratkaisevasti vähentäneet eroosiota ja maatalouden vesikuormitusta.

Oheisen aineiston sisältöön viitaten muokkaamatta viljely on aiemmin käytössä olevien toimien lisäksi 
ainoa merkittävä keino vähentää maatalouden aiheuttamaa ympäristön kuormitusta.  

Muokkaamatta viljely edistää myös luonnon monimuotoisuutta, lisää riistan elinmahdollisuuksia ja suojelee luontoa.
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20-vuotinen saksalainen 
viljelymenetelmätutkimus

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

Suorakylvö vähentää   
ympäristön kuormitusta

Pintamaan huuhtoutuminen -69%    
Kasvinsuojeluaineet -70%    
Nitraatti >-85%    
Liukoinen fosfaatti >-65%    
Sedimentin kulkeutuminen -93%

Yli 20 vuotta kestäneen tutkimuksen mukaan muokkaus on haitallista maalle ja ympäristölle.
Muokkaamattomuus/suorakylvö vähentää ympäristöpäästöjä noin 70 %
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Pieneliötoiminta lannoittaa maata

Muokkaus vähentää myös maan pieneliötoimintaa ja heikentää maankasvukuntoa
Muokkaamatta viljelyssä pieneliötoiminta biologisesti muokkaa maata ja jätöksillään ravinnekierrolla

parantavat maan kasvukuntoa.
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Sadesimulaatio Agritechnica näyttelyssä v. 2007 osoittaa että muokkaamaton maa sitoo 
vettä ja kasvipeite suojaa sedimenttien irtoamiselta.

Lähde:
Understanding the process of soil erosion and water 
infiltration.
www.rolf-derpsch.com/startseite.htm

Lähde:
Regen- & Erosionssimulator Highlight auf der 
AGRITECHNICA 2007. 
www.Beratung-mal-anders.de

Muokkaamaton maa sitoo vettä ja kasvipeite suojaa sedimenttien irtoamiselta
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Sadesimulaatio rinnepellon eroosion vaikutuksesta
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Sadesimulaatio rinnepellon veden poistumisesta
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Eroosion ja veden poistumisen väheneminen
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Sadesimulaatiossa nähdään kuinka muokkaamatta viljelyssä veden poistuminen vähenee, 
sedimenttien poistuminen lakkaa melkein kokonaan ja kasvinsuojeluaineiden poistuminen

vähenee kun veden poistuminen vähenee.
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Lähde: Elements of a sustainable intensification of crop productionwith Conservation Agriculture Elements AgricultureTheodor FriedrichSenior Officer AGPC. FAO

Ajan myötä glyfosaatin tarve pienenee koska monivuotiset rikkakasvit vähenee.
Kasvipeitteisyys peittää rikkakasveja ja estää niiden itämisen.
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Suomennos: Vieskan Metalli Oy
Lähde: Säästävän viljelyn II maailmankongressi, Brasilia / D.C. Reicosky:n luento  

Muokkaamattomassa maassa maan murut ja sedimentit ovat kiinni toisissaan ja muodostavat
biologisen tiimin  joka sitoo itseensä vettä ja ravinteita. Ympärivuotinen kasvipeite suojaa

pintamaata sedimenttien irtoamiselta ja edistää veden imeytymistä maahan.
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Suomennos: Vieskan Metalli Oy
Lähde: Säästävän viljelyn II maailmankongressi, Brasilia / D.C. Reicosky:n luento  

Ennen perusmuokkausta Perusmuokkauksen jälkeen Toisen muokkauskerran jälkeen

”Madot ovat allergisia kylmälle teräkselle”

Tehokas muokkaus tuhoaa maaperän järjestelmien
biologisen ja ekologisen eheyden

Muokkaus rikkoo maan murusten eheyden ja paljastaa maan. Muokkauksen johdosta sedimentit ovat
paljaana ja irrallaan suurimman osan vuodesta ja varsinkin keväisin ja syksyisin jolloin

veden virtaus pelloilta vesistöihin on suurimmillaan.
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Hiilen määrä lisääntyy Hiilen määrä vähenee

Muokkaus on haitallista myös ilmakehälle aiheuttaen hiilidioksidikaasua ilmaan.
Muokkaus lisää happea maahan joka yhtyy maassa olevaan hiileen aiheuttaen

hiilidioksidia ilmakehään ja orgaanisen aineen vähenemistä maasta.
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CO2-päästöjen vähentymisen arviointi sovellettaessa 
maanmuokkausta EU:ssa
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*) p=0,8555 kg/l

C-VAPAUTUMINEN POLTTOAINEKULUT

Suomennos: Vieskan Metalli Oy
Lähde: Institut für Landtechnik der Justus-Liebig-Univertität Giessen
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FinCA
Suomen CA-viljelyn yhdistys ry


