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Miten onnistut suorakylvössä

Ojitus ja pellon tasaisuus. 
Tarvittaessa kevytmuokkaus.
Pellon kuivatus ja pellon tasaisuus ovat tärkeitä perusasioita 
varsinkin suorakylvön alussa. Suorakylvössä kasvustot kärsivät märkyydestä ja maan tiivistymisestä enemmän mitä 
perinteisessä viljelyssä.
Sen vuoksi pellon ojitus, tasaus ja tiivistymät kannattaa laittaa kuntoon ennen suorakylvöön siirtymistä. 

Pellon kunnostuksessa maan tiivistymät  kannattaa  poistaa esim. kyntämällä.
Sen jälkeen kun kylvö on tehty tiivistymättömään maahan niin kyntöä ei enää tarvita.

Suorakylvön siirtymävaiheessa tai märkyyttä kärsivillä mailla voi olla eduksi kevyt muokata pellon pintaa lautas-
muokkaimella tai isopiikkisellä äkeellä ennen kylvöä. Se ei kuitenkaan poista glyfosaatin ruiskutustarvetta.
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Puinti - olki ja ruumenet
• Suorakylvössä kasvialusta tehdään puimurilla ja ruiskulla.
• Ruiskutuksen ja kylvön onnistumiseksi puinti kannattaa tehdä pitkään sänkeen.
• Olki leviää silloin tasaisemmin pellolle ja rikkakasveja jää enemmän ruiskutukseen esille.
• Lakoviljaa on syytä välttää koska silloin vilja joudutaan puimaan lyhyeen sänkeen.
• Puimurissa kannattaa käyttää suurtehosilppuria ja ruumenen levittäjää.
• Olki ja ruumenet levitettävä mahdollisimman tasaisesti pellon pinnalle.
• Viljelykierrolla ja lyhyt-ja lujakortisilla lajikkeilla voi vähentää kasvijätteen määrää.
• Tautiaineita jotka sisältää oljen hajoamista estäviä aineita on syytä välttää.

Miten onnistut suorakylvössä
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Rikkakasvitorjunta
Monivuotiset rikkakasvit torjutaan suorakylvössä Glyfosaatilla. Yksivuotiset yleisillä torjunta-
aineilla. Monivuotisten rikkakasvien ruiskutus tehdään joka vuosi yleisimmin keväällä ennen kylvöä. 
Keväällä riittää pienempi annos 1,5 - 2 l / ha. + kiinnike. Tarvittaessa käytettävä veden pehmennysaineita. 
Keväällä joutuu odottamaan että rikkakasvien kasvu lähtee käyntiin ennen ruiskutusta.
Ruiskutuksen voi tehdä myös kylvön jälkeen mutta silloin on sääriski että sataa ja oraat tulevat pinnalle en-
nen ruiskutusta.
Syysruiskutuksessa tarvitaan olosuhteista riippuen glyfosaattia 3-4 l / ha. + kiinnike. Tarvittaessa käytettävä 
veden pehmennys aineita. Syysruiskutuksen jälkeen pääse keväällä kevytmuokkaamaan tai kylvämään sa-
maan aikaan perinteisesti viljelevien kanssa. Jos multamailla on kylänurmikkaa niin siihen tehoaa paremmin 
syysruiskutus ja keväinen lautasmuokkaus. Syysruiskutuksessa osa kasveista voi olla kasvijätteen alla tai 
lepotilassa jolloin sen teho voi jäädä vajaaksi. 
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Taustaa 
 
•	 Koneviestin	suorakylvökoe		
	 tehdään	Loimaan	ammatti-	ja	 
	 aikuisopiston	koulutilalla.
•	 Koe	on	kestoltaan	 
	 kymmenvuotinen.
•	 Koe	tuottaa	käytännön	tietoa	 
	 suorakylvöstä	verrattuna	 
	 perinteisiin	maan	muokkausta		
	 soveltaviin	menetelmiin.
•	 Mukana	on	9	erilaista	 
	 suorakylvökonetta.
•	 Verrokkiruutuina	perinteiset		
	 menetelmät:	kyntö,	kultivointi,	 
	 lautasmuokkaus,	keväällä		 	
	 tehtävä	lautasmuokkaus.
•	 Tehdään	oikeilla	koneilla		 	
	 0,50	hehtaarin	koealalle,	 
	 sama	koeruutu	kylvetään	 
	 kullakin	koneella	vuodesta			
	 toiseen.
•	 Kylväjät	ovat	maanviljelijöitä	 
	 ja	urakoitsijoita,	jotka	tuntevat		
	 koneensa	ominaisuudet	ja	 
	 vaatimukset	parhaiten.
•	 Loimaan	ammatti-	ja	 
	 aikuisopiston	opiskelijat	ja		 	
	 opettajat	osallistuvat	kokeen		
	 käytännön	toteutukseen.
•	 Koe	tuottaa	peltokasvien	 
	 tuotannon	ja	koneteknologian		
	 opetukseen	mielenkiintoisen		
	 ja	tärkeän	lisän.
•	 Tuottaa	luonnonvara-alan	 
	 ammattikorkeakouluopiskeli- 
	 joille	useita	lopputyön	 
	 tutkimusaiheita.
•	 Lisätietoja:	 
						Tuomas	Levomäki/		 	
	 p.	040	586	6915 
					Erkki	Mäkelä/ 
					p.	044	519	6018	 
					Uolevi	Oristo/ 
					p.	0400	408	912

ã Sato punnittiin heti puinnin jälkeen. Dynaamisen punnituksen 
mahdollistava DG Dina -ajoneuvovaaka vuokrattiin maahantuojalta, 
Tmi Juhani Rahkoselta.

Loimaan koulutilan Sampo 2045 -puimurin 
suurtehosilppuri levittää olkimassan tasaisesti, 
mikä tasoittaa ruutujen kuivumista keväällä ja 
nopeuttaa oljen maatumista.

rä oli kynnöksellä, kultivoidulla 
ja syksyn lautasmuokkasruuduil-
la 286 kg/ha, eli siementä jäi kyl-
vämättä 14 kg/ha. Kaksi päivää 
myöhemmin kylvetyn kevään lau-
tasmuokkausruudun toteutunut 
kylvömäärä oli 280 kg/ha. Hank-
kija Oy sponsoroi vuoden 2013 
kokeen Propino-ohran siemenet.

Jaettu lannoitus toimii
Jaettu lannoitus toimi tälläkin 
kasvukaudella hyvin, koska mal-
lasohran sadossa päästiin kuu-
teen tonniin ja valkuainen jäi 10 
prosentin paikkeille. Olen ha-
vainnut Loimaan savimailla kuu-
den vuoden kokemuksella, että 
jaetulla lannoituksella saadaan 
hyviä tuloksia niin sadon laadus-
sa kuin määrässä. Vaikka se lisää 
kasvukaudelle yhden työvaiheen, 
on sen positiivinen taloudellinen 
merkitys huomattava.

Sadon laadun ja määrän pa-
rantumisen lisäksi jaettu lannoi-
tus on tärkeä osa riskinhallintaa. 
Mielestäni on liian suuri talou-
dellinen riski laittaa vapun ai-
kaan 140 kiloa typpeä kevätvil-
jan tai öljykasvien kylvössä heh-
taarille, kun ei vielä tiedetä lain-
kaan kasvukauden olosuhteista. 
Kesäkuun toisella viikolla ollaan 
jo paljon viisaampia kasvustojen 
kunnosta ja satopotentiaalista. 
Tällöin tarpeen mukaisesti teh-
tävällä lisälannoituksella voidaan 
parantaa sadon laatua ja lisätä sa-
don määrää. Tarvittaessa lannoi-
tus voidaan jakaa vielä useam-
paan osaan.

Kylvölannoitteena käytettiin 
Yaran Pellon Y-1:stä. Typpeä oli 
tarkoitus antaa kylvön yhteydessä 
85 kg/ha ja lisälannoitus tarpeen 
mukaan kesäkuussa. Mallasohra-
lajikkeista ainakin Tipplen on ha-
vaittu sietävän ja oikeastaan tar-

vitsevan savimailla totuttua mal-
lasohran typpimäärää (80 kg/ha) 
suuremman määrän, jotta se tuot-
taisi yli viiden tonnin hehtaarisa-
don.

Lannoitustasoissa eroja
Lannoitteen kiertokokeessa oli 

muutamilla koneilla turhan suu-
ria eroja tavoiteltuun määrään 
nähden: Junkkari -20 kg/ha, Gre-
at Plains -20 kg/ha, Rapid -20 kg/
ha. VM:llä lannoitetta jäi kylvä-
mättä niinkin paljon kuin 40 kg/
ha. Semeatolla lannoitetta me-
ni tavoitellusti 320 kg/ha. Krau-

Ruiskuttamaton Ruiskuttamaton Kevätruiskutus Syysruiskutus
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Kasvinvuorottelu ja  kasvitaudit
Kasvinvuorottelulla voi vähentää tautipainetta. 
Edellisen kasvin taudit eivät yleensä tartu seuraavaan kasviin.
Pieneliötoiminta pellon pinnassa vähentää tautipainetta.
Tautien torjunta-aineella saa vielä sadonlisäystä.
Jos tautiaineita ei käytä niin silloin kannattaa valita tauteja kestäviä lajikkeita.
Erilaisilla kasveilla on erilainen juuristo mikä myös parantaa maan kasvukuntoa.
Kaura ja vehnä ovat suorakylvössä helpompia kasveja, ohra on vaativin.
Kauran jälkeen myöhäistetty kevätruiskutus torjuu sekaviljan.

Miten onnistut suorakylvössä
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Kylvöajankohta ja kylvösyvyys
Suorakylvön alussa varottava liian märkään maahan kylvämistä ettei pellon pinta tiivisty.
Pelto on silloin riittävän kuivaa kun vako murenee kiinni ja maa ei tartu renkaisiin. 
Myös liian kuivaan maahan vannas ei uppoa jos maa kuivaa liikaa kovaksi.
Siirtymävaiheen jälkeen pelto kuivaa nopeammin ja siitä tulee kantavampaa. Orgaanisen aineen 
lisääntyessä pellon pinta ei tiivisty niin herkästi niin jolloin pellolle voi mennä aiemmin.
Kevätruiskutuksessa joutuu odottamaan että kasvukausi lähtee käyntiin että ruiskutus tehoaa.
Syysruiskutuksen jälkeen pellolle pääsee siirtymäajan jälkeen yhtä aikaa perinteisesti viljelevien 
kanssa. 
Kylvösyvyys viljoilla on keskimäärin n. tuuma eli 2.5 cm. Isoilla siemenillä 3,5 cm ja piensiemenillä 
1 - 2 cm. 

Miten onnistut suorakylvössä
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Koneviesti Suorakylvökoe 2014
Suorakylvöruuduissa orgaaninen aine / multavuus on lisääntynyt reilusti 8.5 stä 9,9%:iin.
Minimuokatussa (syyskultivointi) 8,5 stä 8,95% iin.
Kynnössä se on pysynyt entisellään.  8,5%
Suorakylvöruuduissa multavuutta on eniten maan pinnassa. Olki tärkeä lenkki ravinnekierrossa.

Kestävä mururakenne. Murujen kiinnipitävänä voimana on pienelisöstön erittämat  liima-aineet.
Kestävä mururakenne vähentää tehokkaasti pellolta karkaavan kiintoainesten määrää.
Kyntöantura tiivistymä poistunut. Pienempi tiivistyskerros n. 10cm.

Hiiltä syntyy orgaanisesta aineesta tulevasta humuksesta kuten oljesta ja
juurten ja pieneliöiden symbioosista.

Maa kykenee pidättämään liukoisia ravinteita tehokkaasti.
Suorakylvökentän korkeat kationinvaihtoarvot. Maa pystyy varastoimaan paljon ravinteita.
Tiivistäen kunhan pidämme maa-aineksen pellolla pysyvät myös ravinteet siellä korkoa 
kasvamassa.

Orgaanisen aineksen ( hiilen ) hävikki voidaan kääntää päinvastaiseksi.
Mittausten mukaan Loimaan Ca-viljellyistä pelloista on tullut hiilinielu.

Suorakylvömenetelmät ovat paitsi satoisimpia myös satovarmempia kuin kyntö ja minimuok-
kausmenetelmät - pellolta karkaavista ravinnepäästöistä puhumattakaan.

Lauseet lainauksia KV:n tekstistä

Miten onnistut suorakylvössä
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Yara Muokkauskokeen tuloksia
Yara Kotkanniemen tutkimusasemalla tutkitaan eri muokkaustapoja: kyntöä, sän-
kimuokkausta, ja suorakylvöä. Muokkauksen keventäminen on parantanut maata 
- ja satoja.

Koelohkoa on viljelty vuodesta 2003 lähtien siten, että kolmasosa lohkosta kynnetään, kolmasosa sänki-
muokataan ja kolmas osa suorakylvetään. Siinä kylvetään kolmimetrisellä Väderstad Rapid kylvölannoit-
timella eri kaistoja kevätvehnä-, ohra- ja kauralajikkeita läpi eri muokkauspohjien.

Eroja sadossa ja laadussa
Alkuvuosina kynnetty antoi paremmat sadot. Viimevuosina sänkimuokatuilta ja suorakylvetyiltä alueilta 
onkin saatu suurimmat sadot.

Keventäminen parantanut maan rakennetta
Syksyllä 2014 ProAgria teki eri muokkausmenetelmissä kuoppatestit. Ne osoittavat, että siirryttäessä 
kynnöstä kevyempään sänkimuokkaukseen tai suorakylvöön maaperän kunto on parantunut. 
Pellon vedenläpäisykyky on parantunut ja maassa on enemmän lieroreikiä ja syvempiä juurikanavia.
Orgaaninen aine lisääntyy josta vapautuu ravinteita. Mikrobitoiminta on vilkkaampaa ja luontaista typpeä 
vapautuu enemmän mikä näkyy satoeroina.

                                                                              Lauseet lainauksia Leipä leveämmäksi 2/2015 lehdestä
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Kiitos mielenkiinnosta!

Lue lisää!
suorakylvo.fi


