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Viime vuosien vaikeat korjuuolosuhteet ovat
monin paikoin katkaisseet kamelin selän ja
tiivistäneet vaikeasti perunapeltojen pohjamaan. Taustalla on usein yksipuolinen viljelykierto ja raskaat koneet, jotka ilman märkää sadonkorjuukauttakin heikentävät maan
rakennetta voimakkaasti.
Maan tiivistyminen ja heikko rakenne ovat
itseään ruokkiva negatiivinen kierre, jonka
seurauksena mm. tuotantopanosten hyötykäyttö sekä satovarmuus heikkenevät. Kierre
olisi saatava käännettyä positiiviseksi ehkäisemällä tiivistymistä ja ylläpitämällä maan
hyvää rakennetta.
Maan hyvän rakenteen ja samalla kestävän
maanviljelyn edellytyksenä on hyvä vesitalous ja tiivistymisen ehkäiseminen mm. minimoimalla peltoliikenne, välttämällä yli 6
tonnin akselipainoja ja yli 0,5 barin rengaspaineita sekä ajoittamalla viljelytoimet mahdollisimman hyviin olosuhteisiin. Monipuolisella viljelykierrolla, joka sisältää syväjuurisia monivuotisia kasveja sekä seoskasvustoja, voidaan ylläpitää maan rakennetta sekä
kerryttää eloperäistä ainesta maahan. Eloperäisellä lannoituksella voidaan tasapainottaa etenkin juurikasvien negatiivista humustasetta.

Ensin havainnoitava maan rakennetta

Johannes Tiusanen

Maan rakennetta on tärkeää tarkkailla viljelytoimien ja kasvukauden aikana myös pintaa syvemmältä. Kuoppatesti ja kasvien juurten tarkkailu ilmaisevat hyvin maan kuntoa ja paljastavat mahdollisten tiivistymien sijainnin.

Jankkuroinnin tarkoituksena on rikkoa tiivistymä sekoittamatta maata. Oikeanlaisella jankkurilla oikeaan aikaan kuohkeutettu nurmi vaurioituu vain vähän ja elpyy nopeasti ripeään kasvuun.
Pohjamaan vaikeita tiivistymiä voidaan syväkuohkeuttaa joko biologisesti tai mekaanisesti. Sinimailasta sisältävä 2–3-vuotinen
viherlannoitusnurmi on edullinen kuohkeuttaja, mutta koska juuret eivät viihdy hapettomissa oloissa, voivat kasvit olla voimattomia vaikeita tiivistymiä vastaan.
Jankkurilla tehtävän mekaanisen syväkuohkeutuksen tavoitteena on rikkoa tiivistymä
sekoittamatta maata. Tällöin maan kantavuus heikkenee suuresti ja kuohkeutettu
maan on herkkä tiivistymään uudelleen, jos
sitä ei vakauteta jankkuroinnin jälkeen. Jankkurointi on tärkeää tehdä maan ollessa riittävän kuivaa – sen tulee murustua koko kuohkeutussyvyydeltä.

Biologismekaaninen syväkuohkeutus
turvallisinta ja tehokkainta
Biologisen ja mekaanisen kuohkeutuksen
yhdistäminen onkin turvallisin ja tehokkain
keino syväkuohkeuttamisen tekemiseksi. Syväkuohkeutetun viherlannoitusnurmen tai
kuohkeutuksen jälkeisen kylvön jälkeen kasvien juuret tunkeutuvat jankkurin murustamaan maahan vakauttaen sen jälleen peltoliikennettä kestäväksi.

Ylinnä railoja tekevän ja alimpana kauttaaltaan kuohkeuttavan jankkurin toimintaperiaate. Keskimmäinen kuva havainnollistaa terien etäisyyden merkitystä.

Jankkureita on pääsääntöisesti kahta erilaista tyyppiä: railoja tekeviä tai kauttaaltaan
kuohkeuttavia. Kapeateräisten jankkureiden
railojen väliin jää kuohkeuttamattomia kannaksia, jotka säilyttävän osittain maan kan-

tavuuden. Jos kuohkeutuksen jälkeen yksipuolinen viljelykierto ja raskaiden koneiden
käyttö jatkuu, on turvallisempaa käyttää tämäntyyppistä laitetta.
Happamilla sulfaattimailla syväkuohkeutus
voi mahdollistaa kasvien juurten pääsyn
useiden satojen kilojen suuruisiin liukoisen
typen varantoihin pohjamaassa, mutta toimenpiteessä on erityisesti vältettävä happaman pohjamaan siirtymistä pintaan.

Vain vaikeita tiivistymiä
kannattaa jankkuroida
Mekaaninen syväkuohkeutus on suuren vetotehon tarpeen ja alhaisen työsaavutuksensa takia kallis toimenpide ja sen tekeminen
kannattaa vain kun tiivistymät ovat erittäin
vaikeita ja kun tiivistymien ehkäisemiseen
aiotaan kiinnittää jatkossa huomiota.
Syväkuohkeutuksella voidaan parantaa
maan läpäisevyyttä sekä huokostilavuutta
ja näin ollen lisätä veden- ja ravinteidenpidätyskykyä. Kasvien juurten laajuuden kas
vaessa ne ulottuvat aiempaa suurempiin
vesi- sekä ravinnevarantoihin ja kerryttävät myös eloperäistä ainesta maahan. Näin
maalle voidaan luoda puskurikykyä äärevien olosuhteiden varalle.
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