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Työssä käytetyt termit ja lyhenteet 

Arbuskeli Kerämäinen kasvusto, jonka sienijuuri luo kasvin juuren si-

sään. 

Endofyytti Kasvin sisällä eläviä eliöitä. Esimerkiksi sieniä, mikrobeja 

tai bakteereita, jotka eivät ole isäntäkasville haitallisia. 

Glyseroli Kolmearvoinen alkoholi, joka toimii säilytysliuoksena tutki-

muksen juurille. 

HCI  Vetykloridi. 

H2O2  Vetyperoksidi. 

Inkubointi  Näytteen hauduttaminen kontrolloidussa lämpötilassa. 

Keräsienijuuri  Sienijuurityyppi, jonka nimi tulee kerämäisistä kasvus-

toista, joita se luo kasvin soluihin. 

Kolonisaatioprosentti Kertoo kuinka monella juurella sadasta esiintyy keräsieni-

juuren rakenteita. 

KOH   Vahva emäs, kaliumhydroksidi. 

Metyylisininen Värjäysaine, jonka avulla saadaan sienijuuren ja juuren yh-

tymäkohta näkyviin mikroskopointia varten. 

Mykorritsa  Sienijuuri. Tulee kreikan kielen sanoista mykes eli sieni ja 

rhiza eli juuri.  

Painerihma Arbuskeliksi puhkeava rihma, joka muodostaa juuren solu-

väliin rinkimäisen rakenteen. 

Parasitismi Loisiminen. Kahden eliön vuorovaikutussuhde, jossa toi-

nen osapuoli hyötyy toisesta toisen kustannuksella.  

Symbioosi  Kahden eliön vuorovaikutussuhde, jossa molemmat osa-

puolet hyötyvät toisistaan. 

Tumma sienirihma Oman pigmentin omaava mikroskoopilla nähtävä rakenne, 

joka ei ole keräsienijuurta. 

Vesikkeli Kalvorakkula. Kasvin juuristossa sijaitseva pyöreä mikro-

skoopilla havaittava rakenne. 
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Ymppi Muualla kasvatettu tuote, joka yhdistetään kasvavaan kas-

viin jollain tavalla. Tässä tapauksessa sijoitetaan kasvatet-

tua sienijuurta peltomaahan edistämään juurten ravintei-

den kuljetusta. 
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1 Alkulause 

 

Peltomaassa on paljon erilaisia eliöitä, jotka joko auttavat kasvien kasvua, pelkästään 

hyötyvät kasvien kasvusta ottamalla niiltä ravinteita tai elävät kasvista piittaamatta. 

Sienijuuritutkimuksissa on todettu, että riippuen maassa tarjolla olevista ravinteista 

sen suhde kasviin voi muuttua joko ravinteiden kuljettajana symbioosissa tai pelkäs-

tään yhteyttämistuotteiden hyödyntäjänä, eli kasvun heikentäjänä. 

 

Tässä tutkimuksessa vertaillaan lannoitteiden vaikutuksia kasvin kanssa symbioosissa 

elävän keräsienijuuren esiintymiseen, eli muuttuuko sienijuuren määrä eri lannoittei-

den vaikutuksesta. Sienijuuri on kasvin tärkeä kumppani, joka toimii kasvin kanssa 

antaen kasville maasta keräämiään ja mikrobitoiminnan avulla pilkkomiaan ravin-

teita. Vastineeksi kasvi antaa sienijuurelle yhteyttämisprosessissa syntyneitä soke-

reita.  

Tässä työssä hyödynnettiin Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden artikkeleita ja esityk-

siä ja sienijuuritutkimustuloksia mansikan osalta. Lisäksi kirjallisuuslähteenä on Jeff 

Lowenfelsin (2017) Teaming with fungi -teos ja Sienten biologia -kirja. (Timonen, Val-

konen & Myllys 2013). 

Kokeellinen osa suoritettiin ruutukokeena Sotkamossa Luonnonvarakeskuksen pel-

loilla. Ruutukokeessa perustettiin neljä ruutua, joita kutakin lannoitettiin eri tavalla: 

lietelannalla, kuivalannalla sekä raemaisella lannoitteella. Kokeen kontrollina toimi 

lannoittamaton ruutu. Sienijuuren määrää tarkkailtiin ennen lannoitusta ja lannoituk-

sen jälkeen. Näin saatiin selville sienijuurten määrän mahdollinen muutos ja vaihtelut 

lannoitteiden välillä. 

Tutkimus antaa arvokasta tietoa lannoituksen vaikutuksista sienijuuriin. Lisäksi tutki-

muksesta on mahdollisesti hyötyä tulevissa Luonnonvarakeskuksen tutkimuksissa liit-

tyen keräsienijuureen. Opinnäytetyöstä saatuja tietoja voidaan käyttää suuntaa anta-

vina perustietoina laajemmille tutkimuksille. 

Sienijuurisymbioosia heinäkasveilla ei ole juurikaan tutkittu Luonnonvarakeskuksella. 

Tutkimusta on tehty lähinnä marjoilla ja vihanneksilla. Keräsienijuurten vaikutus ei 
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ole niin vahva heinäkasveilla kuin esimerkiksi mansikalla, mutta sienijuuri vaikuttaa 

heinäkasvienkin kasvuun ja ravinteiden saantiin. (Vestberg 2017.) 
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2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyössä pyritään selvittämään millä tavoin keräsienijuuri käyttäytyy timo-

tein ja nurminadan juuristossa, kun lannoitetaan eri lannoitteilla. Opinnäytteen tutki-

muskysymyksinä on:  

 Esiintyykö heinäkasveilla koeruuduissa sienijuurta? 

 Kehittyykö sienijuurikolonisaatio kesän aikana? 

 Millaisia vaikutuksia lannoitteiden välillä on sienijuuren käyttäytymiseen ja koloni-
saatioiden määrään timotein ja nurminadan juuristoissa? 
 

Kokeellinen osa on rajattu niin, että tutkitaan vain timotein ja nurminadan osalta sie-

nijuuren toiminnan muutosta eri lannoitteilla. Opinnäytetyön ulkopuolelle jäävät lan-

noitemäärien vaihteluiden vaikutukset ja sienijuurikolonisaation vaikutus kasvin kas-

vuun.  

3 Sienijuuret 

Sienijuuret ovat sieniä, jotka elävät yhteiseloa kasvien kanssa juuristoiden läheisyy-

dessä sekä pintakerroksissa tai sisällä soluväleissä riippuen sienijuurilajista. Yli kah-

deksankymmentä prosenttia kasveista toimii jonkinlaisessa sienijuurisymbioosissa. 

Käsitteen sienijuuri loi ja symbioositoiminnan löysi Albert Bernhard Frank vuonna 

1885. Tutkimuksessa hän vertasi pyökkiheimoisten kasvua sterilisoidulla alustalla ja 

metsäolosuhteissa. Kuitenkin vasta 1950-luvulla Barbara Mosse oivalsi, että tehokas 

sienijuuren hyödyntäminen on mahdollista. (Kytöviita 2006, 84–85.) 

Sienijuuret ovat heterotrofisia, eli eivät kykene itse yhteyttämään mutta muuttavat 

kasvin tuottamia yhteyttämistuotteita sokereiksi ja hyödyntävät energiana. Sienijuu-

ret eivät lisäänny suvullisesti, vaan lepoitiöiden avulla. Lepoitiöiden avulla tehokas le-

viäminen ei ole mahdollista. Syy lisääntymistapaan on selviäminen haastavien aiko-

jen yli itiönä. Itämisen jälkeen kasvin juuriston on löydyttävä muutaman senttimetrin 

päästä, jotta sienijuuri kykenee jatkamaan kasvuaan. Sienijuuren kasvaessa kasvin 

juureen toimii sieni loisena siihen asti, kun saa rihmaston kasvatettua. Heti yhdisty-

misen jälkeen tapahtuu juuristossa muutoksia ja juuristo havaitsee sienen hyödyl-

liseksi.  (Timonen ym. 2013, 190–191.) 



9 
 

 

3.1.1 Ryhmittely 

Sienijuuret on ryhmitelty sienen ja kasvin yhdistymistavan perusteella kahteen ryh-

mään endomykorritsaan (sisäsienijuuret) ja ektomykorritsaan (pintasienijuuret). Sie-

nijuuret eroavat siten, että sisäsienijuurilla on kasvustoa myös kasvin juuren sisällä 

solukoissa. Sisäsienijuuria esiintyy suurimmilla osilla viljely- sekä puutarhakasveista ja 

lisäksi monilla puuvartisilla kasveilla, esimerkkinä pihlaja, tuomi sekä omenapuut.  

Pintasienijuuret kasvavat vain juuriston pinnalla sekä pintakerroksissa. Kasvustoa kut-

sutaan Hartigin verkoksi. Pintasienijuurista kasvavat monet sienet, esimerkiksi tatit, 

haperot ja rouskut. On olemassa myös ektendomykorritsa eli sekasienijuuri, joka kas-

vaa molemmilla tavoin. (Lowenfels 2017, 48, Timonen ym. 2013, 191.) 

Yhdellä kasvilla esiintyvät sisäsieni- sekä sekasienijuuret on jaoteltu isäntäkasvin mu-

kaan ja monilla eri kasveilla esiintyvät sienijuuret juuren muodon mukaan. Sisäsieni-

juurella tyyppejä ovat kokeessa tutkittavan keräsienijuuren lisäksi kanervasienijuuri 

ja kämmekkäsienijuuri. Sekatyypin sienijuuria ovat talvikkisienijuuri sekä mäntykuk-

kasienijuuri. Pintasienijuurityyppejä on olemassa vain yksi ja niitä esiintyy yleisesti 

puilla. (Timonen ym. 2013, 191–198.) 

3.1.2 Symbioosi 

Symbioosissa sienijuuri toimii kasvin omien juurien tavoin. Sienijuuri ottaa ja kuljet-

taa kasville pääasiassa fosforia ja vettä, mutta myös typpeä, kaliumia, sinkkiä ja kupa-

ria. Muiden ravinteiden otto tehostuu myös fosforilisän ansiosta. Vastineeksi kasvi 

antaa sienelle yhteyttämistuotteita ja sieni pilkkoo ne hyödynnettävään muotoon, 

yleisimmin glukoosiksi ja fruktoosiksi. Symbioosi saa kasvin panostamaan juuriston 

hiilen määrään, joka vahvistaa juuriston uudistumista ja ravinteiden oton voimak-

kuutta. Sienijuuren läheisyydessä toimii paljon mikrobeja, jotka hyötyvät myös sieni-

juuren toiminnasta, koska sienijuuri vapauttaa ylimääräiset yhteyttämistuotteet erit-

teinä muiden maan mikrobien käyttöön. Lisäksi osa mikrobeista toimii orgaanisen ai-

neksen lahottajina ja näin ne muuntavat orgaanisen aineksen ravinteita juuristoille 

hyödynnettävään muotoon. (Aaltonen & Vestberg 2005, Timonen ym. 2013, 190.) 
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3.1.3 Hyödyt 

Sienijuuret kasvavat pienempiin maahuokosiin kuin kasvin omat juuret rihmamaisen 

rakenteen ja ravinteiden luokse hakeutumisen vuoksi. Rihmat siis ohittavat mahdolli-

sen ravinneniukan tilan joka juurien läheisyydessä vallitsee. Rihmastot yltävät noin 

10–15 cm etäisyydelle kasvin omasta juuresta tiheänä verkostona ja mahdollistavat 

ravinteiden ja vedenoton laajemmalta, tehokkaammin ja nopeammin kuin kasvien 

juuret kykenevät. Näin ollen myös kuivuuden, ravinneniukkuuden ja pH-olosuhteiden 

sietokyky kasvaa. Heikosti haarautuneet ja lyhyet juuret omaavat kasvit hyötyvät eni-

ten symbioosista. Uudet kasvit juurtuvat helpommin ja vettä varastoituu myös sieni-

juuren ulkopuolelle rihmaston luomiin väleihin ja taskuihin. Rihmastot huoltavat yh-

dessä muiden eliöiden kanssa rakenteillaan ja rihmastoillaan maan mururakennetta. 

Sienijuuri tuottaa myös glomaliinia, joka yhdistää maapartikkeleita ja muuttaa maan 

rakennetta ravinteita sitovammaksi ja näin estää ravinteiden huuhtoutumista. Sieni-

juuren kuollessa vapautuvat sen sisältämät ravinteet takaisin maahan. 

Sienijuuret estävät taudinaiheuttajien pääsyä vahingoittamaan kasvin juuristoa kil-

pailemalla ravinteista, estämällä mikrobien pääsyä suoraan kosketuksen juuriston 

kanssa sekä tuottamalla antibioottisia aineita taudinaiheuttajia vastaan. Sienijuuret 

myös vahvistavat kasvin luontaista vastustuskykyä antamillaan ravinnelisillä. Vahvan 

sienijuurisymbioosin omaavalla kasvilla kyetään alhaisella fosforitasolla riuduttamaan 

sienijuureton rikkakasvi ravinnepuutteeseen heikomman ravinteidenoton vuoksi. (Lo-

wenfels 2017, 45–46, Kytöviita 2006, 110.) 
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 Toimintaan vaikuttaminen 

3.2.1 Haitallinen vaikuttaminen 

Liiallinen fosforilannoitus tukahduttaa sienen ravinteiden kuljettamisen ja tekee sie-

nestä loisen, joka hyödyntää kasvin yhteyttämistuotteita ja heikentää kasvin tuotta-

vuutta. Erityisesti nopeavaikutteiset väkilannoitteet lamauttavat sienijuuren ravintei-

den kuljetuksen. Muita negatiivisesti vaikuttavia toimenpiteitä ovat alla mainitut toi-

menpiteet (Rajala 2006, 62, Lowenfels 2017, 82–86.) 

 Syvämuokkaus 
o Esimerkiksi kyntäminen tuhoaa sienijuuren rihmastoja 

 Kulotus 
o Sienijuurikanta ei kestä yli 50 C lämpötiloja 

  Avokesannointi 
o Sienijuurelle ei löydy symbioosikasvia ja ilman kasvilta saatavaa hiiltä 

sienijuuri ei kykene elämään aktiivisesti ja vaipuu horrostilaan 

  Kasvitautien torjunta-aineet 
o Fungisidit on tarkoitettu haitallisten sienien torjuntaan estämällä nii-

den soluhengitystä, ravinteiden saantia ja solukon muodostumista. 
Haitallisten sienien ohella torjunta-aineet estävät myös hyödyllisten 
sienien toimintaa. Maanpäälle levitetyt torjunta-aineet eivät ole kui-
tenkaan yhtä haitallisia kuin esimerkiksi peitatun siemenen käyttö, 
koska torjunta ei tapahdu suoraan juurten kautta, joiden kautta myös 
sienijuuri on yhteydessä kasviin. 

 Viljelykierto 
o Kasvien väärillä valinnoilla voidaan heikentää tai poistaa pellosta toi-

miva sienijuurikanta. 
o Sienijuurettomat kasvit: 

 lupiini 
 kaalit 
 sokerijuurikas 
 tattari 

 

3.2.2 Hyödyllinen vaikuttaminen 

Sienijuurta suosivia toimenpiteitä ovat 

 Viljelykierto, jossa käytetään symbioosia vahvasti hyödyntäviä kasveja 
o Symbioosia suosivat kasvit: 

 Mansikka 
 Auringonkukka 
 Maissi 
 Purjo 
 Kumina 
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 Hamppu 
 Porkkana 
 Sipuli 

o Viljelykierrossa käytettäviin siemenseoksiin on hyvä sijoittaa jokin symbioo-
sia vahvasti hyödyntävä kasvi mahdollisuuksien mukaan. 

 Vesitalous 
o Salaojien huoltaminen ja ojien perkaaminen  

 Hyvän maanrakenteen ylläpito 
o  Kevytmuokkaus 
o Rakennetta parantavat kasvit 

 Lannoitus 
o Eloperäinen lannoitus on mahdollista saada toimimaan symbioosia hyödyttä-

västi. Lannoitteen tulisi lisätä maan orgaanista massaa. Fosforin tulisi olla hi-
taasti liukenevaa, jotta se ei radikaalisti lisää maannesteen fosforipitoisuutta 
eikä näin muuttaisi symbioosia loisimiseksi. 

  

 Sienijuurisiirrosteet 

Siirroste muodostetaan eristämällä luonnon sienijuurikannoista vahvat yksilöt ja kas-

vattamalla niitä vahvan symbioosiyhteyden omaavan kasvin juuristossa. Siirrosteessa 

käytetään vahvoja sienijuurikantoja yhteen kerättynä. 

Myko-Ymppi on suomalainen siirroste, joka on kehitetty MTT:n Laukaan tutkimusase-

malla. Siirrosteeseen on kerätty vahvoja sienijuurikantoja suomalaisista viljelymaista 

ja sitä kasvatetaan maissin juuristoissa myytäväksi. Siirrosteita hyödynnetään nykyi-

sin kustannussyistä lähinnä vain puutarhaviljelyssä. Maailmalla valmisteita on mo-

nenlaisia ja eri kasveille tarkoitettuja. (Aaltonen & Vestberg 2005.) 

 Viimeisimmät sisäsienijuuritutkimukset Luonnonvarakeskuk-

sessa 

3.5.13.4.1 Peltotutkimukset Sotkamossa 

Peltotutkimuksissa selvitettiin, kuinka fosforilannoitusmäärät vaikuttavat mansikan 

satotasoon heikon fosforiluvun kivennäismaalla. Viljavuusanalyysin mukaan maan liu-

koinen fosforipitoisuus oli koealueella ennen lannoituskokeita keskimäärin 3,1 mg/l 

eli huononlainen. Fosforilannoitus annettiin kokeen perustamisvaiheessa ympäristö-

korvauksen salliman lannoitusmäärän perusteella 0 %, 50 % (30 kg/ha), 100 % (60 
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kg/ha) ja 150 % (90 kg/ha) sallitusta määrästä. Seuraavina vuosina fosforin lannoitus-

määrät puolitettiin ja käytettiin kastelulannoitetta. Tuloksista huomioitavin seikka on 

se, ettei mansikan fosforilannoituksella saatu merkittävästi lisää satoa. Esimerkkinä 

vuoden 2015 satotaso 0 % lannoituksella oli 620g/taimi, 50 % lannoituksella 520 

g/taimi, ympäristökorvauksen mukaisella 630 g/taimi ja 150 % lannoituksella sato-

taso laski 550/taimi grammaan. (Hoppula ym. 2017.) 

3.5.23.4.2 Astiakokeet Laukaassa 2014–2015 

Vuonna 2014 mansikalle tehdyssä kokeessa käytettiin kasvualustana höyrytettyä 

hiekka-turvesekoitusta. Kontrollina toimi sienijuureton kasvualusta. Toisiin astioihin 

ympättiin sienijuurta lisäämällä Myko-Ymppi® siirrostetta. Kokeessa käytettiin 0, 10, 

20, 30 ja 50 mg/l fosforia sisältäviä lannoitteita. 

2015 koe suoritettiin käyttämällä kasvina myös mansikkaa mutta peltomaata, jonka 

fosforipitoisuus oli 4,9 mg/l eli viljavuusanalyysin mukaan huononlainen. Peltomaasta 

poistettiin luonnollinen keräsienijuurikanta höyryttämällä. Kontrollina käytettiin sa-

maa maa-ainesta, jossa sienijuurikanta säilytettiin. Ruukkuja lannoitettiin fosforita-

soilla 10, 20 ja 40 mg/l. 

Kokeista kävi ilmi, että alhaisilla fosforitasoilla sienijuurelliset mansikat kasvoivat sel-

västi sienijuurettomia paremmin. Kasvin kasvuston kuivapainoerot katosivat kuiten-

kin jo kohtuullisella fosforilannoitustasolla. Vuonna 2015 fosforilannoitustasolla 0 

mg/l sienijuurettoman kasvin kuivapaino rönsyineen oli 13 grammaa ja sienijuurelli-

sella 24 grammaa. Fosforilannoitustasolla 10 mg/l oli sienijuurettoman kuivapaino 

noussut 22 grammaan. Fosforilannoitustasolla 40 mg/l sienijuurettoman mansikan 

kuivapaino kohosi 29 grammaan sienijuurellisen kuivapainon jäädessä 25 grammaan. 

(Hoppula ym. 2017.) 

4 Tutkimustyömenetelmät 

Opinnäytetyö on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, jonka tarkoituksena on 

selvittää, kuinka eri lannoitteet vaikuttavat keräsienijuurikannan esiintymiseen. Kvan-

titatiivisuus perustuu siihen, että tiedetään jo ennestään, kuinka sienijuuri käyttäytyy 

mansikalla ja vihanneksilla mutta heinäkasvien puolella tutkimustieto on vähäistä. 
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Fosforilannoituksella on nähty negatiivisia vaikutuksia mansikan ja vihannesten sieni-

juurikantoihin. (Kananen 2012.)  

Tutkimuksessa hypoteesina oli, että fosforilla lannoitettaessa kyseisellä kuviolla sieni-

juuren esiintyminen vähenee ja kontrolliruudussa esiintyminen lisääntyy tai pysyy en-

nallaan kesän aikana. Tavoitteet ovat ratkaistavissa mikroskopoimalla ja keräämällä 

tietoa sienijuuren esiintymisestä ennen ja jälkeen lannoituksen. 

5 Kokeellisen osan toteuttaminen  

 Koetoiminnan yleiskuvaus 

Kokeellinen osa suoritettiin ruutukokeena ja laboratoriotutkimuksena Luonnonvara-

keskuksen Sotkamon toimipisteen koepelloilla kesällä 2018. Kokeen toteutus alkoi 

1.6.2018 ja loppui 19.8.2018. 

Ruutukokeessa koeruutu oli aarin kokoinen. Sen sisälle sijoitettiin ennalta päätetyt 

näytteenottopaikat, joista löytyy kartat (ks. kuvio 1). Peltolohko, jolla koeruudut si-

jaitsivat, oli heikosti lannoitettu, eli fosforipitoisuus maassa oli 3,2 mg/l, eli huonon-

lainen. Keväällä ennen kasvukautta sitä ei lannoitettu ollenkaan. Koeruutujen alueen 

nurmi oli kolmevuotiasta ja kasveina olivat timotei ja nurminata. Tutkimuksen olo-

suhteet olivat ravinteita silmällä pitäen hyvät, koska alhaisissa ravinneolosuhteissa 

sienijuurisymbioosi toimii ja sienijuuria esiintyy oletettavasti runsaasti peltomaassa. 

Ennen ensimmäistä lannoituskertaa koelohkoilta otettiin ensimmäiset sienijuurinäyt-

teet lapiolla (13.6.) sekä satotasonäyte lähtötason selvittämiseksi (18.6.) Näyt-

teidenoton jälkeen lohkot niitettiin ja alueen kasvusto kerättiin pois ja suoritettiin 

lannoitus 21.6. 

Koeruutuja lannoitettiin kuiva- ja lietelannalla sekä raemaisella lannoitteella pinnalle 

levittämällä. Kontrollina toimi lannoittamaton ruutu. Lannoituksen jälkeen pelto kas-

voi reilun kuukauden, jonka jälkeen otettiin toiset juurinäytteet ja satotasonäytteet 

sekä maanäytteet vertailun vuoksi. Kokeessa ei ollut mahdollista ajan puitteessa ero-

tella timotein ja nurminadan juuria toisistaan.  
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5.1.1 Aikataulu 

• Kesäkuun alku 
• Kokeen toteutuksen suunnittelua 
• Alueen kartoitus 
• Maanäytteiden ottaminen 
• Ensimmäisten sienijuurinäytteiden ottaminen 12.6. 
• Sienijuurinäytteiden pesu ja säilöntä 

• Kesäkuun loppu 
• Satotasonäytteiden ottaminen, kuivaaminen sekä analy-

sointi 
• Lannoitteiden hakeminen läheisiltä tiloilta 
• Lantanäytteiden ottaminen lannoista 
• Koeruutujen lannoitus 21.6. 

• Heinäkuun alku 
• Ensimmäisten juurinäytteiden värikäsittely 
• Mikroskopoinnin harjoittelu 
• Ensimmäisten juurinäytteiden mikroskopointi 

• Heinäkuun loppu 
• Lannoituksen jälkeisten sienijuurinäytteiden ottaminen 

25.7. 
• Näytteiden pesu ja säilöntä 

• Elokuun alku 
• Satotasonäytteiden ottaminen, kuivaaminen ja analysointi 

• Elokuun loppu 
• Toisten maanäytteiden ottaminen 
• Sienijuurinäytteiden värikäsittely ja mikroskopointi 
• Tulosten kokoaminen ja analysointi 

• Toukokuu  
• Sienijuurinäytteiden uudelleenmikroskopointi 

 Lannoitteet ja niiden levitys 

Kokeessa käytettävät lietelanta ja kuivalanta saatiin läheisiltä tiloilta ja raemainen 

lannoite oli saatavana Luken tutkimusasemalta jo valmiiksi. Raemaisena lantana 

toimi YaraMila Y 6. Kuivalannasta ja lietelannasta teetätettiin analyysit Eurofinns -vil-

javuuspalvelussa. Analyysit ovat nähtävissä liitteissä (ks. liite 3 & liite 4). 

Lantojen levitysmäärät tasattiin fosforin arvoilla tasan ja laskettiin Webwisu -ohjel-

man avulla. Fosforia levitettiin joka lohkolle 30 kg/ha eli 0,3kg/koeruutu. Viljelysuun-

nitelma lannoitusmäärineen löytyy liitteistöstä (liite 6.) Ohjelmaan annettiin pellon 

maanäytteistä saadut arvot ja lanta-analyysien tiedot ja ohjelma laski kokeessa käy-

tettävät määrät. (Lantamäärien laskeminen, Yara Mila Y 6.) 
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Lannanlevitys tapahtui käsin ja vaa’an avulla määrät mittaamalla. Kuivalanta levitet-

tiin talikolla silmämääräisesti mahdollisimman tasaisesti. Raemainen lannoite levitet-

tiin käsin ja lietelanta lumilapioon porattujen reikien läpi ämpäristä kaataen. Lannoit-

teet levitettiin kasvuston päälle. 

 Peltomaa ja sen ravinnearvot 

Koeruutujen kasvusto oli kolmannen vuoden nurmirehuseos. Koeruutualueen maalaji 

oli hieno hieta ja sen ph 6,3. Fosforin taso ensimmäisen näytteenoton aikaan koko 

koeruudukkoalueelta otettuna oli 3,2 mg/l, eli huononlainen. Hietamaalle hyvä fosfo-

ripitoisuus olisi noin 35 mg/l. Kokeen loppupuolella 14.8. otetussa näytteessä kuiva-

lantaruudun taso oli noussut 3,3 mg/l, kontrolliruudun taso pysynyt samana 3,2 mg/l, 

Y6 lannoitelohkon 3,4 mg/l ja lietelantaruudussa 3 mg/l. Lannoitus ei vaikuttanut siis 

fosforin tasoon maassa, vaan se pysyi huononlaisena johtuen lannoitteiden liukea-

mattomuudesta ja lantojen pintalevityksestä. 

Muiden ravinteiden osalta maa oli myös köyhää. Esimerkiksi sinkkiä maassa oli alle 1 

mg/l ja kaliumia 30 mg/l. Hyvät arvot viljavuustutkimuksen tulkintaohjeen mukaan 

olivat sinkille 20 mg/l ja kaliumille 500 mg/l. Kaliumin ja sinkin arvot eivät myöskään 

lannoituksen myötä muuttuneet. Työn liitteistä löytyvät molempien viljavuusanalyy-

sit (ks. liite 1 ja liite 2). (Laaja viljavuustutkimus Sotkamon koetilan pellolta, Viljavuus-

tutkimuksen tulkinta.) 

 Juurinäytteiden keräys  

Näytteenottopaikat määriteltiin ennen pellolle siirtymistä paperille. Pellolla paikat 

mitattiin mittanauhan avulla koealan sivuilta ja merkittiin kepillä koealalle. Jos en-

nalta määrätyssä kohdassa kasvoi jotain muuta kasvia, siirrettiin näytteenottopaikka 

30 cm suuntaan, josta olisi mahdollista saada varmasti vain viljelyskasvin juuria sisäl-

tävä juurinäyte (ks. kuvio 1). Noin 50 % näytteenotoista jouduttiin käyttämään näyt-

teenottopaikan siirtoa. Juurinäytteet otettiin koeruuduilta lapiolla kaivaen puhtaasti 

viljelykasvia kasvava paakku. Kuviossa 2 on nähtävissä näytteenottokartat niin ensim-

mäiseltä kerralta kuin toiseltakin kerralta. Janojen kulmat, joissa punaiset täplät ovat 
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näytteidenottopisteet ja käytännössä nimitykset (esim. 2x2) tarkoittaa pellolla metri-

määrää koealan laidoista näytteenottopisteeseen.  Ensimmäisellä näytteenottoker-

ralla otettiin jokaiselta koeruudulta kolme näytettä ja toisella kerralla viisi per ruutu. 

Kuviossa näkyvät näytteenottopaikkojen nimet tulevat reunoilta mitatuista metri-

määristä näytteenottokohtaan. Juurinäytteitä varten pellolta otettiin lapion terän sy-

vyydeltä lapiolla leikkaamalla paakku, jossa olivat näytekasvit lehtineen ja juurineen. 

Näyte pussitettiin pellolla ja pussiin kirjattiin näytenumero sekä koeruudun nimi. 

Näytteiden noston jälkeen näytteet vietiin kylmiöön säilöntään ja aloitettiin järjestyk-

sessä juuripaakkujen pesu. 

 

Kuvio 1 Näytteenottopaikan siirto pois apilaa kasvavalta kohdalta (Härkin 2018) 
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Kuvio 2 Näytteenottokartat ensimmäiseltä (vasemmalla) ja toiselta (oikealla) juuri-
näytteenottokerralta. Näytteet otettiin neliöiden kulmista, joissa on punaiset pisteet. 
(Härkin 2018.) 

 Juurinäytteiden käsittely 

Värjäystä varten näytepaakuista pestiin multa ja muut turhat kasvinosat pois vesijoh-

tovedellä. Selkeät rikkakasvien juuret siivottiin pois ja valittiin huolella pestystä juu-

ristosta vaaleita juuria eri kohdista juuristoa tutkimusta varten, jotta värjäyskäsitte-

lyssä sienijuuren aiheet erottuisivat juuristosta (ks. kuviot 3 ja 4). 

 

Kuvio 3 Pesemistä odottava juuripaakku. (Härkin 2018.) 
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Kuvio 4 Pestyä juuriainesta. (Härkin 2018.) 

 

Värjäyksessä näyteputkilosta otettiin osa juuria pieneen ritiläkasettiin, jossa loppuosa 

käsittelystä tapahtui (ks. kuvio 5). Loput putkiloon jääneet juuret säilytettiin kylmi-

össä mahdollisia lisätutkimuksia varten. Mikroskopointia varten tuli juurinäytteet kä-

sitellä ja värjätä, jotta sienijuurien liitoskohdat juuriin näkyisivät ja niitä voitaisiin 

tarkkailla. (Philips & Hayman, 1970.)  

 

Kuvio 5 Juurinäytteet ritiläkaseteissa odottamassa värjäyskäsittelyä. (Härkin 2018.) 
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Ohjeen mukaan juurten värjäykseen kuului viisi vaihetta:  

1. Pestyjä juuria pidetään yön yli 10 % KOH liuoksessa ja tämän jälkeen 
huuhdellaan niin kauan, että vesi on kirkasta (ks. kuvio 6). 

2. Juuret upotetaan alkaliseen H2O2 20 minuutiksi ja huuhdellaan vesi-
johtovedellä kaksi kertaa. 

3. Juuret happamoitetaan 1 % HCl liuoksessa 2—3 tuntia, jonka jäl-
keen HCl kaadetaan pois, mutta juuria ei enää huuhdella. 

4. Juurten värjäys ja inkubointi maitohappoa, glyserolia, H20 ja metyy-
lisinistä sisältävässä liuoksessa kaksi tuntia 70 °C (ks. kuvio 7). 

5. Juuret siirretään glyseroliin säilytykseen (ks. kuvio 8). 
 

 

Kuvio 6 Juurinäytteet KOH liuoksessa. (Härkin 2018.) 
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Kuvio 7 Juuret inkuboitumassa väriliuoksessa 70 °C asteessa. (Härkin 2018.) 

 

Kuvio 8 Säilytysliuos, joka sisältää glyserolia. (Härkin 2018.) 
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 Mikroskopointi  

Mikroskopointia varten juuria otettiin eri puolilta näytekasettia petrimaljaan, jonka 

alla oli mitta-asteikko sentin väleillä (ks. kuvio 9). Petrimaljaan juurista pilkottiin skal-

pellilla senttimetrin pituisia pätkiä eri puolilta juuria. Tutkimusmikroskoopin avulla 

määritettiin juurten kolonisaatioprosentti grid-line intersect -menetelmällä. Mikro-

skopointia varten pilkottuja juuria poimittiin objektilasille viisitoista. Objektilasilla 

juuria alettiin selata mikroskoopilla kuviossa 10 näkyvien viivojen myötäisesti. Juu-

rista katsottiin yhteensä sata kohtaa, eli ensimmäiset kymmenen juurta selattiin läpi 

seitsemän kertaa ja jälkimmäiset viisi juurta kuusi kertaa. Prosenttiyksiköt saatiin, 

kun sadasta katselukentästä poimittiin okulaarin pystyasteikolle osuvat rakenteet (ks. 

kuvio 11). (Giovannetti & Mosse, 1980.)  

 

Kuvio 9 Juurten mittaamiseen käytetty asteikko vasemmanpuoleisessa petrimaljassa 
ja juurimassaa oikeanpuoleisessa. (Härkin 2019.) 
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Kuvio 10 Kasvien juuret aluslasilla. Viivat kuvaavat mikroskopointijärjestystä. (Härkin 
2019.) 

 

Kuvio 11 Mikroskoopin näkökenttä. Pystyviivan kohdalle osuvista rakenteista lasket-
tiin prosenttiosuudet. (Härkin 2019.) 
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5.6.1 Mikroskopoitavat rakenteet 

Sienijuuren rakenteita ovat mikroskoopissa näkyvät sinisiksi värjäytyneet pensasmai-

set arbuskelit (ks. kuvio 12), soluväleissä ympyrän muotoiset painerihmat (ks. kuvio 

13). 

Pyöreän muotoisten vesikkeleiden ei voitu todeta varmuudella olevan juuri keräsieni-

juuren rakenteita, joten vesikkelit erotettiin painerihmoista ja arbuskeleista. Vesikke-

lit voivat kuulua jollekin muulle kasvin sisällä elävälle eliölle. Sienijuuren rakenteiksi 

voitiin todeta vain painerihmat ja arbuskelit. Vesikkelit ovat sienijuurelle ravinteiden 

varastorakkuloita. (ks. kuvio 14).  

Lisäksi mikroskopoitiin tumman sienen rakenteita, joilla on selkeästi oma tumman-

ruskea pigmentti (ks. kuvio 14). Tumma sieni ei ollut tutkimuksen aihe, mutta raken-

teet laskettiin mukaan tulevaisuuden kokeet huomioon ottaen. Tummien sienten 

ekologinen merkitys on epäselvä. Kuitenkin ilmeisesti ne edistävät isäntäkasvinsa 

kasvua ja suojaavat stressitilanteilta aivan kuin keräsienijuuretkin. Tummaa sientä 

esiintyy yleisesti luonnonnurmilla. (Mandyam & Jumpponen, 2013, 116.) 

 

Kuvio 12 Mikroskopoitava rakenne. Keräsienijuuren arbuskeli. (Härkin 2019.) 
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Kuvio 13 Mikroskopoitava rakenne. Keräsienijuuren painerihma. (Härkin 2019.) 

 

Kuvio 14 Mikroskopoitavia rakenteita. Vesikkeli, jota ei voitu todeta sienijuuren ra-
kenteeksi sekä tumman endofyyttisen sienen rakenteita. (Härkin 2019.) 

 Kasvukauden sää 

Koeolosuhteet eivät olleet kesällä aivan optimaaliset kuivuuden ja kuumuuden 

vuoksi. Kuivuus tuotti ongelmia lannoitteiden sulamisessa ja imeytymisessä maahan. 

Olosuhteet vaikuttivat myös negatiivisesti kasvien veden saantiin ja kuumuuden takia 

kasvit olivat stressitilassa lannoituksen jälkeen. Onneksi lannoituspäivänä satoi 9,4 
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mm vettä sekä seuraavana 12,6 mm. Nämä sademäärät avustivat lannoitteen liuke-

nemista peltomaahan ainakin väkilannoitteen kohdalla. Kuivalannan hajoaminen oli 

kuitenkin heikohkoa. Vielä elokuussa puhdistusniiton aikana esiin tuli sulamattomia 

kuivalantakokkareita pellon pinnalta.  

Aikavälillä lannan levityksestä toiseen sienijuurien näytteenottokertaan 21.6.—25.7. 

satoi yhteensä 97,6mm ja vuonna 2017 samalla aikavälillä 66,1mm. Vuonna 2018 täy-

sin sateettomia päiviä ajanjaksossa oli 23 ja vuonna 2017 17. Heinäkuun keskilämpö-

tilat olivat vuonna 2018 19,5 °C ja vuonna 2017 14,9 °C. Yhtenäinen pitkä kuuma sa-

teeton ajanjakso 5.7—21.7. selittää sään negatiivistä vaikutusta kokeeseen. Heinä-

kuun sadannat olivat 2017 67,3mm ja 2018 56,2mm. Päiväkohtaiset tiedot ovat näh-

tävissä liitteissä (ks. liite 5). Säätiedot on mitattu Luonnonvarakeskuksen Sotkamon 

koetilan pihassa sijaitsevalla mittauslaitteistolla ja tiedot on otettu Ilmatieteenlaitok-

sen sivuilta Havaintojen latausvälilehdeltä (Havaintojen lataus.) 

6 Tulokset 

 Satotiedot 

Ensimmäisessä satotason mittauksessa ruutujen välillä esiintyi eroja kilomäärissä, 

vaikka ruutuja ei lannoitettu keväällä. Erot voivat johtua esimerkiksi edeltävien vuo-

sien lannoituksien epätasaisuudesta tai niittoajankohtien vaihtelusta edellisenä kas-

vukautena. 

 Toisesta satotuloksesta käy ilmi lannoitteen vaikutus kasvien kasvuun, sillä lannoi-

tusmäärien tasot tasattiin vain fosforin osalta, joten muiden ravinteiden määrät vaih-

televat lannoitteiden välillä. Lannoitemääriä ei tasattu muiden ravinteiden arvoilla, 

koska niillä olisi voinut olla vaikutusta sienijuuren esiintyvyyteen, eli esimerkiksi ty-

pen tasaaminen olisi ollut mahdollista salpietarilla. Kokeessa haluttiin käyttää puh-

taasti neljää lannoitetta eli lannoitteiden välillä typpimäärät vaihtelevat, joten lan-

noitteiden vaikutuksilla on eroja koeruutujen välillä. Kuiva-ainesadot olivat lähes sa-

mansuuruiset molemmilla mittauskerroilla jokaisessa ruudussa. Kuiva-ainesatoa en-

simmäisestä niittokerrasta nosti vain raemainen lannoite.  Kuivuudella ja kuumuu-
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della sekä niiden aiheuttamalla stressitilalla oli vaikutusta kasvien kasvuun ja lannoit-

teiden liukenemiseen maahan, joten satotasot eivät olleet normaalin kesän tasolla. 

Satotuloksia voidaan tarkastella taulukosta numero 1. 

Taulukko 1 Satotasot koeruuduittain. 

 

 Juuritutkimuksen tulokset ja niiden tarkastelu 

Juuritutkimuksen tulokset -osiossa perehdytään mikroskopoinnista saatuihin tulok-

siin. Kokeen tulokset esitetään muodossa kuinka monella prosentilla sadasta juuresta 

esiintyy rakenteita, eli määre on nimeltään kolonisaatioprosentti. Kesäkuussa ote-

tuista näytteistä ei noussut selkeitä eroja koeruutujen välillä tai koeruutujen näyt-

teenottopisteiden välillä. Heinäkuun näytteistä ilmeni selkeitä eroja ruutujen välillä. 

Kokeesta tulokseksi saatiin, että sienijuurikolonisaatio kasvaa ja kehittyy kesän ai-

kana. Lisäksi voidaan todeta, että lannoituksella on muodosta välittämättä vaikutusta 

kolonisaation kehittymiseen rajoittavasti.  

Kontrolliruudun näytteenottopisteiden tulosten keskiarvoinen kolonisaatioprosentti 

kehittyi 9 %, eli ennen lannoitusta otetuissa näytteissä kolonisaatioprosentti oli 5 % 

ja lannoituksen jälkeisissä näytteissä 14 %. Kuiva- sekä lietelantakoeruutujen keskiar-

voinen kolonisaatioprosentti kasvoi 3 prosentilla, eli kuivalantaruudun kolonisaatio-

Ruudut Sato kg/ha Kuiva-ainesato kg/ha

1. Kuivalanta 8133 2412

2. Kontrolli 10533 2986

3. Raemainen 14000 4053

4. Lietelanta 12133 3749

1. Kuivalanta 6067 1687

2. Kontrolli 5533 1686

3. Raemainen 16200 4131

4. Lietelanta 11333 3095

Ensimmäinen niitto

Toinen niitto
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prosentti oli 12.6. otetussa näytteessä 7 % ja 25.7 10 %. Lietelannalla kolonisaatio-

prosentti kasvoi kuudesta yhdeksään. Raemaisen lannoitteen koeruudun keskiarvoi-

nen prosenttiyksikkö kasvoi neljästä yhdeksään. (ks. kuvio 15 ja taulukko 2).  

Kuivalantaruudussa on selkeää näytteenottopisteiden välistä vaihtelua, joka vaikut-

taa tulokseen. Ottaen tämän huomioon, kuivalanta on suotuisampi sienijuurelle kuin 

lietelanta tai raemainen lannoite. Kuivalantakoeruudun näytteenottopisteiden väli-

nen keskihajonta oli 7 kun kaikkien muiden ruutujen keskihajonta pysytteli lukujen 1 

ja 3 välissä. Keskihajontaa kohottaa sienijuuriaktiivinen näyte nimeltään 4x3, josta 

sienijuurien prosentuaalinen osuus oli 22 % sadasta juuresta ja joka on samalla pro-

sentuaalisesti korkein näyte. Suurella prosenttiarvolla on korottava vaikutus keskiha-

jontaan. Jos ruudun 4x3 tuloksen ottaa pois keskihajontafunktiosta, laskee kuivalan-

nan keskihajonta samalle tasolle muiden kanssa (ks. taulukko 2). 1. näytteenottoker-

ran näytteestä 3x3 ei ollut enää saatavissa toukokuun uudelleenmikroskopointiin ai-

neistoa, joten sen näytteen tulos on jäänyt pois tuloksista. 

 

Kuvio 15 Koeruutujen sienijuurinäytteiden tulosten keskiarvoiset kolonisaatioprosen-
tit ensimmäiseltä sekä toiselta näytteenottokerralta. Lisäksi esillä on muutos näyt-
teenottokertojen keskiarvojen välillä. 
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Taulukko 2 Mikroskopoinnin tulokset, eli kolonisaatiprosentti molemmilta näytteen-
ottokerroilta näytteenottopisteiden tarkkuudella.  

 

 Vesikkeleitä koskevat tulokset 

Raemaisella lannoitteella ja lietelannalla lannoittaminen käänsi vesikkeleiden kasvu-

kauden aikaisen kehityksen negatiiviseksi, eli vesikkeleiden määrä vähentyi näyt-

teissä kesän aikana. Raemaisen lannoitteen ja lietelantaruudun näytteiden kolonisaa-

tioprosentin keskiarvojen välinen ero oli sama, eli -2 %. Raemaisen lannoitteen ruu-

dussa esiintyvyys laski neljästä kahteen prosenttiin ja lietelannalla kuudesta prosen-

tista neljään. Kuivalantakoeruudun kolonisaatioprosentin keskiarvo oli 12.6. otetuissa 

näytteissä 2 % ja 25.7. otetuissa 6 % eli kehitys oli suurin. Kontrollissa tulosten kes-

kiarvo nousi kolmesta prosentista viiteen (ks. liite 7). Vesikkelit toimivat sienijuuren 

Toinen näytteenotto 25.7.2018

Koeruutujen nimikkeet Mikroskopoidut rakenteet

1. Kuivalanta Arbuskelit ja painerihmat

3x4 3 %

4x3 22 %

4x2,5 10 %

3x2 3 %

2x4 12 %

Ensimmäinen näytteenotto 12.6.2018 2. Kontrolli

Koeruutujen nimikkeet Mikroskopoidut rakenteet 3x4 15 %

1. Kuivalanta Arbuskelit ja painerihmat 4x3 15 %

3x5 8 % 4x2,5 15 %

3x3 6 % 3x2 15 %

2x2 7 % 2x4 12 %

2. Kontrolli 3. Raemainen lannoite

3x5 6 % 3x4 10 %

3x3 6 % 4x3 4 %

2x2 2 % 4x2,5 14 %

3. Raemainen lannoite 3x2 10 %

3x5 4 % 2x4 7 %

3x3 % 4. Lietelanta

2x2 3 % 3x4 8 %

4. Lietelanta 4x3 8 %

3x5 9 % 4x2,5 14 %

3x3 2 % 3x2 8 %

2x2 7 % 2x4 9 %

Keskiarvot Keskiarvot

1. Kuivalanta 7 % 1. Kuivalanta 10 %

2. Kontrolli 5 % 2. Kontrolli 14 %

3. Raemainen lannoite 4 % 3. Raemainen lannoite 9 %

4. Lietelanta 6 % 4. Lietelanta 9 %

Koko koealan keskiarvo 5 % Koko koealan keskiarvo 11 %

Keskihajonta Keskihajonta

1. Kuivalanta 1 1. Kuivalanta 7

2. Kontrolli 2 2. Kontrolli 1

3. Raemainen lannoite 1 3. Raemainen lannoite 3

4. Lietelanta 3 4. Lietelanta 2
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varastorakkuloina, joten vesikkeleiden vähentyminen kuvaa varastoitujen ravinteiden 

vähentymistä. 

 Tumman sienen rakenteita koskevat tulokset 

Juuristoissa esiintyi myös yleisesti tummien endofyyttisten sienien rakenteita, jotka 

eivät varmuudella ole sienijuuren rakenteita. Ensimmäisellä näytteenottokerralla 

kaikkien koeruutujen tulosten kolonisaatioprosentin keskiarvo oli 9 % ja toisen näyt-

teenottokerran näytteissä esiintyi tumman sienen rakenteita 15 %. 

Kontrolliruudun keskiarvon kasvu oli suurinta. 12.6. tehdyn näytteenottokerran 4 

prosentista se nousi 25.7. tehdyn näytteenottokerran 17 prosenttiin. Tulosten mu-

kaan lannoitus rajoitti myös näiden rakenteiden lisääntymistä kasvukauden aikana. 

Kuivalantaruudun havaintojen keskiarvo kasvoi näytteidenottokertojen välillä 2 %, eli 

12.6. 10 prosentista ja 25.7 12 prosenttiin. Raemaisen lannoituksen ruudussa tum-

mien sienten prosentuaalinen osuus sadasta juuresta oli 12.6. otetuissa näytteissä 

12 % ja 25.7. otetuissa 17 % ja lietelantakoeruudun kolonisaatioprosentit olivat 8 % ja 

12 %. Liete- ja kuivalannan käyttö näyttäisi vaikuttavan eniten näiden rakenteiden 

esiintymisen kehitykseen (ks. liite 8). 

Työssä huomioitavaa on, että tumman sienen rakenteita esiintyi yleisemmin kuin ke-

räsienijuuren rakenteita. Koko kokeen keskiarvoinen kolonisaatioprosentti kehittyi 

tumman sienen rakenteiden osalta 9 prosentista 15 prosenttiin kun keräsienijuuren 

rakenteet 5 prosentista 11 prosenttiin. 
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7 Johtopäätökset 

Vastauksena työssä esitettyihin tutkimuskysymyksiin voidaan todeta, että kaikista 

koeruutujen näytteenottopisteiden näytteistä löytyi sienijuurta ja kolonisaatiot kehit-

tyivät kasvukauden aikana. Lisäksi lannoitteet vaikuttivat kehittymistä heikentävästi 

sienijuurikolonisaation kehitykseen. Eniten kolonisaation kasvua rajoitti lietelannalla 

tehty lannoitus ja suotuisin lannoitusmuoto oli kuivalanta. 

Vesikkeleiden kasvukauden aikaisen kehityksen käänsi negatiiviseksi raemainen lan-

noite sekä lietelanta, joten lannoituksen vaikutukset ovat samansuuntaisia kuin vai-

kutus sienijuuren rakenteisiin, arbuskeleihin ja painerihmoihin. Lannoitusmuotona 

kuivalannan levitys olisi vesikkeleille suotuisin.  

Tummien endofyyttisten sienten löytyminen kokeen kasveista oli erikoista ja harvi-

naista. Tuloksista käy ilmi, että tumman sienen rakenteita esiintyi yleisemmin kuin 

keräsienijuuren rakenteita. Tutkimustietoa näistä sienistä on vähän ja tämän vuoksi 

niidenkin kolonisoitumisprosentti laskettiin mahdollisia tulevia tutkimuksia varten. 

Kokeen mukaan näyttäisi siltä, että kuiva- ja lietelanta heikentäisivät lannoitteista 

eniten kolonisaatioprosentin kehitystä kasvukauden aikana. 

Sienijuurta löytyi kasvien juurista mikroskopoitaessa kuitenkin vähän verrattuna mui-

hin viljelykasveihin. Voimakkaasti sienijuuririippuvaisilla kasveilla yli puolet juuris-

toista voivat olla sienijuurellisia.  

Ratkaisuna sienijuuren heikentämiseen lannoituksella on lannoittamattomuus, lan-

noitus hitaasti liukenevalla eloperäisellä fosforilannoituksella tai muiden lannoittei-

den fosforin koostumuksen muuttaminen hallittavaan hidasliukoisempaan muotoon. 

Sienijuuren vaikutusta kasvien kasvuun ei tässä kokeessa päästy toteamaan, joten 

konkreettisesti viljelijän lannoitteen valintaan hyötyjen maksimoimisen kannalta ei 

voida kokeen perusteella ottaa kantaa.   
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8 Pohdinta 

Tutkimuksen kokeellinen osa onnistui ongelmitta ja tulokset saatiin mitattua täysi-

mittaisina. Lukuunottamatta uudelleenmikroskopoinnin ensimmäisen näytteenotto-

kerran 3x3 nimistä näytettä. Kokeen lopputulokseen ainakin kuivalannan osalta vai-

kutti sää, koska kuivalanta ei päässyt hajoamaan maahan kunnolla koko kesänä, joten 

on mahdollisuus siihen, ettei fosfori rajoittanut sienijuuren toimintaa yhtä tehok-

kaasti kuin kokonaan hajoamalla maahan. 

Kokeen toteutukseen olisi ollut vaihtoehtoisena tapana käyttää lannoitteita samoin 

määrin kuin nyt, mutta tasata lannoitus muidenkin ravinteiden osalta kuin vain fosfo-

rin. Näin ollen olisi voitu vertailla satotuloksia sienijuuren kolonisaatioiden esiinty-

misprosenttiin. Satotasoissa oli eroja jo ensimmäisellä niittokerralla, joten ruutujen 

välillä oli eroja, vaikka keväällä ei lannoitettu ja olosuhteet olivat keväällä tasavertai-

set jokaisessa ruudussa. On mahdollista, että satotason erojen aiheuttajalla oli vaiku-

tuksia kokeen tuloksiin. Satotasot mitattiin, koska se oli Luonnonvarakeskuksen 

muun koetoiminnan ohella helppo tehdä. Koe olisi mahdollisesti voitu tehdä myös 

perustettavaan nurmeen, jolloin lannoitus olisi varmasti tehonnut. 

Juurten pesuun aikaa lisäämällä olisi voitu selvitellä tutkittavan kasvilajin juuripaa-

kusta erilleen ja näin ollen varmistettu kasvikohtaisesti, että kyseessä on tutkittava 

laji. Tämän kokeen kohdalla mahdollisuutta ei ollut rajallisen ajan vuoksi, joten pesu 

tehtiin kasvitupakselle ja juuria ei eroteltu timotein ja nurminadan juuriin. 

Kokeen luotettavuutta olisi voitu lisätä koeruutumäärää nostamalla ja pidentämällä 

tutkimusaikaa useammalle kasvukaudelle. Sienijuuren esiintymistä olisi hyvä tutkia 

myös eri peltomailla. Näin saataisiin selville, millaisia vaikutuksia viljelymaiden välillä 

on. Kokeen luotettavuutta lisäsivät tutkimusmestareiden pellon historian tuntemus, 

analyysit maasta sekä lannoitteista, joiden avulla voitiin laskea tarkat määrät lannoit-

teille maan ravinteiden mukaan. 

Myös lehtilannoituksen eroa olisi ollut mielenkiintoista tutkia osana koetta. Kiinnos-

tavaa on, olisiko lannoitus onnistunut ilman negatiivista vaikutusta sienijuureen, kun 

kaikki lannoitteen ravinteet eivät olisi kulkeneet maannesteen kautta.  
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Mikroskopointi tehtiin uudelleen toukokuun alussa 2019, koska ensimmäisen mikro-

skopoinnin tuloksiin sekoittui tumman sienen rakenteita, jotka eivät ole sienijuurta ja 

joilla oli tutkimusmikroskoopilla katsottaessa aivan erivärinen pigmentti. Jos olisi var-

muudella voitu laskea vesikkelit keräsienijuuren rakenteiksi, olisi se lisännyt lietelan-

nan ja raemaisen lannoitteen negatiivisia vaikutuksia kasvukauden aikaiseen kehityk-

seen. 

Sienijuuret ovat tärkeä eliöstölaji, jotka tulee huomioida maanviljelyssä ja tutkittavaa 

aiheesta riittää. Lisää kokeita tekemällä voidaan selvittää kuinka sienijuuret vaikutta-

vat heinäkasvien satomääriin ja tarkentaa lannoitteiden käyttömääriä sekä painottaa 

lannoitusta keräsienijuuria suosiviksi. Maanviljely luontoa ja maaneliöstöä hyödyntä-

mällä ja niitä kunnioittamalla on tulevaisuuden trendi ja aihetta tulee tutkia ja tietoa 

hyödyntää kestävän kehityksen vuoksi. Tulevaisuuden mahdollisuutena on myös sie-

nijuurten ja muiden eliöiden ymppäämisen laajentuminen avomaa- ja peltoviljely-

puolelle kustannusten laskiessa. 

Työtä valitessa en tarkkaan tiennyt mikä sienijuurisymbioosi on ja kuinka laajat vaiku-

tukset sillä on kasviin ja ympäröivään maahan. Keskustellessani opinnäytetyöstäni lä-

hipiirin maatalousihmisten kanssa huomasin, ettei tietoa sienijuuresta ole heilläkään. 

Ainoastaan kaksi puutarhaharrastajaa lähipiiristäni tiesi mikä on sienijuurisymbioosi 

ja mitkä ovat sen hyödyt. 

Työn aiheen valinta onnistui kohdallani mainiosti. Kiinnostukseni aiheeseen kasvoi 

koko ajan prosessin edetessä. Kokeen toteuttaminen oli minulle mielekästä ja opin 

sienijuuresta ja tutkimusmenetelmistä paljon. Kokeen toteuttaminen ei olisi onnistu-

nut ilman tutkijoiden ja tutkimusmestareiden ohjeistusta ja apua kaikissa työvai-

heissa. Tulevaisuudessa minua kiinnostaisi tehdä työtä sienijuuri- tai kasvitutkimuk-

sien parissa. 
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Liite 7. Mikroskopoinnin tulokset koskien vesikkeleitä 

 

 

  

Toinen näytteenotto 25.7.2018

Koeruutujen nimikkeet Mikroskopoidut rakenteet

1. Kuivalanta Vesikkelit

3x4 3 %

4x3 8 %

4x2,5 4 %

3x2 8 %

2x4 5 %

Ensimmäinen näytteenotto 12.6.2018 2. Kontrolli

Koeruutujen nimikkeet Mikroskopoidut rakenteet 3x4 5 %

1. Kuivalanta Vesikkelit 4x3 7 %

3x5 3 % 4x2,5 2 %

3x3 1 % 3x2 5 %

2x2 2 % 2x4 4 %

2. Kontrolli 3. Raemainen lannoite

3x5 3 % 3x4 3 %

3x3 5 % 4x3 1 %

2x2 1 % 4x2,5 3 %

3. Raemainen lannoite 3x2 2 %

3x5 3 % 2x4 0 %

3x3 % 4. Lietelanta

2x2 4 % 3x4 3 %

4. Lietelanta 4x3 2 %

3x5 8 % 4x2,5 3 %

3x3 4 % 3x2 11 %

2x2 5 % 2x4 2 %

Keskiarvot Keskiarvot

1. Kuivalanta 2 % 1. Kuivalanta 6 %

2. Kontrolli 3 % 2. Kontrolli 5 %

3. Raemainen lannoite 4 % 3. Raemainen lannoite 2 %

4. Lietelanta 6 % 4. Lietelanta 4 %

Koko koealan keskiarvo 4 % Koko koealan keskiarvo 4 %
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Liite 8. Mikroskopoinnin tulokset koskien tummia endofyyttisiä sieniä 

 

 

Toinen näytteenotto 25.7.2018

Koeruutujen nimikkeet Mikroskopoidut rakenteet

1. Kuivalanta Mustat sienirihmat

3x4 16 %

4x3 18 %

4x2,5 8 %

3x2 15 %

2x4 5 %

Ensimmäinen näytteenotto 12.6.2018 2. Kontrolli

Koeruutujen nimikkeet Mikroskopoidut rakenteet 3x4 18 %

1. Kuivalanta Tumman sienen rakenteet 4x3 14 %

3x5 12 % 4x2,5 12 %

3x3 15 % 3x2 18 %

2x2 4 % 2x4 25 %

2. Kontrolli 3. Raemainen lannoite

3x5 4 % 3x4 13 %

3x3 6 % 4x3 20 %

2x2 3 % 4x2,5 18 %

3. Raemainen lannoite 3x2 13 %

3x5 10 % 2x4 20 %

3x3 % 4. Lietelanta

2x2 14 % 3x4 9 %

4. Lietelanta 4x3 10 %

3x5 4 % 4x2,5 18 %

3x3 11 % 3x2 8 %

2x2 10 % 2x4 15 %

Keskiarvot Keskiarvot

1. Kuivalanta 10 % 1. Kuivalanta 12 %

2. Kontrolli 4 % 2. Kontrolli 17 %

3. Raemainen lannoite 12 % 3. Raemainen lannoite 17 %

4. Lietelanta 8 % 4. Lietelanta 12 %

Koko koealan keskiarvo 8 % Koko koealan keskiarvo 15 %


