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Keskeinen idea: 
Toimintamallin idea on kerätä yhteen asiat, jotka kannattaa ottaa huomioon kerääjäkasvia perustetta-
essa. Kerääjäkasvin valinta, siemenmäärä ja kylvötapa ovat valintoja, jotka vaikuttavat kerääjäkasvin 
onnistumiseen ja vaikutuksiin.

Käyttötarkoitus:
Kerääjäkasvin tarkoitus on sitoa varsinaiselta viljelykasvilta käyttämättä jääneitä ja maasta vapautu-
via ravinteita sekä lisätä kasvipeitteisyyttä sadonkorjuun jälkeen. Kerääjäkasvi kilpailee hyvin rikko-
jen kanssa ja aluskasvien käyttö on myös osa kasvinsuojelua. Kerääjäkasvin juuristo ja maanpäällinen 
kasvusto lisäävät maahan biologiselle aktiivisuudelle tarpeellista orgaanista massaa. Kerääjäkasvin 
juuristo myös kuivattaa maata, jolloin maa kantaa paremmin.

Kerääjäkasvina voi käyttää useita eri kasveja, joilla on kaikilla hieman erilaisia ominaisuuksia. Kerää-
jäkasvi kannattaa valita omien tarpeiden mukaan. Tavoitteena kerääjäkasvin viljelyssä on, että kerää-
jä häiritsee mahdollisimman vähän satokasvin kasvua ja sadonkorjuuta. Kerääjäkasvin tulisi myös 
jatkaa kasvua tehokkaasti satokasvin puinnin jälkeen, jotta mahdollisimman paljon ravinteista jäisi 
talteen. Kerääjäkasvien käyttö on loistava tapa lisätä viherlannoitusta ja orgaanista ainesta maahan, 
ilman että satokasvien viljelyä tarvitsee vähentää. 

Pilottialueina hankkeessa toimintamallin testaamisessa oli mukana viljelijöitä Sastamalasta, 
Nokialta ja Ylöjärveltä yhteensä  xxx lohkolla.



Vaihtoehtoja kerääjäkasveiksi: 

Italianraiheinä
Italianraiheinä on tehokkain typen huuhtoutu-
misen estäjä, mutta se kilpailee rikkojen lisäksi 
myös pääkasvin kanssa alentaen hieman viljan 
satoa. Italianraiheinän massasta noin puolet 
on juuristossa, joka kuivattaa maata syksyllä ja 
parantaa maan kantavuutta. Italianraiheinä on 
yksivuotinen heinäkasvi, mutta se voi talvehtia 
osittain. Kasvusto kannattaa lopettaa kemialli-
sesti tai mekaanisesti, ettei italianraiheinä kasva 
seuraavan satokasvin läpi. 

Timotei
Timotei on monivuotinen heinälaji ja se talvehtii 
varmasti. Timotei kasvaa viljan alla melko vaati-
mattomasti, eikä se pienennä viljan satoa juuri-
kaan. Typen keräämistä timotei jatkaa keväällä, 
jos kasvusto säilytetään talven yli. Timotein 
kasvusto tulee lopettaa kemiallisesti tai mekaani-
sesti, ettei se haittaa seuraavan kasvin kasvua. 

Puna-apila ja valkoapila
Apilat ovat palkokasveja, jotka sitovat typpeä 
ilmasta juurinystyröidensä bakteerien avulla. 
Apilat voivat sitoa typpeä maastakin, jos sitä on 
runsaasti tarjolla, mutta yleensä apila ei kerää 
maasta kovin tehokkaasti typpeä. Puna-apilan 
kasvurytmi on aluksi hidas, joten se ei yleensä 
alenna viljan satoa. Valkoapila jää myös pieneksi 
viljan alla, eikä vähennä satoa. Hyvin onnistuneen 
apilakasvuston typpilannoitusvaikutus seuraaval-
le viljelykasville on 20 – 40 kg/ha. 

Englanninraiheinä
Englanninraiheinä kasvaa melko hillitysti pie-
nentämättä juurikaan pääkasvin satoa. Englan-
ninraiheinä on monivuotinen laji ja se talvehtii 
varmasti. Typen kerääjänä se ei ole aivan ita-
lianraiheinän veroinen. Kasvusto tulee lopettaa 
kemiallisesti tai mekaanisesti, jotta se ei haittaa 
seuraavaa viljelykasvia. 



Linkit ja lisätiedot:
Ymppi-hanke, ProAgria Etelä-Suomi ry, MKN Maisemapalvelut
www.proagria.fi->hankkeet->ymppi
www.etela-suomi.proagria.fi/blogit/keraajakasvienkokeiluja
Facebook: Elinvoimainen kasvitila -ryhmä
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Prosessi:

1. Kerääjäkasvin valinta
•	 valitaan sopiva kerääjäkasvi omien tavoitteiden mukaisesti
•	 seosta kannattaa harkita, monipuolisemmat hyödyt
•	 kerääjäkasvin kasvinsuojelun rajoitukset kannattaa huomioida valinnassa
•	 heinäkasvit keräävät tehokkaasti typpeä maasta, palkokasvit sitovat typpeä 

ilmasta

2. Siemenmäärä
•	 valitse sopiva siemenmäärä lajin tai seoksen mukaan
•	 liian pienellä siemenmäärällä kerääjäkasvin teho jää heikoksi ja kasvuston 

onnistuminen vaarantuu
•	 muista huomioida siemenmäärässä siementen itävyys

3. Kylvöaika- ja tapa
•	 kylvö piensiemenlaatikosta samaan aikaan viljelykasvin kanssa
•	 kylvö vantaiden kautta viljelykasvin kylvöä seuraavana päivänä
•	 kylvö pintaan muutama viikko viljelykasvin kylvön jälkeen
•	 siementen kevyt multaus auttaa kylvön onnistumisessa
•	 mitä pidemmälle kerääjäkasvin kylvöviljelykasvin kylvöstä siirtyy, sitä epä-

varmempaa onnistuminen on ja multaamisen merkitys korostuu

4. Kasvuston lopettaminen
•	 huomioi tukiehdot kasvuston lopettamisesta, mikäli olet saanut kerääjäkas-

ville tukea
•	 kasvuston voit lopettaa kemiallisesti tai mekaanisesti
•	 kasvuston säilyttäminen kevääseen hyödyllisempää maan kannalta kuin 

lopettaminen syksyllä

5. Tee havaintoja
•	 tarkkaile kerääjäkasvien taimettumista ja tee havaintoja tulevia kasvukau-

sia varten
•	 merkitse muistiin käyttämäsi siemenmäärät, jotta löydät sopivan siemen-

määrän
•	 havainnoi kasvustot syksyllä ja tee kuoppatesti nähdäksesi juuriston vaiku-

tukset
•	 tee havainnoista muistiinpanoja ja ota kuvia

Esimerkkejä sopivista siemenmääristä:
Italianraiheinä 4 – 7 kg/ha ja puna-apila 3 – 4 kg/ha TAI valkoapila 2 – 3 kg/ha
Valkoapila 2 – 3 kg/ha ja puna-apila 4 – 5 kg/ha
Timotei 5 kg/ha ja puna-apila 3 – 4 kg/ha TAI valkoapila 2 – 3 kg/ha
Italian- tai englanninraiheinä 5 – 8 kg/ha
Monivuotiset heinät tai niiden seokset 8 – 12 kg/ha


