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Sikurin viljelyä aluskasvina

Weckströmin tilalla ei ollut aikaisempaa kokemusta aluskas-
veista. ”Ensin kokeilu kuulosti vain kustannuksilta, mutta kun 
ajattelin hyötyä kilpailussa rikkakasveja vastaan, tuli heti posi-
tiivisempi kuva”, luonnehtii Mathias Weckström ensimmäisiä 
ajatuksiaan projektista.

Pargasin tilalla kokeiltiin sikuria aluskasvina todennäköi-
sesti ensimmäistä kertaa Suomessa  vuonna 2012. Idea tuli 
Tanskasta, jossa sikuria on viljelty aluskasvina. Sikuri kylvet-
tiin aluskasviksi koelohkolle, jossa viljeltiin osassa lohkoa ke-
vätvehnää, ja osassa lohkoa herne-kauraseosta. 

Kokeen tarkoituksena oli selvittää, miten sikuri paksun 
paalujuurensa kanssa soveltuu aluskasviksi keräämään sato-
kasvilta maahan jääneitä ravinteita syksyllä, kilpailemaan rik-
kakasveja vastaan sekä vähentämään eroosiota.

Tiivistyneillä mailla parempi 
tulos?

Sateisen kesän takia sikuri kärsi märkyydestä, eikä kilpaillut 
erityisen hyvin rikkakasvien kanssa. Weckström arveli, että 
mikäli siemeniä olisi kylvetty enemmän, sikurin kilpailuky-
ky rikkaruohoja vastaan olisi voinut olla parempi. Osa sikurin 
taimista talvehti ja kasvoi seuraavana vuonna kylvetyn kau-
ra-hernekasvuston seassa. Weckström ei kuitenkaan kokenut, 
että sikuri olisi aiheuttanut ongelmia seuraavalle satokasville, 
koska sikuri kasvoi niin harvakseltaan. Hän huomauttaa, että 
tavanomaisilla tiloilla sikuri voidaan lopettaa ruiskuttamalla, 
mutta luomutiloilla tämä ei ole mahdollista. 

Mathias Weckström vetää ylös talvehtineen sikurin taimen, elokuu 
2013.
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Weckström näkee, että sikuri voisi olla hyvä vaihtoehto 
tiivistymisen vaivaamilla mailla. ”Havaintokokeen tulos olisi 
voinut olla parempi, jos havaintokoelohko olisi ollut tiivisty-
neempi.  Silloin juurilla olisi ollut suurempi maata möyhentä-
vä vaikutus.”

Kaura-herneseoksen jälkeen koelohkolle kylvettiin suoja-
viljaan laidunseos. Muutama sikurin taimi oli selvinnyt kyn-
nöstä ja kasvoi nurmen seassa. 

”Toivottavasti ne eivät ehdi tehdä siemeniä niiton jälkeen. 
Nyt syksyllä taimet olivat aika suuria ja niillä oli paksut juu-
ret. Odotin voimakkaammin kasvavaa kasvia, mutta vasta nyt 
kahden vuoden jälkeen sikuri kasvaa niin kuin olin odottanut. 
Myös juuret ovat huomattavasti suurempia kuin ensimmäise-
nä vuonna. Alussa sikuri oli hyvin pieni. Lehdet olivat kuin 
voikukalla, mutta nyt ne ovat suuria ruusukkeita”, Weckström 
sanoo.

Pargasin tilalla aiotaan jatkaa aluskasvien viljelyä 
tulevaisuudessa.”Italialainen raiheinä on halpaa, joten sen 
kanssa ei ole mitään ongelmaa. Raiheinän ja valkoapilan se-
koitusta voisin myös kuvitella kokeilevani ”, Weckström ker-
too.

Maatalous ja 
ympäristökysymykset 

Weckströmin mielestä  maatalouden vesiensuojelu on tärkeää. 
Omien peltojen ravinnehuuhtoumat aiheutuvat hänen mukaan-
sa vanhasta ja huonosta salaojituksesta. Osa lohkoista on myös 
aika kaltevia, minkä vuoksi eroosioriski on suurempi. 

”Meillä on kyllä paljon kasvipeitteisyyttä talven aikana, 
mikä toki pienentää tätä ongelmaa. Olisi tärkeää pitää pellot 
hyvässä kunnossa ja saada lisää orgaanista ainesta maahan.”
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