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Monimuotoisuudella
ilmastomuutosta vastaan
-
G.W.Schmidtin seminaari Heinolan Rihussa


Ilmaston lämpeneminen on tosiasia, jota ei enää voida sivuuttaa. Kuulemme jatkuvasti poikkeavista sääilmiöistä, kuumuudesta, kuivuudesta, ylenpalttisista sateista ja tulvista eri puolilla maailmaa. Miten kasvit ja eläimet  reagoivat yhä tihentyviin poikkeusolosuhteisiin? Onko puutarhurilla mitään keinoja tulla väistämättömiä muutoksia vastaan? 

- Monimuotoisuus sekä maisemassa että lajin sisällä on tällainen keino, kertoi saksalainen tutkija Georg Wilhelm Schmidt HERA-Forschungsstellestä, Uessistä. Hän piti kolmipäiväistä kasviregeneraatiota käsittelevää seminaaria marraskuun alussa. 

Tutkija Georg Wilhelm Schmidt johti kasviregeneraatiota käsittelevää seminaaria nyt yhdeksännen kerran Heinolassa Rihun biodynaamisella tilalla. Parinkymmenen suomalaisen biodynaamisen viljelijän, puutarhurin sekä asianharrastajan lisäksi mukana oli myös kymmenen opiskelijaa Pietarin Steiner-pedagogisesta seminaarista. 

Regeneraatiotyö aloitettiin Suomessa jo 1970-luvulla Artjärven Tottilassa, kun G.W. Schmidt vieraili siellä ensimmäisiä kertojaan.
Toiminta siirtyi sittemmin Rihuun.

Kasvillisuusvyöhykkeiden rajat siirtyvät

Ilmakehän lämpenemisestä johtuvia muutoksia voidaan havaita kaikkialla luonnossa, kaikilla ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeillä tropiikista aina napa-alueille asti. Jo 0,6 asteen keskimääräistä lämpötilan nousua sadassa vuodessa vastaa kasvillisuusvyöhykkeiden rajojen siirtyminen tasangoilla 100 km pohjoista kohti ja vuoristossa 100 m rinnettä ylöspäin.

 Nyt kuitenkin siirtymistä sadan vuoden aikana on tapahtunut jo kolme-neljä kertaa enemmän. Jos tätä siirtymistä verrataan viime jääkauden sulamisnopeuteen ja silloiseen kasvillisuuden leviämiseen, on nykyinen vauhti 10 jopa 15 kertaa nopeampaa.

Yksivuotiset kasvit pystyvät siirtymään pohjoista kohti ilmastomuutoksen vauhdissa. Samoin eläimet ja hyönteiset voivat paeta liian lämpimiksi käyviä olosuhteita viileämmille seuduille. Tämä vaeltaminen aiheuttaa kuitenkin sen ilmiön, että eläimistä ja hyönteisistä tulee uusilla asuinseuduilla helposti tuholaisia. Näin on jo käynytkin.

 Keski-Euroopassa on muutamista aiemmin harvoin esiintyneistä hyönteisistä tullut todellisia vitsauksia. Samoin uusiin kasvitauteihin on saatu tutustua lämpenevän ilmaston myötä. Nämä ongelmat iskeytyvät ensimmäiseksi heikkoihin, vastustuskyvyttömiin kasveihin. 

Puut kasvavat ja siementävät oman rytminsä mukaisesti. Kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä, ennen kuin nuori puu ensimmäisen kerran edes kukkii. Niinpä puut eivät ehdi ilmaston lämmetessä siirtyä uusille asuinpaikoille, kuten yksivuotiset kasvit.

-	Tässä onkin nyt ihmisellä mahdollisuus auttaa. Voimme siirtää eteläisiä lajeja valmiiksi 200 – 300 km pohjoisemmaksi vastaaville kasvupaikoille, painottaa G. W. Schmidt.

Puutarhaväki on tehnyt tätä työtä koristekasveilla ja vihanneksilla  jo vuosikymmeniä. Nyt samaa tulisi tehdä metsäluonnolle.

Ilmastomuutoksen lisäksi kasvien elinolosuhteita heikentävät myös saasteet, otsoonikadon myötä lisääntynyt ultraviolettisäteily, yhä paksuuntuva ja tihentyvä koko maapallon kattava sähkömagneettisten mikroaaltojen verkosto, sekä myös pitkäaikainen vaikka äärettömän vähäinenkin radioaktiivinen säteily ydinvoimaloiden ympärillä. Kaikki nämä tekijät heikentävät, jopa tuhoavat elämää.

Monimuotoinen ympäristö auttaa

Erilaisista haitallisista tekijöistä huolimatta on kasveja, jotka eivät ole sairastuneet.

-	Monet tutkijat ovat juuttuneet myrkkyihin, joista kasvit sairastuvat. Mutta sitä ei ole huomattu tutkia, miksi toiset kasvit eivät sairastu. Niiden oma elinvoima ja vastustuskyky ylittävät ulkoiset haittatekijät, G. W. Schmidt selvittää.

 Hän toteaa monikymmenvuotisen kokemuksensa perusteella, että jo pelkästään maiseman monipuolisuus, kasvi- ja eläinmaailman lajirunsaus sellaisenaan auttavat kasveja kehittymään vastustuskykyisemmiksi. Mitä enemmän puiden juuristot ovat tekemisissä toisten lajien juuristojen kanssa, sitä vastustuskykyisempiä puut ovat.

Kasviregeneraatio tarkoittaa heikentyneen kasvin luontaisen terveyden ja vastustuskyvyn palauttamista. Tämä koskee kaikkia ravintokasveja, hedelmäpuita ja yleensä kaikkia puulajeja. 

-  Nykyajan ihmiseltä on paljolti kadonnut kuva alkuperäisestä, terveestä kasvista. Minkälainen se on muodoltaan, kooltaan, juuristoltaan, väritykseltään ja loistoltaan. Tällaisiin  kasveihin sisältyy myös suuri lajinsisäinen monimuotoisuus. Sieltä löytyy sopeutuvuutta erilaisiin olosuhteisiin sekä ilmastollisesti että maaperän ja ympäristön suhteen, kertoo Schmidt, jonka kokemukset kasviregeneraatiosta ulottuvat aina vuoteen 1947 asti. 

Kasvin ominaisuudet esiin 

Nykyisen kasvinjalostuksen tavoitteena on ollut tasalaatuisuus. On pyritty nimenomaan pois lajinsisäisestä vaihtelusta. Hybridien myötä tähän on päästykin. Tarvittavaa sopeutumista olosuhteiden muuttumiseen ei tällaisista lajikkeista enää löydy.

Kasviregeneraatioon kuuluu erityinen shokkiterapia, joka ”räjäyttää” kasvista esiin vanhan, perimään sisältyvän monimuotoisuuden. Tämä tapahtuu niin, että eri kasvisukupolvien kasvuolosuhteita vaihdellaan rajusti: Kylvetään ensimmäisenä vuonna siemenet korkealle vuoristoon, ja näiden kasvien jälkeläiset alas laaksoon, niiden perilliset rannikolle ja seuraavat mantereiseen ilmanalaan. Samoin kylvöajankohtaa vaihdellaan aikaisesta keväästä kesään. Maaperän suhteen vaihtelua tehdään kalkkimaan ja piipitoisen maan välillä. 

Näin on saatu esiin erittäin vanhojakin muotoja esim. viljoista. On löydetty viljan vaalea ja tumma muoto, vihneellinen ja vihneetön, sekä suuri määrä ominaisuuksiltaan erilaisia muita muotoja. Näistä on valikoitu erilaisissa ympäristöissä vastustuskykyisimmät ja kestävimmät muodot ja kehitetty niitä edelleen. 

Vanhat lajikkeet arvokkaita

Lajinsisäistä monimuotoisuutta ei saada kuitenkaan esiin enää hybrideistä eikä geenimuunnelluista kasveista. Ne ovat auttamattomasti poissa laskuista. Tästä syystä olisi äärettömän tärkeää säilyttää vielä olemassa olevia vanhoja maatiaislajikkeita sekä myös käsittelemättömiä vanhoja kauppalajikkeita. 

Niiden usein vaatimatonta satoisuutta voidaan regeneraation avulla hyvin parantaa, mutta se ei ole kehitystyön päätavoite. Tärkein tavoite on kasvin vastustuskyvyn lisääminen yhä lisääntyviä ulkoisia uhkatekijöitä vastaan.

On kysymys tulevaisuuden ravintohuollosta yhä hankalampien ympäristötekijöiden keskellä. Tämä kehitystyö tapahtuu täysin luonnollisella tavalla ilman mitään riskejä. Samalla tavoin on aikanaan kehitetty villikasveista kulttuurikasveja.

Tuloksia on tullut

Georg Wilhelm Schmidtin isä, Martin Schmidt aloitti regeneraatiotutkimuksen vuonna 1947 rukiilla, joka oli sairas, kitukasvuinen ja väriltään harmaa. Alkuperäisissä tähkissä oli korkeintaan 18  jyväkerrosta. Useiden vuosien regeneraatiotyön tuloksena – käyttämällä shokkiterapiaa - korren pituus kasvoi  70 sentistä 190 – 250 senttiin ja tähkän pituus kaksin-, jopa kolminkertaistui. Parhaimmillaan jyväkerroksia oli 36 kpl. Myös rukiin väri muuttui harmaasta loistavan kullankeltaiseksi. Tämä muutos tapahtui täysin dynaamisesti ilman lannoituksen vaikutusta. 

Kun G. W. Schmidt otti tutkimuksen jatkamisen 1964 vastuulleen, kokeita laajennettiin kaikkiin ravintokasveihin ja 1969 myös kaikkiin puulajeihin erinomaisin tuloksin. Tutkimuksen alkuvaiheissa ei kuitenkaan tunnettu nykyisiä ympäristön haittavaikutuksia, joten menetelmää on jouduttu kehittämään kattamaan uudetkin uhkat. 

Myös vahvaan juurenmuodostukseen on kiinnitetty  huomiota sekä kasvien ravinnonsaannin että myös pohjavesien laskeutumisen ja metsien myrskyvahinkojen takia,  ja tälläkin alueella tulokset ovat erittäin positiivisia.


KIRJOITTAJA ON VAPAA TOIMITTAJA, BIODYNAAMIKKO JA KASVIREGENERAATION OPISKELIJA JA KOKEILIJA.
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