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Toivotut kasvit: Kurkku
Sieni-bakteerisuhde: 1,34
Tasapainoinen. Kurkulle korkea.

Eliöryhmä

Arvioitu yht. / g

Keskihajonta
(% keskiarvosta)

Huomioita

Hyödylliset eliöt:
Hajo�ajat
Sienet

181 μg

269 (149%)

Kohtalainen biomassa, tosin keskihajonta on suurta,
joten tuloksessa paljon epävarmuu�a.

Bakteerit

135 μg

12 (9%)

Sopiva taso, ja pieni epävarmuus. Hyvä!

Ak�nobakteerit

0.5 μg

0.6 (120%)

Vähäinen määrä ja sen takia korkea keskihajonta.

Siimaeliöt

81520

68357 (84%)

Useampi havainto. Epätasaises� jakautunut,
siksi keskihajonta suurta. Hyvä!

Amebat

173230

77270 (45%)

Lukuisia havaintoja, pienehkö keskihajonta. Erinomaista!

Saalistajat
Alkueliöt

Sukkulamadot
Bakteerinsyöjät

700

Seitsemän havaintoa, monia erilaisia. Erinomaista!

Sienensyöjät

100

Yksi havainto. Hienoa!

Pedot

0

Ei havaintoja. Lisääminen hyödy�äisi.

Haitalliset eliöt:
Taudinaiheu�ajasienet
Munasienet

0

0 (0%)

Ei havaintoja. Hyvä!

40760

42628 (105%)

Useampi havainto, epätasaises� jakautuneet:
keskihajonta suurta.

Anaerobiset alkueliöt
Ripsieliöt

Sukkulamadot
Juurensyöjät

0
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Ei havaintoja. Hyvä!
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Kommen�t:
Kaiken kaikkiaan elävä ja monimuotoinen näyte! Orgaanista aine�a on yllin kyllin. Näy�eessä näkyy paljon
tummanruskeaa, mikä tarkoi�aa, e�ä humushappoja on läsnä. Sienten määrä oli varsin hyvä, mu�a korkean
keskihajonnan takia tulokset ovat epäluote�avia. Sieniä oli monia erilaisia, mikä on hyvä. Määrän lisääminen
hyödy�äisi. Bakteerien määrä oli tasan minimimäärän verran. Tämä johtunee suurista saalistajamääristä, eikä siten
ole ongelma. Sieni-bakteerisuhde on kurkulle hieman korkea (tavoite 0.4-0.6), mu�a tämä voi olla pikemminkin
etu kuin hai�a, jos maaperä on lähtökohdiltaan bakteerivoi�oinen.
Aerobisia alkueliöitä, siimaeliöitä ja ameboja, on runsaas�. Tämä tarkoi�aa, e�ä ravinteet kiertävät ja
bakteeripopulaa�ot pysyvät kurissa. Alkueliöiden monimuotoisuus on suurta, mikä on myös myönteinen
merkki. Havainnot ripsieliöistä ovat merkki vähähappisista oloista. Ripsieliöitä havai�in neljä. Koska
aerobisia eliöitä on runsaas�, suurempaa syytä huoleen ei ole.
Sukkulamatoja löytyi runsaas�. Bakteerinsyöjiä on reilus�, mikä parantaa ravinnekiertoa ja pitää
bakteeripopulaa�ot kurissa. Myös erilaisia sukkulamatoja on hyvin, mikä on hyvä. Sienensyöjämato kertoo sienten
läsnäolosta ja kierrä�ää sienten haalimia ravinteita.

Kuvia

Bakteerinsyöjäsukkulamato 400x.
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Yleiskuva, jossa sienirihma ja kaksi amebaa 100x.

Y-tunnus: 2992025-7
www.uomaearthcare.fi

