
VarmaNurmi

Havaintoja pilottitiloilta

Marita Jääskeläinen/Mikko Saastamoinen

1



Hankkeen toiminta-aika 1.4.2019 – 30.6.2022

Havainnot tässä kesältä 2021
•Biostimulantti

•Typpilannoituskaistat

•Hivenlannoituskaistat
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Mitä on biostimulantti?

❑ tuotteita, joiden sanotaan vaikuttavan suoraan tai välillisesti kasvin 
fysiologiaan ja edistävän suotuisasti kasvua, kehitystä ja 
stressinsietoa

❑ Kasvien stressi voi johtua kuivuudesta, märkyydestä, kylmyydestä, 
kuumuudesta

❑ Biostimulanteiksi luokitellaan kirjava joukko aineita ja mikrobeja
✓ erilaisia biostimulanttiryhmiä, joissa erilaisia vaikuttavia osia

❑ Vaikutus kasveissa voi olla yhden tai useamman kemiallisen 
yhdisteen aiheuttamaa

❑ Niiden vaikutusmekanismista tiedetään vielä vähän

Biostimulantti
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❑ Kelpak-biostimulantti-käsittely toteutettiin 2. säilörehusadolle 
kahdella tilalla ja yhdelle 1. sadolle

❑ Kelpakia käytettiin 2 l/ha

❑ Samalla oli osalla tiloista myös typpiporraskokeita

❑ Luotettavia satotuloksia ei saatu

❑ Silmämääräisesti ei eroja näkynyt havaintohetkellä eikä kesän 
aikana

❑ Haasteena pienet koekaistat, maalajien vaihtelevuus, 
näytteenoton tasalaatuisuus, kuivuus

Biostimulanttikaistat
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ERÄÄN TILAN TULOKSIA
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TULOKSIA TOISELTA TILALTA
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❑ Kaistat 2. sadolle, n. 0,5 ha kokoisia—korjuu ajosilppurilla = 
tulkintavarmuus parempi ja saatiin satotieto

❑ Nurmi 3., timotei-nurminata, täydennyskylvetty

❑ Kasvukaudesta: alueella satoi vähän ja 20.7. koekaistat olivat 
erittäin huononnäköisiä– ei korjata. Ympäriltä rehu korjattiin 2.8., 
sato erittäin huono

❑ Kaistoilta korjuuaikanäytteet 30.8. rehunkorjuu 10.9. 

Typpi- ja hivenkaistat 

satomittauksella
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Maalaji- ja ravinnetiedot
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• pH korkealla
• Kupari tyydyttävä
• Mangaani välttävä
• Sinkki tyydyttävä



Typpikaistat
❑ 1. korjuun jälkeen lietettä 30 
tn/ha paitsi 0-kaista + 
typpilannosta: N 0, N 51, N 91 N 
131

❑ Kaistoista huomasi erot selvästi 
silmämääräisesti sekä 
ojennettujen keskipituuksien 
perusteella (30 – 59 cm)
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N0- kaista erottuu selvästi heikkona kasvuna
Kuva: Marita Jääskeläinen



Korjuuaikanäytteet typpikaistat

❑ Analyysien 
raakavalkuaisesta osa on 
mennyt vielä kasvuun

❑ Rehun sulavuus lienee 
laskenut myös

→ Näytteiden ja korjuun 
välinen viive 11 pv
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Tulokset typpikaistat
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❑ D-arvot olivat 692–724 g/kg ka, 0-kaista sulavin, mikä johtunee 
korkeasta sokerin määrästä, joka kuivassa maassa on 
odotettavissakin 

❑ Rehun pitoisuuksissa erot pienet, ainoastaan 0-kaistalla 
raakavalkuainen ja kuitu olivat selkeästi alhaisimmat 

❑ Raakavalkuainen oli korkein ylilannoituskaistalla ja alin 0-kaistalla, 
muut raakavalkuaiset olivat samalla tasolla



Tulokset typpikaistat
❑ 0-kaista oli satomäärältään 
yli puolet pienempi kuin 
normilannoituksen saanut 
kaista

❑ Ylilannoituskaista erottuu 
selkeästi suurimpana

❑ Tässä havaintokokeessa
typpilannoituksella saatiin 
sadonmäärää lisättyä

✓ Muilla pilottitilojen 
havaintolohkoilla samansuuntaisia 
havaintoja
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Tuoresatotiedot kg/ha, satoarviotiedot 
ajosilppurista



❑ YaraVita Mancozin: 0 –kaista, 1 l/ha, 2 l/ha 1.korjuun 
jälkeen

❑ Lohkon maanäytteissä mangaani huononlainen, kupari ja 
sinkki tyydyttävä

❑ YaraVita Mancozinissa on Cu 110 g/l, Mn 330 g/l, Zn 84 
g/l

Mancozin kaistat
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D-arvo, 

g/kg ka

Raakaval

kuainen, 

g/kg ka

Kuitu, 

g/kg ka

Kupari, 

mg/kg ka

Mangaani

, mg/kg 

ka

Sinkki, 

mg/kg ka

M1 708 186 473 5 32 28

M0 703 203 490 7 31 29

M2 727 184 461 8 35 24

Korjuuaikanäytteet Mancozin
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Tulokset hivenistä

❑ Kaistojen välillä ei isoja eroja 
hivenien suhteen

❑Vaihtelu:
✓Mangaani 31 – 35 mg/kg ka

✓Kupari 5 – 8 mg/kg ka

✓Sinkki 24 – 29 mg/kg ka

❑Kupari ja mangaani olivat hiukan 
korkeammalla kaistalla, joka oli 
saanut Mancozinia 2 l/ha
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❑”Lannoitus tuottaa vastinetta, jos vettä riittää”

❑”Runsas typen käyttö satotason kannalta hyvä”

❑”Karjanlannan käyttöön liittyvät kokeilut kiinnostaisivat”

❑” Turve- tai multamailla voisi jatkossa kokeilla liete+ typpilannoitusta 
verrattuna moniravinnelannoitukseen”

Viljelijäkommentteja 

havaintokaistoista
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❑ jos mietit olisiko jostakin 
tuotteesta/lannoitteesta/kasvista/toimintatavasta tms hyötyä, tee 
koelohko tai –kaista --> tarpeeksi suuri

❑ tee havaintoja, ota analyyseja, ota asiantuntija mukaan havainnoimaan

❑ tilaolosuhteissa haasteita aiheuttaa lohkon sisäiset vaihtelut 
maalajeissa, lohkon profiilissa, toteutustavassa

❑ ja tietenkin sää, johon emme voi vaikuttaa, moneen muuhun kyllä ☺

Kokeile itse
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❑ Kaistat pieniä → havainnointi 
silmämääräisesti, kehikkonäyttein, 
rehuanalyysein

❑ Kaistoilta satomittaus→ huomioi 
karhotusleveys

=>Saadaan luotettavampi tulos

❑ Haasteina kaistoissa lohkon sisäiset 
vaihtelut kasvustoissa ja maan kasvukunnossa

❑ Sekoita kaistojen järjestys

Kuinka teen koekaistat itse?
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Kiitos
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