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Sisältö

• Miten karjanlannan 

typpilannoitusvaikutusta tutkittiin?

• Tuloksia satotasosta

• Lietteen typpijälkivaikutus

• Sadon raakavalkuaispitoisuus

• Selvää säästöä lietteen käytöstä?

• Yhteenveto
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Kenttäkoe Maaningalla (2019-2021) ja Ruukissa 

(2020-2021)

• 3 ”lietteen käyttötapaa”

• Ei lietettä, mineraalilan.

• 30 tn/ha 2. sadolle

• 30 tn/ha 1. ja 2. sadolle

• Kukin lieteruutu täydennettiin 

mineraalilannoitteella siten, että 

saatiin 5 liukoisen typen 

lannoitustasoa

• 0, 150, 250, 350, 450 kg liuk. 

N/ha/v (lietekäsittelyissä 0-

ruudulla lietteen typpi)

• Liukoisen typen jako 44 + 36 + 

20%
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Kenttäkoe Maaningalla (2019-2021) ja Ruukissa 
(2020-2021)

• Maaninka: 

• m KHt

• timotei Nuutti

• Ruukki:

• erm HHt

• timotei Nuutti/ 

nurminata Valtteri

• 3 niittoa

• Liete sijoittamalla
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Nurmivuosien sato oli mineraalilannoitettua 

vastaava, mutta

• Kuivat vuodet verottivat 

satotasoa (vrt. 2015-

2017, 15 000 kg ka/ha)

• Kuivuus leikkasi 

sekä mineraali-

lannoitetun että 

lietelannoitetun 

satoa?

• Maan typpireserveillä iso 

vaikutus satovasteeseen
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Karjanlannan jälkivaikutus näkyi Maaningalla?

Orgaanisten typpireservien vapautuminen vai ensimmäisen 

vuoden nurmen stressaantuminen lietteen käytöstä?

13.4.2022

MAANINKA 2019 MAANINKA 2021

Liete 

laski 

satoa

Ei eroa 

sato-

tasossa



7

1. vuoden nurmi ja kuivuus tuo esiin epävarmuuksia 

lietteen käyttöön

• 1. vuoden nurmi on keväällä herkkä lietteelle

• Kesälevityksessä kuivuus (?) ja mahdollinen haihtuminen heikentää lietteen satovaikutusta

• Lietteen jälkivaikutuksella on iso merkitys

13.4.2022



8

Lietteen jälkivaikutus vuoden 2020 ja 2021 1. sadossa

• Lietteen (30 tn toiselle sadolle) 

jälkivaikutus oli 800-900 kg ka/ha

• Sadonlisän typpi n.12 kg N

• Jälkivaikutukseen vaikuttaa maan 

kosteus ja lämpötila

• Huom v. 2021 kostea ja lämmin 

alkukesä
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Typpi ohjautui satoon, ei raakavalkuaiseen

• Raakavalkuaistaso oli kokeessa hyvin maltillinen

• esim. 1. sato, lannoitustasolla 65 kg liuk.N/ha → 110 g/kg ka ja lannoitustasolla 100 

kg/liuk.N/ha → 133 g/kg ka

• Rehun sulavuus korostuu, kun RV on matala → pötsin tarve

• Tulos kannustaa lannoitustasoon 200 kg liuk N/ha/v → mutta vastaako kokeen tulos 

RV-kehitystä maatiloilla?
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Vinkit taloudelliseen typpilannoitukseen
• Typpi on sadontuoton kannalta tärkein ravinne

• Älä tingi lannoituksesta laadun kustannuksella

• Mitä niukempi N-lannoitus, sitä tärkeämpää on rehun 

sulavuus

• Älä juurikaan tingi 1. sadon typpilannoituksesta

• Erityisesti vähämultavat ja multavat maat

• Jos multavuusluokka on erm , voi N-lannoituksesta 

tinkiä, mutta rehun laatu tarvitsee N-lannoituksen 

• Lietteen liukoinen typpi on käytössä ”levityssadolle”, 

mutta jälkivaikutus vasta tuleville → liukoisen typen 

täydennys

• Lietteellä on jälkivaikutus, mutta se vaihtelee 

olosuhteiden mukaan → jälkivaikutuksen varaan voit 

laskea max 20 kg N/ha kevätsadossa

• Ei kevätlevitystä 1. vuoden nurmeen

• 2. ja 3. vuoden nurmeen kevät- ja kesälevitys

• Jos korjaat 3. sadon lannoita se myös 
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Levitysmenetelmä

ja levityshetken 

olosuhteet 
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hyväksikäyttö-

asteeseen!




