
Iron-tärkkelysohralohkolle perustettiin kylvökoneen levyiset kymmenen metrin mittaiset havainto-
kaistat: 0-ruutu, 50 kg N/ha ja 100 kg N/ha. Muuten lohko sai kauttaaltaan 70 kg N/ha, joka oli 2/3 
laskennallisesta typpitarpeesta. Lohko oli maalajiltaan runsasmultainen hiuesavi. Ohran esikasvina oli 
edellisenä vuonna kevätvilja ja sitä edellisenä kevätrypsi. 

Spad-lehtivihreämittaus tehtiin 30.6.2017, kun kasvusto oli tulossa lippulehtivaiheeseen. Ohrakasvus-
to oli yleisilmeeltään hieman vaalean vihreää, eikä lehtivihreämittauksissa ollut merkittävää eroa 100 
ja 70 kilon typpimäärien välillä.

Lohkolla tehtiin myös lapiotesti ja havainnoitiin kasvuston kuntoa yleisesti. Notkelmakohdissa to-
dettiin  tiheä pihatähtimökasvusto. Kasvustossa ei havaittu selkeitä ravinnepuutosten oireita, mutta 
kasvianalyysi kertoi matalista ravinnepitoisuuksista 

Lapiotestissä ilmeni muokkauskerroksessa tiivistymiä, jotka todennäköisesti hidastivat juurten kasvua 
ja häiritsivät ravinteiden ottoa.

YMPPI, Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet -hanke

Jaettu typpilannoitus, esimerkki Mäkkylän tilan ohralohkolta
(havaintoruudut, Kari Mäkkylä, Ranta-Mäkkyläntie 27, 33347 
Ylöjärvi, kasvukausi 2017)
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N (g/kg dm) 20.50 29.00 Matala Lisälannoitus YaraBela Suomensalpietari tai Axan.

P (g/kg dm) 2.50 3.40 Matala YaraVita Solatrel 5 l/ha + 200 l vettä, voidaan toistaa 10-14 
päivän välein.

K (g/kg dm) 20.00 32.00 Matala Kaliumsuola 40-70 kg/ha. 

S (g/kg dm) 1.90 2.50 melko matala YaraVita Thiotrac 300,  5 l/ha + 200 l vettä.

Mn (mg/kg dm) 21.0 27.0 melko matala YaraVita Mantrac Pro 1 l/ha + 200 l vettä.

B (mg/kg dm) 2.9 4.0 Matala YaraVita Bortrac 150, 1 l/ha + 200 l vettä.

Huom!
Tämä tulkinta on muodostettu Yaran Megalab-ohjelmistolla. Yara Suomi Oy ei vastaa suositusten perusteella tehtyjen lannoitusten 
vaikutuksista eikä lannoitteiden virhekäytöstä aiheutuneista vahingoista.Johtopäätöksiä:

Typen jakaminen kannatti, koska lisätyppi ei tuonut sadonlisää kasvukautena 2017. 

Ravinteita ja muita kasvutekijöitä kuluttava rikkakasvusto ohjeistettiin ruiskutettavaksi lajisto ja resis-
tenssiriski huomioiden.

Tiivistymien ehkäisemiseksi ohjeistettiin monipuolistamaan viljelykiertoa. Lohko kynnettiin syksyllä 
2017.

Kasvianalyysin tulokset hyödynnettiin viljelynsuunnittelussa (myös hivenravinteet)

Ravinnetaselaskelma suositeltiin tehtäväksi viljelynsuunnittelun yhteydessä.

Tämä tulkinta on muodostettu Yaran Megalab -ohjelmistolla. 
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