
Tehoa typpilannoitukseen - pienimuotoinen maatilakoe  kesällä 2017 Ylöjärvellä 

 

Typenkäytön tehokkuutta on vara parantaa monilla lohkoilla. Tarkentamisella pyritään parempaan satoon 

ja laatuun esim. vehnän viljelyssä. 

Kasvukauden sääolot, pellon maalaji ja kasvukunto ja esikasvi millaiseen typen käytön hyötysuhteeseen 

päästään. 

Typen jakamisella vaikutus satoon ja valkuaispitoisuuteen.. 

Viljakasvi ottaa suurimmanosan typestä versonnan ja tähkälle tulon välisenä aikana. Versomis- ja 

korrenkasvuvaiheessa ja tähkälle tulon aikaan typpi vaikuttaa versoutumiseen, tähkälukumäärään ja -

kokoon. Tähkälle tulon jälkeen, maitotuleentumisvaiheessa typpi käytetään valkuaisen rakentamiseen. 

 

Normaalisti kylvön yhteydessä annetaan 2/3 kasvin kokonaistypen tarpeesta. Olosuhteiltaan huonona 

vuonna tai typen muuten riittäessä, lisälannoitus voidaan jättää tekemättä, jolloin huuhtoutumisriski 

pienenee. Toki typpilannoitusta on järkevää täydentää kasvukaudella vain, jos muut kasvutekijät ovat 

kunnossa. 

Viitteitä on siitä esim. Raision sopimusviljelijöiden lohkokorttiaineiston perusteella (v. 2010-2012), että 

jaetulla typpilannoituksella saatiin sadonlisää, mutta vaikutukset sadon valkuaispitoisuuteen vaihtelivat 

vuosittain. Tosin vaikuttaa monet tekijät, joiden poissulkeminen on käytännössä vaikeaa. 

 

Taustat ja lannoitukset 
 

Kasvukauden aikaisen lisälannoitustarpeen määrittämiseksi mitattiin typpipitoisuudet kasvustosta ja 

tarvittaessa myös maasta. Maanäytteitä ei otettu. Samalla arvioidaan muita sadon määrään ja laatuun 

vaikuttavia tekijöitä kuten pellon kasvukuntoa. 

Viljelijä ja koejärjestelyt: 
 

Mäkkylä Kari, Ranta-Mäkkyläntie 27, 33347 Ylöjärvi 

1. Tärkkelysohra Iron, tulossa lippulehtivaiheeseen. Esikasvi 2015 kevätvilja,2016 kevätrypsi. 

Huomioitiin viljelysuunnitelmassa typpilannoituksen jakaminen koekaistoille siten, että 2/3 

lannoituksesta annetaan pääosalle lohkoa kylvön yhteydessä ja lisäksi perustettiin kylvökoneen 

levyiset ja noin 10 metriä pitkät havaintokaistat seuraavasti: 

0 kg typpeä/ha, 50 kg/typpeä /ha ja 100 kg typpeä/ha.  

Koelohkon viljavuustiedot: 

HeS rm 

pH = 6,1  tyydyttävä 

Ca = 1600 välttävä 

P = 8,2 tyydyttävä 

K= 241 huononlainen 

Mg= 176 välttävä 

Cu = 3,1 tyydyttävä 

Mn = 18,6 välttävä 

Zn = 1,1 huononlainen 



2. 2/3 typpilannoitus lohkolla 270 kg/ha Yara Mila Y2 (27-2,6-3) + 100 kg/ha CAN 27+Mg.  

0-ruutu 0 kg/ha typpeä /ha keväällä 

1/2 eli 50 kg/ha typpeä keväällä, 185 kg/ha Yara Mila Y 2 (27-2,6-3) keväällä. 

1/1 eli koko N-tarve keväällä 370 kg/ Yara Mila Y2 (27-2,6-3) 

        Lehtivihreämittauksen- ja kasvianalyysin tulokset  

3. Spad tulokset 30.6.2017: 

1. 0 = 24.7 

50 = 31,9 

70 = 33,3 ja 35,0 eli keskiarvo= 34,1. 

100 = 36,5. 

 

Spad-mittarin arvot kertovat kasvin typen käytöstä, miten kasvusto pystyy hyödyntämään käytettävissä 

olevan typen. Ja välillisesti  antaa viitteitä kasvuston kunnosta ja juuriston kyvystä ottaa typpeä ja muita 

kasvuun tarvittavia ravinteita maasta. 

Typpitasoilla 70 kg/ha lehtivihreä arvot lähestyvät kasvuasteen mukaista optimi typen käyttöä ja 

typpitasolla 100 kg/ha ollaan kasvuasteen mukaisessa optimissa. 

Lehtinäytteen tuloksia korrenkasvuvaiheessa lippulehtiastetta lähestyttäessä. 



          

 

 Havaintoja mittauksista: 

Tärkkelysohrakasvusto oli silminnähden hieman vaalean vihreä. Selkeitä puutosoireen tunnusmerkkejä e ei 

kuitenkaan ollut näkyvissä lehdissä tai lehden kärjissä. Joka tapauksessa lehden ravinnepitoisuudet olivat 

kuitenkin melko matalat lähes kaikkien tutkittujen ravinteiden osalta.  Tehdyssä penetrometri mittauksessa  

tuntui muokkauskerroksessa selviä tiivistymiä, lisäksi maan pinta oli kostea ja notkelmissa  kasvoi ohran 

alikasvustona tiheä pihatähtimökasvusto. 

 

Summa summarum ja viljelijän kommentit: 

 

Kari Mäkkylän mielestä lisätypen hyödyt jäi saamatta, koska tuleentuminen viivästyi myöhäisen 

kasvukauden takia. Myös todettu rikkakasvullisuus kulutti osaltaan typpeä ja muita ravinteita. 

Jäi vaikutelmaksi, että  70 kg/ha typpeä olisi näissä oloissa riittänyt saatavissa olevaan satoon. 

Koelohko on ollut viljelijän mukaan n. 20 v kevytmuokattuna eri menetelmin. Mittausten mukaan  voi 

olettaa tiivistymien  hidastaneen juuriston kasvua ja ravinteiden saantia.   

Nyt syksyllä 2017 koelohko kynnettiin. Jäi ikään kuin vaikutelmaksi, että koe kannattaisi toistaa ja katsoa, 

paraneeko ravinteiden saanti jos/kun tiivistymisriskejä voidaan pienentää ja ravinteita kuluttavat rikat 

saadaan hävitetyksi. Toivon mukaan näin viljakasvin juuriston ulottuville saadaan enemmän kasvutilaa 

tehokkaampaan ravinteiden ottoon, kasvuun ja satoon. Näin löytyisi paremmin perusteet korkeamman 

typpitason käyttöön. 

Ravinnetaselaskelma voisi selkeyttää todellista lisätypen antamaa hyötysuhdetta ja lannoituksen lisäyksen 

taloudellisuutta. Jatkossa pitää huolehtia myös siitä, että typen lisäksi muut kasvun kannalta tärkeät 

ravinteet, hivenravinteita unohtamatta, saadaan riittävästi kylvettävän kasvin  käyttöön heti  alkumetreillä. 

Täydennyksenä todennäköisesti vielä tarvitaan lisäravinteita lehtilannoituksena todetun tarpeen mukaan.  

 



 
Penetrometri töissä.                                                     Pihatähtimö ohran alikasvustona kosteassa pintamaassa  

 

Koonti: Ritva Tolppa 


