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Säilörehunurmen koelohko 

Ylä-Savon Ammattiopistolle, Peltosalmelle on perustettu koekenttä, jossa 
esitellään separoinnin ja lannan levitysmenetelmien vaikutuksia 
nurmikasvustolle 3 vuoden (2016—2018) jatkuvana toimenpiteenä.  

Tarkoituksena on näyttää havainnollisesti seuraavien menetelmien eroja: 

 

Nestemäisen separointijakeen letkulevitys 

Nestemäisen separointijakeen multaus (ja multaimen vaikutus 
nurmikasvustoon) 

Nestemäisen separointijakeen hajalevitys 

Kuivajakeen levitys pintalevityksenä 

Keinolannoitus 





11.5.2017  

Nurmikoelohkolla tehtiin havaintoja yhdessä Savonian ja YSAOn toimesta. 

Lohkolla havainnointiin mm. talvituhoja ja nurmen kasvuunlähtöä. 

Havainnoimassa Teija Rantala Savonialta ja 
Jussi Ahonen Ylä-Savon ammattiopistolta. 



Havainnointi 23.5.2017 

1. Sijoitus 

2. Letkulevitys 

3. Hajalevitys 

4. Separoitu kuivajae 

5. Väkilannoite 



23.5.2017 

Kasvustosta tarkkailtiin mm. kasvuston tuuheutta ja tiheyttä. 

Kasvusto oli lähtenyt hyvin kasvuun. 

Raita 1: Separoitu nestejae levitetty 

sijoittamalla 



Raita 2. Separoitunestejae levitetty 

letkulevittimellä 

23.5.2017 

Kasvuston perusteella separoidun nestejakeen 

levitys sijoitettuna ja letkulevityksenä eivät 

poikenneet merkittävästi toisistaan. 



Raita 3. Separoitu nestejae levitetty 

hajalevityksenä 

23.5.2017 

Kun nestejae oli levitetty hajalevityksenä, se näkyi 

kasvustossa. Kasvusto oli edellisiin verrattuna 

lyhempää, harvempaa eikä niin tuuheaa. 



Raita 4.  Separoitu kuivajae levitettynä 

hajalevityksenä 

23.5.2017 

Separoidun kuivajakeen levityksen jälkeen 

kasvusto ei ollut niin tuuheaa ja tiheää kuin 

nestejakeen sijoittamisen tai letkulevityksen 

jäljiltä. 



Syksyn levityksen jälkeen näkyvissä oli separoitua 

kuivajaetta. 



Raita 5. Lannoitus väkilannoitteella 

23.5.2017 

Kasvuston tiheys ja tuuheus oli verrattavissa 

nestejakeen levitykseen sijoitettuna tai 

letkulevitettynä. 



Separoitua nestejaetta levitettiin 23.5. 

koeraidalle 50 m3/ha 

Tilanne koeraidalla heti levityksen jälkeen. 

Separoitua nestejaetta näkyi levityksen 

jäljiltä raitoina pellon pinnassa. 



Tilanne 3 h letkulevityksen jälkeen: 

Pellon päisteessä oli näkyvissä traktorin ja lietevaunun 

jättämät renkaan jäljet. 



Neste oli imeytynyt täysin maaperään eikä pellon pinnassa ollut enää näkyvissä nestejaetta. 



Havainnot kasvustosta 30.5.2017  
(viikko levityksen jälkeen) 



Havainnot kasvustosta 30.5.2017 (viikko levityksen jälkeen) 

Nurmen juuristoa multaimen kiekon 

maan leikkauskohdasta. Nestejakeen 

sijoittamisesta kulunut noin viikko. 

 

Nurmen juuristo ei ole harventunut 

viereiseen lohkoon verrattuna 2 

vuoden aikana (2016—2017) 

nestejakeen sijoituksesta huolimatta. 

 



Separoitu nestejae toimii letkulevityksessä 

erinomaisesti. Nestejae imeytyy nopeasti 

maaperään eikä tahraa merkittävästi 

kasvustoa. Parissa päivässä nesteen jättämää 

jälkeä on vaikea huomata. 

Havainnot kasvustosta 30.5.2017 (viikko levityksen jälkeen) 



Nestejae levitettiin koealueelle kuvan oton jälkeen.  

Kuva otettu 29.5. 



Kuivajae levitettiin koealueelle 6.6.2017. Kuva otettu 30.5. 



Sulavia väkilannoite rakeita oli vielä 

nähtävillä. 

 

Väkilannoitteena käytettiin YaraMila Y2 ja 

sitä levitettiin 375 kg/ha. Väkilannoite 

levitettiin ensimmäisen kerran 15.5. ja 

toisen kerran 4.7. 

Havainnot kasvustosta 30.5. 



Separoidun nestejakeen levitys hajalevityksenä 
30.5.2017 

Hajalevitys tapahtui Livakka-

lietevaunulla.  



Separoitua nestejaetta levitettiin koeraidalle 50m3/ha. 

Separoidun nestejakeen levitys hajalevityksenä 30.5.2017 



Traktorin ja lietevaunun jättämät renkaan jäljet 

levityksen jälkeen koeraidalla. 

 

Nestemäisestä separointijakeesta ei jää 

juurikaan kiintojaetta kasvuston pinnalle.  

 

 



Kuva hajalevityksen tahraamasta kasvustosta.  Separoitu nestejae näkyy kasvustossa pisaroina. 



Nurmikasvustoa separoidun nestejakeen hajalevityksen jälkeen noin viikko levityksestä. 

 

Kasvustossa on näkyvissä kuivuneita tahroja. 



Separoitua nestejaetta levitettiin koeraidalle 50m3/ha. 



Renkaan jäljet 



Tilanne 8.6.2017 viikko 
sijoittamisen jälkeen 

Vredon tekemät viillot olivat yhä nähtävissä.  



Separoidun kuivajakeen levitys 6.6.2017 

Separoitua kuivajaetta levitettiin koeraidalle 10 m3/ha.  
 
 



Tilanne 8.6.2017. Kuivajae näkyy selvästi 

kasvustossa. 

 

 
 
Kuivajaelohkolta säilörehu korjattiin paaliin 

29.6.2017. 



28.6.2017 

Nurmihavaintolohkoilla on suoritettu 

sadonkorjuutoimenpiteitä.  

 

Kuivajakeella lannoitettu lohko on 

jätetty toistaiseksi korjaamatta, pois 

lukien pientä koealaa. 



Kuivajakeella lannoite nurmi niiton jälkeen. 

Separoidulla nestejakeella hajalevityksenä 

lannoitettu nurmi niiton jälkeen. 

Separoidulla nestejakeella letkulevityksenä 

lannoitettu nurmi niiton jälkeen. 

Separoidulla nestejakeella multaamalla lannoitettu 

nurmi niiton jälkeen. Multaimen viillot havaittavissa 

kuvassa. 

28.6.2017 



Tilanne 13.7.2017. Separoidun nestemäisenjakeen levitys tehtiin 30.6.2017. Kuvan 

vasenpuoli on levitetty letkulevityksenä ja oikeapuoli multaamalla sijoitettuna.  



Nurmihavaintolohkolla on havaittavissa ajouria, jotka on syntyneet lannoituksen aikana. Kuvan 

havaintokaista on hajalevitetyltä kaistalta, jossa renkaiden tiivistämässä kohdassa kasvaa hiukan 

muita pidempää kasvustoa.  



Kasvuston kehitys kesällä 2017 

Sijoitus Letkulevitys Hajalevitys Separoitu 

kuivajae 

Väkilannoitus 

Tähkälle/ 

röyhylle 

tuloaika 

19.6.2017 19.6.2017 

 

19.6.2017 

 

19.6.2017 

 

19.6.2017 

 

Täysi 

tähkä/röyhy 

vaihe 

26.6.2017 26.6.2017 

 

26.6.2017 

 

26.6.2017 

 

26.6.2017 

 

1. niittopäivä 27.6.2017 

Sato korjattu 

siiloon 

27.6.2017 

Sato korjattu 

siiloon 

 

27.6.2017 

Sato korjattu 

siiloon 

 

29.6.2017  

Sato korjattu 

pyöröpaaliin 

27.6.2017 

Sato korjattu 

siiloon 

 

2. niittopäivä 16.8.2017 

Sato korjattu 

siiloon 

16.8.2017 

Sato korjattu 

siiloon 

 

16.8.2017 

Sato korjattu 

siiloon 

 

16.8.2017 

Sato korjattu 

siiloon 

 

16.8.2017 

Sato korjattu 

siiloon 

 




