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NESTEJAE   KUIVAJAE 

Nestejae on erittäin juoksevaa, 

vesimäistä lietettä. 

Kuivajae on tasalaatuista ja se 

muistuttaa kuivalantaa. 



Neste- ja kuivajakeen ominaisuuksia 

NESTEJAE 

• Sisältää valtaosan typestä 

– 70 – 80 prosenttia typpeä 

• Sisältää fosforia 20 – 30 prosenttia 

• Kuiva-aine pitoisuus 3 – 7,5 
prosenttia 

• Nestejae on helposti pumpattava, 
levitettävä ja imeytyvä 

• Nesteosaa on mahdollista käyttää 
suurempia määriä 
peruslannoitukseen 

 

KUIVAJAE 

• Sisältää pääosin fosforin 

– 70 – 80 prosenttia 

• Sisältää 20 – 25 prosenttia typpeä 

• Kuiva-aine pitoisuus 25 – 35 
prosenttia  

• Kiintoaineksen käyttöä rajoittaa 
korkea fosforipitoisuus 

• Pieni kuutiomäärä mahdollistaa 
taloudellisen kuljettamisen 
kauempana sijaitseville pelloille 

• Parantaa maan humuspitoisuutta ja 
rakennetta 

 



Kuivajae  

noin 20 % 
painosta 

• Kuiva-aine 30 % 

• N P K 

Nestejae 

 noin 80 % 
painosta 

• Kuiva-aine 4 % 

• N P K 

Ravinteiden keskinäiset suhteet 



Esimerkkinä separoidun naudan lietteen nestejakeen 
ravinnepitoisuudet 

Liukoinen typpi Kokonaistyppi Fosfori (P) 

kokonais-

pitoisuus 

Kalium (K) 

kokonais-

pitoisuus 

Kosteus ja 

kuiva-aine 

69,9 g/kg ka 120 g/kg ka 9,5 g/kg ka 160 g/kg ka Kosteus 98,8 % 

0,8 kg/tonni 1,4 g/kg ka 0,1 kg/tonni 1,9 kg/tonni Kuiva-aine 1,2 % 

0,8 kg/m3 1,4 kg/m3 0,1 kg/m3 1,9 kg/m3 



Esimerkkinä separoidun naudan lietteen kuivajakeen 
ravinnepitoisuudet (tuore, ei-kompostoitunut) 

Liukoinen typpi Kokonaistyppi Fosfori (P) 

kokonais-

pitoisuus 

Kalium (K) 

kokonais-

pitoisuus 

Kosteus ja 

kuiva-aine 

1,4 g/kg ka 37,2g/kg ka 9,1 g/kg ka 11 g/kg ka Kosteus 82,9 % 

0,2 kg/tonni 6,4 g/kg ka 1,6 kg/tonni 1,9 kg/tonni Kuiva-aine 17,1 % 

0,2 kg/m3 6,1kg/m3 1,5 kg/m3 1,8 kg/m3 Tilavuuspaino 

950 kg/m3 



- Liukoista typpeä 0,8 kg/tonni 

 Kasvi voidaan lannoittaa tarkasti, 
koska orgaanista typpeä vähän 

 Typpi kasveille käyttökelpoisessa 
muodossa 

- Fosforia 0,1 kg/tonni 

 Määrä rajoittaa lietelannan 
levitystä oleellisesti  

 Nestejaetta voidaan ajaa 30—50 
% enemmän/ha 

- Kaliumia 1,9 kg/tonni 

- Kuiva-ainetta vain 1,2 % 

 Imeytyy nopeasti (jopa 30 % 
paremmin) 

 Nurmikasvusto pysyy puhtaana 

Nestejae 

 

Separoitua 

nestejaetta 

voidaan levittää 

30—50 % 

enemmän kuin 

raakalietettä  



- Liukoista typpeä 0,2 
kg/tonni 

- Fosforia 1,6 kg/tonni 

 Sisältää pääosin fosforin 

 Kuiva-jaetta voidaan levittää 
lohkoille, jossa fosforia 
tarvitaan 

- Kaliumia 1,9 kg/tonni 

- Kuiva-ainetta 17,1 % 

 Kuivajakeen haju laimenee 
kompostoituessa 

 Kuivajae voidaan kuljettaa 
pellolle jo aikaisemmin 
ennen työhuippua 

 

Kiintoaineksen 

käyttöä rajoittaa 

korkea 

fosforipitoisuus 




