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Lietteen levitys ohran oraalle 

• Viljan lannoituksessa lietelannan typpi annetaan yleensä yhdellä kertaa 
ennen kylvöä. 

• Ohrakoelohkolla selvitettiin mahdollisuutta levittää lietettä viljalle kylvön 
jälkeen. 

• Yhteistyökumppanina koesarjassa oli myös Hankkija Oy, joka selvitti 
lietteen lannoitusvaikutuksen tehoa Kaarle-ohralla. 

• Koelohko jaettiin neljään osaan. 

– Vertailuruutu lannoitettiin Yaran Salpietarilla 300 kg/ha. 

– Muille koelohkoille levitettiin naudan lietelannasta separoitua nestejaetta 40 m3 
/ha. 

– Nestejaetta levitettiin kolmessa eri vaiheessa, noin viikon välein, viljan oraan 
ollessa 5 cm, 15 cm ja 25 cm. 



Ohrakoelohkon perustiedot 

• Lohkon nimi: Puhdistamo  

• Maalaji: Hietamoreeni 

• Pinta-ala: 2,5 ha 

• Lajike: Kaarle-ohra 

• Kasvuaika: 90 vuorokautta 

• Kylvötiheys: Noin 500 siementä/m2 

• Kylvöpäivämäärä: 6.5.2017 

• Syksyllä 2016 levitetty separoitua nestejaetta 20 m3/ha 

 



Näkymiä tulevalta ohrakoelohkolta 11.5.2017 



Viljelytoimenpiteet 

• Kylvö 

– 5.6.2017 

• Jyräys 

– 6.6.2017 

• Kasvinsuojelu 4.7.2017 

– Tautitorjunta Proline 0,25 l/ha 

– Kasvunsääde Moddus Evo 0,25 l/ha 

– Rikkojen torjunta Ratio 50 SX 10 
g/ha 

 



12.6.2017 

Orastuminen nähtävissä. 



Väkilannoitus Nestejae 5 cm Nestejae 15 cm Nestejae 25 cm 

Päivämäärä 5.6.2017 14.6.2017 21.6.2017 30.6.2017 

Lannoitusmäärä Yara Salpietari  

300 kg/ha 

150 kg/ha Yara 

Suomensalpietari 

 

40 m3 separoitua 

nestejaetta 

150 kg/ha Yara 

Suomensalpietari 

 

40 m3 separoitua 

nestejaetta 

 

150 kg/ha Yara 

Suomensalpietari 

 

40 m3 separoitua 

nestejaetta 

 

Nestejakeen levitys 

Kaikilla levityskerroilla maa oli kuiva eikä renkaat jättäneet merkittäviä jälkiä maahan. Levitys 

toteutettiin 12 m leveällä letkulevittimellä ja myöhemmin kasvinsuojeluruiskutukset ajettiin samoja 

uria pitkin. 



Nestejakeen levitys ohran 5 cm oraalle 
14.6.2017 



Nestejakeen levitys ohran 15 cm oraalle 
21.6.2017 



Nestemäisen separointijakeen 

levitys on tehty 5 cm oraalle ja 

levityksen jälkeen vettä on 

satanut noin 12 mm. 

Nestemäisen separointijakeen 

levitys on tehty 15 cm oraalle ja 

levityksen jälkeen vettä on 

satanut noin 9 mm. 

Keinolannoitteella lannoitettu 

oras. Vettä satanut kahden 

viimeisen viikon aikana noin 12 

mm. 

26.6.2017 



Nestejakeen levitys ohran 25 cm oraalle 
30.6.2017 



13.7.2017 Kuvan oikeassa reunassa oleva kasvusto on 

lannoitettu separoidulla nestejakeella oraan ollessa 15 cm 

pitkää ja oikeassa reunassa oraan ollessa reunassa oraan 

ollessa 5 cm pitkää. 



13.7.2017 keskellä kuvaa on havaittavissa ajoura jota myöden on ajettu 

lietevaunulla oraan ollessa 25 cm pitkää. Ajon aikana kasvustoon on 

levitetty naudan lietteestä separoitua nestejaetta. Levitys on tapahtunut 14 

vrk aikaisemmin ja samoja jälkiä myöten on suoritettu 

kasvinsuojeluruiskutus. 



21.7.2017 tähkä tulossa… 

2.8.2017 vasemmassa reunassa uraa on 5cm 

oraalle separoidulla nestejakeella lannoitettua 

ohraa ja uran oikeassa reunassa teollisella 

väkilannoitteella lannoitettu ohra 31.7. 



Lohkon 4 koeruutua ajourittain 31.8. Kuva: Johanna Sipiläinen 



Näkymiä ohrakoelohkolla 25.9.2017  



Tulokset 
• Ohrahavaintolohkon sadon korjuu tehtiin 

haastavissa sääoloissa 29.9.2017.  

• Sato päästiin korjaamaan pitkän 
sateisen jakson jälkeen lokakuun 
alkupuoliskolla. 

• Sadon määrä havaintolohkolla oli 
keskimäärin 3300kg kuivasatoa.  

• Laadultaan sato oli kohtalaista. 

– tähköidäntää ei ollut juuri havaittavissa. 

– kasvitaudit eivät vaikuttaneet satoon 
laatua alentavasti. 

• Lannoituskaistojen välillä ei ollut 
määrällisesti tai laadullisesti merkittäviä 
eroja. 



Tulokset 

• Oraat taittuivat renkaiden kohdilta 
selkeästi, mutta toipuivat 
nopeasti. 

• Lietteenlevityksen jäljet olivat 
täyttyneet kaikista ajokerroista ja 
ajourien jättämä jäljen leveys ei 
ollut merkittävästi ruiskutusuraa 
leveämpi. 



Tulokset 

• Yhtenä tavoitteena oli seurata 
myöhäisemmän lannoituksen 
vaikutusta typen hyödyntämiseen 
ohran kasvussa.  

• Heinäkuun lopulla tehdyssä 
lehtivihreämittarilla tehdyssä 
mittauksessa huomattiin, että 
myöhäisimmän levityksen ja 
kylvön yhteydessä 
keinolannoitetun lohkon välillä ei 
ollut eroa, aikaisempien 
oraslevitysten lehtivihreätaso oli 
hieman alhaisempi. 

 

http://lantalogistiikka.savonia.fi/index.php/koeke

nttae/lietteen-levitys-ohran-oraalle 



Analyysit viljasta 




