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Käsitteitä

• Lietelannan separointi = Lietelannasta erotetaan 
kuiva-aine ja neste 

• Kuivikelanta = Lantaa, jossa virtsa on kokonaan 
imeytynyt kuivikkeeseen

• Kuivikepohja = eläinsuojan pohjaa peittävä, 
lantaa ja virtsaa sitova kuivikekerros. Kuivikkeita 
lisätään tarvittaessa. Kuivikepohjan vaihtoväli on 
useita kuukausia



Käsitteitä

• Lanta = käsittelemätöntä tai käsiteltyä 
tuotantoeläinten sontaa ja virtsaa, voi sisältää myös 
kuiviketta ja vettä

• Lanta saattaa sisältää myös rehuntähteitä 

• Sonta = kiinteää ulostetta ilman virtsaa

• Lannoite = orgaanisia ja epäorgaanisia aineita ja 
valmisteita, jotka on tarkoitettu edistämään kasvien 
kasvua 



Kotieläinten lannan tuotto Suomessa

• Lantaa tuottavia eläimiä on suomalaisilla tiloilla yli 
14 miljoonaa
• 12 miljoonaa yksilöä siipikarjaa
• 1,3 miljoonaa sikaa
• Lähes miljoona nautaa
• 140 000 lammasta ja vuohta
• 75 000 hevosta

• Kotieläinten lantaa syntyy vuodessa noin 20 
miljoonaa tonnia



Karjanlannan merkitys

• Lanta sisältää kasvien kasvulle tärkeitä ravinteita
• Parantaa maan rakennetta ja ravinteiden saatavuutta
• Vilkastuttaa pieneliöstötoimintaa
• Lannasta muodostuva humus kuohkeuttaa maata

• Maan mururakenne paranee
• Vesitalous paranee
• Maan ilmavuus paranee



Karjanlannan merkitys

• Hyödyntäminen vähentää epäorgaanisten 
lannoitteiden tarvetta

• Lannan tehokas hyödyntäminen edellyttää lannan 
ominaisuuksien tuntemista 

• Lannan ominaisuuksiin lannoitteena (ravinnesisältö ja 
ravinteiden liukoisuus) voidaan vaikuttaa esimerkiksi 
eläinten ravinnon sisältämän fosforin ja typen määrää 
ja laatua säätelemällä



Karjanlannan merkitys

• Lannan ravinteiden kestävä käyttö on tärkeää 
maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi

• Kotieläintalouden alueellinen keskittyminen ja 
tuotantoyksikköjen kasvu johtavat lannan alueellisiin 
ja paikallisiin keskittymiin
• Haasteita lannan ravinteiden käytölle ja 

ympäristövaikutusten hallinnalle

• Lannan ja muista eloperäisistä materiaaleista 
valmistettavien orgaanisten lannoitevalmisteiden 
käytön merkitys maataloudessa on pieni, mutta 
kasvava



Karjanlannan ongelmat

• Väkilannoitteisiin verrattuna karjanlannan käyttöä 
lannoitteena heikentävät
• Kasveille epäedullinen typpi-fosfori-suhde

• Ravinteiden ominaisuudet

• Ravinteiden suhteelliset alhaiset pitoisuudet

• Hankalampi levitettävyys verrattuna väkilannoitteisiin

• Perusongelma on karjanlannan pieni typpipitoisuus 
suhteessa fosforipitoisuuteen 

• Karjanlannan käytettävyyteen lannoitteena voidaan 
vaikuttaa lantaa prosessoimalla
• Siitä saadaan peltolannoitukseen paremmin soveltuva



Karjanlannan ravinnepitoisuus

• Suuri osa rehun sisältämistä pääravinteista jää 
lantaan
• Noin 2/3

• Ruokinnan suunnittelulla voidaan vaikuttaa lannan 
ravinnepitoisuuksiin ja ravinteiden 
käyttökelpoisuuteen

• Optimoimalla rehujen fosfori- ja typpipitoisuus 
tarvetta vastaavaksi myös lannan ravinnepitoisuudet 
ovat hallinnassa



Karjanlannan ravinnepitoisuus

• Karjanlannan pääravinteita ovat
• Typpi (N)

• Fosfori (P)

• Kalium (K)

• Sivuravinteiksi luokitellaan
• Kalsium (Ca)

• Magnesium (Mg)

• Rikki (S)



Kotieläintenlannan 
ravinnepitoisuus/taulukkoarvoja

Lähde: Lannan kestävä hyödyntäminen



Eri lantalajien 
ravinnepitoisuus/taulukkoarvoja

Lähde: Lietelannan separoinnin kannattavuus lypsykarjatilalla

Ravinnepitoisuus Vírtsa,
g/kg

Sonta-
virtsa-seos, 
g/kg KA

Lietelanta,
g/kg KA

Typpi 8,6 54 54,5
Kalium 11,4 48 60
Fosfori 0,01 6,6 9,1
Kalsium 0,03 10,1
Magnesium 0,17 5,3
Kuiva-aine- % 4,5 10 5,5



Karjanlannan ravinnepitoisuus

• Karjanlannan käyttöä rajoittavat fosforirajoitukset
• Lanta sisältää yleensä typpeä liian vähän ja fosforia 

liikaa
• Jos kasvien typen tarve tyydytetään karjanlannalla, 

voi samalla aiheutua liiallista fosfori- ja 
kaliumlannoitusta



Karjanlannan ravinnepitoisuus

• Ravinteiden lisäksi lanta sisältää maanparannus 
partikkeleita
• Väkilannoitteissa ei ole maanparannus vaikutusta

• Lannan ravinnesisältö selviää tilakohtaisessa lanta-
analyysissä

• Lannan ravinteita ei kannata hukata, eikä levittää 
sinne, missä ravinteista on ylitarjontaa

• Ylikuormitus lisää ravinteiden huuhtoutumisriskiä 
ympäristöön



Karjanlannan ravinnepitoisuus

• Lannan sisältämä liukoisuus kertoo, kuinka hyvin 
kasvit pystyvät hyödyntämään ravinnetta omiin 
tarpeisiinsa

• Kun määritetään lannan arvoa, otetaan huomioon 
typen osalta vain liukoisen typen pitoisuus

• Lannan ravinteiden liukoisuutta voidaan parantaa 
lannan käsittelyllä

• Myös eläimille syötetyillä rehuilla on yhteys lannan 
ravinteiden liukoisuuteen



Typpi

• Pellolle saapuva typpi päätyy joko kasviin 
rakennusaineeksi, haihtuu ilmakehään tai 
huuhtoutuu vesistöön

• Useimmille kasveille keskeisin satoon vaikuttava 
ravinne
• Puute aiheuttaa kasvun heikkenemistä, kasvuston värin 

vaalenemista ja sadonmenetyksiä

• Typpeä pitäisi antaa kasville sopiva määrä 
• Oikeaan paikkaan
• Oikeaan aikaan



Typpi

• Typpi esiintyy ilmakehässä kaasumaisessa muodossa 
eivätkä kasvit voi käyttää sitä suoraan hyväkseen

• Typpi on maassa valtaosin orgaanisessa muodossa eli 
sitoutuneena eloperäiseen ainekseen

• Jotta kasvit saavat typpeä käyttöönsä, tulee typen 
muuttua kasveille käyttökelpoiseen muotoon eli 
liukoiseksi

• Maaperän eliöstöllä on typen kierrossa tärkeä rooli
• Suuri osa maaperän typestä tulee orgaanisen 

aineksen hajotuksesta, tässä prosessissa syntyy 
ammoniumtyppeä NH4+ tiettyjen bakteerien 
käyttäessä orgaaniseen ainekseen sitoutunutta typpeä 
energianlähteenään



Typpi/käsitteitä

Kokonaistyppi = 
Orgaanisen ja 

epäorgaanisen typen 
yhteenlaskettu 
kokonaismäärä

Orgaaninen typpi
Eloperäiseen ainekseen 

sitoutunutta

Epäorgaaninen typpi eli 
liukoinen typpi

Jotta kasvit saavat typpeä 
käyttöönsä, tulee typen muuttua 

kasveille käyttökelpoiseen muotoon 
eli liukoiseksi

Lannassa on sekä epäorgaanista että orgaanista typpeä
• Lannan typestä noin 25 % on epäorgaanisessa muodossa
• Kuivikelannan typestä 80 % ja virtsan 20 % orgaanisessa 

muodossa



Orgaaninen typpi
• Suurin osa maan typestä
• Eloperäiseen ainekseen 

sitoutunutta
• Vapautuu yleensä hitaasti
• Kasvit voivat hyödyntää vain 

osittain
• Olosuhteista riippuen typpi 

mineralisoituu eli muuttuu 
kasveille käyttökelpoiseen 
muotoon = pieneliötoiminnan 
aikaansaama typen vapautuminen 
eloperäisestä aineksesta

Epäorgaaninen eli 
liukoinen typpi
• Jotta kasvit saavat typpeä 

käyttöönsä, tulee typen 
muuttua kasveille 
käyttökelpoiseen muotoon eli 
liukoiseksi (NH4+ ja NO3-)

• Väkilannoitteissa typpi on 
epäorgaanisessa muodossa 
(NH4+ ja NO3-)

Kokonaistyppi = 
Orgaanisen ja epäorgaanisen typen 

yhteenlaskettu kokonaismäärä



Kokonaistyppi

Orgaaninen typpi

Epäorgaaninen 
eli liukoinen typpi

Ammoniumtyppi NH4+
Kasveille heti 

käyttökelpoisessa 
muodossa

Nitriitti NO2-

Urea
Virtsan typpi 

ureamuodossa. 
Mineralisoituu nopeasti.
Kasvi voi käyttää urean 

myös suoraan.
Nitraatti NO3-

Kasvi ottaa typen joko NH4+ tai NO3-
muodossa (osuus 80 %). Näitä muotoja 

kutsutaan mineraalitypeksi.

Mineralisoituu eli muuttuu 
kasveille käyttökelpoiseen 
muotoon



Ammoniumtyppi NH4+

• Kasveille käyttökelpoista typpeä 
• Sitoutuu maahiukkasten pinnoille. Ammoniumtypellä on jonkin verran 

pidempi lannoitusvaikutus kuin nitraattitypellä
• Yleensä maassa vähän  koska bakteerit muuttavat sen melko 

nopeasti nitriitiksi
• Ammoniumtyppi voi haihtua ilmakehään ammoniakkina tai maaperän 

bakteerit voivat muuttaa ammoniumtyppeä maaperän nitriitiksi NO2- ja 
bakteerit muuttavat nitriitin edelleen kasveille käyttökelpoiseksi 
nitraatiksi NO3-

• Ammoniumtyppi ei ole niin herkkä maaperästä huuhtoutumiselle kuin 
nitraattityppi. Lannoituksen yhteydessä tai pian sen jälkeen myös 
ammoniumtyppi voi huuhtoutua pintavaluntana runsaan sateen vuoksi

Nitraatti NO3-Nitriitti NO2-



Nitriitti ja nitrifikaatio
• Maaperän Nitrosomonas-bakteerit

voivat muuttaa ammoniumtyppeä 
maaperän nitriitiksi (NO2-) ja 
Nitrobacter-bakteerit muuttavat nitriitin 
edelleen kasveille käyttökelpoiseksi 
nitraatiksi NO3-

 Tätä kaksivaiheista 
tapahtumasarjaa kutsutaan 
nitrifikaatioksi

• Muuttuessaan maassa nitraattitypeksi 
ammoniumtyppi hapattaa jonkin verran 
maata

• Kasvin energiatalouden kannalta 
ammoniumtyppi on kasville 
edullisempaa kuin nitraattityppi, koska 
nitraattitypen muuntaminen kasvissa 
ammoniumtypeksi vie energiaa. 

•

Nitraatti NO3-
• Kasveille käyttökelpoista typpeä

• Maanesteessä kasvin juurten 
saatavilla

• Liikkuu helposti maaperässä, saattaa 
runsaiden sateiden vuoksi painua 
alaspäin kasvin juurten 
tavoittamattomiin

• Märissä oloissa voi haihtua kaasuna 
ilmaan. Mitä märempi maa, sitä 
todennäköisempää on typen 
vapautuminen ilmaan

• Kasvi pystyy varastoimaan 
nitraattityppeä enemmän kuin 
ammoniumtyppeä

• Lannassa nitraattityppeä esiintyy vain 
kompostoinnin tuloksena 



Typen kierto maaperässä. Lähde: mtt.fi



Kotieläinten ruokinnan vaikutus 
lannan typpeen

• Typen pitoisuus lannassa on riippuvainen 
kotieläinten proteiinipitoisista rehuista

• Suurin proteiineista poistuu virtsan ja sonnan 
mukana
• 55 – 59 prosenttia



Maasta vapautuvat typen määrään 
vaikuttaa

• Maan eloperäisen aineksen kokonaismäärä
• Eloperäisen aineksen laatu (hitaasti hajoavan 

eloperäisen aineksen määrä
• Maahan lisätyn eloperäisen aineksen määrä ja laatu
• Viljelykierto 
• Maan pieneliötoiminta
• Maan rakenne ja kaasujen vaihto
• Maan muokkaus
• Kasvukauden sää (kosteus ja lämpötila)



Typpi kotieläinten lannassa

• Orgaanisen liukenemattoman typen osuus 
kokonaistypestä riippuu lantalajista

• Eri eläinlajien lannoissa liukenemattoman orgaanisen 
typen osuus on erilainen
• Nautojen lannassa liukenemattoman orgaanisen typen 

osuus on yleensä suurempi kuin sianlannassa

• Lannan käsittelyjärjestelmä vaikuttaa orgaanisen 
typen osuuteen
• Runsas kuivikkeiden käyttö pienentää kasveille 

käyttökelpoisen typen osuutta

• Lantaan voi muodostua nitraattityppeä, jos se 
kompostoidaan ja ilmastus on riittävä



Fosfori

• Kasvien fosforin tarve on typpeen verrattuna alhainen
• Saanti on kuitenkin välttämätöntä

• Fosforia tarvitaan kasvin aineenvaihdunta- ja 
entsyymitoiminnoissa

• Fosfori nopeuttaa ja parantaa kasvin kasvua, on 
myös tärkeä sadon lisäykselle

• Pääosa fosforista on sitoutunut maan 
kivennäisainekseen ja eloperäiseen ainekseen
• Liikkuu huonosti maassa

• Saatavuutta rajoittaa alhainen pH, etäisyys kasvin juurista ja 
lämpötila



Fosfori

• Maaperän pH vaikuttaa 
fosforin saatavuuteen

• Alhaisessa pH:ssa fosfori 
sitoutuu rautaan ja 
alumiiniin

• Korkeassa pH:ssa fosfori 
saostuu kalsiumin kanssa

Kuva: Yara.fi



Fosfori

• Kasvit ottavat fosforia 
maasta 1 – 2 mm päästä 
juuresta

• Fosforin otto on 10 kertaa 
heikompaa kuin 
nitraattitypen

• Fosforin saanti edellyttää 
hyvin kehittynyttä juuristoa, 
hyvää 
viljavuusfosforipitoisuutta 
maassa sekä tasaista ja 
riittävää fosforilannoitusta

Kuva: Yara.fi



Fosfori

• Tutkimukset osoittavat, 
että maan lämpötilalla on 
suuri merkitys fosforin 
saatavuuteen

Kuva: Yara.fi



Fosfori

• Maassa on epäorgaanista ja orgaanista fosforia

• Osa fosforista on sitoutunut löyhemmin ja on 
mukana nopeammassa kierrossa

• Pieni osa suoraan kasveille käyttökelpoista

• Valumavesien mukana huuhtoutuu maanesteen 
fosforia

• Eroosioaineksen mukana huuhtoutuu orgaanisen 
aineksen ja maa-aineksen fosforia



Fosfori

• Fosforin huuhtoutumista voi tapahtua liukoisena tai 
hiukkasiin sitoutuneena

• Huuhtoutumista tapahtuu sekä pintavaluntana että 
valuntana salaojia pitkin

• Veden virtausreitit vaikuttavat fosforin 
huuhtoutumiseen
• Jos maassa on pidätettävää pinta-alaa jäljellä, voi maan läpi 

liikkuva fosfori pidättyä



Fosfori kotieläinten lannassa

• Kotieläintuotannossa syntyy merkittävä määrä 
lantaperäistä fosforia

• Rehujen ravinnesisältö vaikuttaa pitoisuuksiin

• Suurin osa lannan fosforista on lannan 
kiintoainekseen sitoutuneena

• 30 prosenttia fosforista voi olla nesteosassa

• Liukoisesta fosforista yli 80 prosenttia on 
ortofosfaattina (H3Po43-) (eli fosfaatti)



Fosfori kotieläinten lannassa

• Lantafosforin liukoisuus vaihtelee huomattavasti eri 
kotieläinten välillä 

• Erilaisten lantojen fosforista 15 – 80 prosenttia voi 
olla vesiliukoisia
• Syynä erot rehujen koostumuksessa

• Kasviperäisten rehujen sisältä fosfori on 
suurimmaksi osaksi sitoutunut fytiinihappoon
• Vapautuu fytaasientsyymien avulla liukoiseen ja siten myös 

eläimille käyttökelpoiseen muotoon

• Naudat pystyvät hyödyntämään tehokaasti fytiinihappoon
sitoutuneen fosforin pötsimikrobien avulla



Fosfori kotieläinten lannassa

• Orgaanisen fosforin osuus kokonaisfosforista on noin 
15 prosenttia
• Vapautuu, kun orgaaninen aines hajoaa

• Lannan fosforin liukoisuus riippuu eläinlajista, iästä, 
käytetyistä kuivikkeista ja lannan käsittelystä

• Naudanlannan fosforista vesiliukoisessa muodossa 
on 32 – 77 prosenttia



Lantafosforin riittävyys

Kuva: Lannan fosfori kasviravitsemuksessa



Kalium kotieläinten lannassa

• Lannan kalium on helposti liukeneva

• 80 prosenttia ravinnon kaliumista imeytyy eläimeen

• Kaliumia esiintyy eniten virtsassa

• Kuivikelannan kaliumpitoisuus on hyvin pieni

• Lietelannassa kalium esiintyy ionimuodossa (K+)

• Lannan varastointi vaikuttaa paljon 
kaliumpitoisuuteen
• Kattamattomassa kuivalantalassa kalium on altis 

sadeveden huuhtoutumiseen



Sonnan ja virtsan vertailua
Sonta

• Sisältää noin puolet 
ulosteiden typpimäärästä

• Typpi on orgaanisessa 
muodossa

• Typen vapautumiseen 
vaikuttaa lannan 
varastointitapa, kuivikkeet ja 
olosuhteet

• Typpi vapautuu hitaasti 
pieneliötoiminnan 
vaikutuksesta

Virtsa
• Verenkierrosta poistuneiden 

liukoisten yhdisteiden ja 
veden sekoitus

• Orgaaniset yhdisteet 
hajoavat nopeasti ja ovat 
nopeasti kasvien käytössä 
epäorgaanisessa muodossa



Sonnan ja virtsan vertailua
Sonta
• Sisältää pääosan ulosteiden 

fosforeista

• Sisältää keskimäärin 25 
prosenttia ulosteiden 
kaliumista

• Kuiva-aine pitoisuus noin 20 
prosenttia

• Maanparannusvaikutus on 
monipuolinen ja 
pitkäkestoinen

Virtsa
• Typpi on kasveille 

käyttökelpoisessa 
muodossa

• Sisältää suurimman osan 
lannan kaliumista



Sonnan ja virtsan vertailua
Sonta
• Sisältää pääosan ulosteiden 

fosforeista

• Sisältää keskimäärin 25 
prosenttia ulosteiden 
kaliumista

• Kuiva-aine pitoisuus noin 20 
prosenttia

• Maanparannusvaikutus on 
monipuolinen ja 
pitkäkestoinen

Virtsa
• Typpi on kasveille 

käyttökelpoisessa 
muodossa

• Sisältää suurimman osan 
lannan kaliumista



Lannan varastointi

Kuivalantala

• Virtsa erotetaan sonnasta ja 
johdetaan sitä varten 
rakennettuun säiliöön

• Kiinteä lanta otetaan talteen 
kuivitettuna ja siirretään 
lantalaan

• Kuivikkeita on käytettävä

• Saadaan kahdenlaista 
lannoitetta 

Valokuva: Johanna Virtanen



Lannan varastointi

Kuivalantala menetelmä 
parsinavetassa

Kuivalanta menetelmä 
pihatossa

Valokuvat: Johanna Virtanen



Lannan varastointi

Lietelantala

• Järjestelmässä sonta ja 
virtsa kerätään samaan 
säiliöön 

• Kuivikkeita voi käyttää vain 
vähän

• Tuloksena yhdenlaista, 
helpohkosti käsiteltävää, 
nestemäistä tavaraa

• Typpi saadaan hyvin 
talteen

• Typpi säilyy melko hyvin 
varastoinnissa

Valokuva: Johanna Virtanen



Lannan varastointi

Lietelantajärjestelmä 
pihattonavetassa

Lietelantala järjestelmä 
parsinavetassa

Lietelantamenetelmässä sonta ja 
virtsa putoavat kuiluun ja 

sekoittuvat Valokuvat: Johanna Virtanen



Lannan varastointi

Kuivikemenetelmä
• Virtsa imeytetään kokonaan 

kuivikkeisiin ja saadaan vain 
yhdenlaista lantaa

• Kuivitettu lanta varastoidaan 
pääsääntöisesti eläinten 
oleskelutilassa tai se 
siirretään erilliseen 
lantalaan

• Ravinteet saadaan hyvin 
talteen, mikäli käytetään 
riittävästi kuivikkeitaValokuva: Johanna Virtanen



Yleistietoa lietelannasta
• Lietelanta = karjan lanta ja virtsa on sekoittuneet 

keskenään
• Nestepitoisuus noin 90 prosenttia 
• Ravinne- ja vesipitoisuudet voivat vaihdella paljon 

sade- ja pesuvesistä johtuen
• Järjestelmä sopii lypsylehmille 
• Säästää työtä
• Kuivikkeiden puute ja lantaritilä voivat aiheuttaa jalka-

ja utarevammoja
• Taudinaiheuttajat säilyvät lietteessä pitkään
• Lantakaasut aiheuttavat vaaraa



Yleistietoa kuivalannasta
• Kuivalanta = Lanta, josta virtsa ja muu neste (vesi) on 

erotettu
• Eläimen kannalta parempi, koska kuivikkeita voidaan 

käyttää enemmän
• Suojaavat ja pitävät eläimet puhtaana

• Hyvä vaihtoehto nuorkarjalle ja poikima- tai 
sairaskarsinoihin

• Kuivikkeet lisäävät työtä ja kustannuksia

• Ei lantakaasuvaaraa



Lähteet
• Yara.fi

• Separointi.fi

• Järki.fi

• Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (nitraattiasetus). 
Saatavissa http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141250 

• Luomutilan ravinnehuolto, luomuviljelyn peruskurssi. ProAgria. 
https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/osa3_ravin
nehuollon_perusteets_0.pdf



Lähteet
• Typen kiertokulku maataloudessa. Saatavissa: 

http://nutrient.fi/fi/content/typen-kiertokulku-maataloudessa

• Nitraattiasetus ja sen tulkinta-opas. Kekäläinen, Ida. Saatavilla: 
http://portal.savonia.fi/amk/fi/tutkimus-ja-
kehittaminen/julkaisutoiminta/julkaisut-aloittain/luonnonvara-ja-
ymparistoala-4

• Naudanlanta biokaasulaitosraaka-aineena, käsittely ja 
logistiikka. Arkima, Svetlana. Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto. 2015.

• Lietelannan separoinnin kannattavuus lypsykarjatilalla. Huusko, 
Jussi ja Jäppinen, Tommi. Savonia ammattikorkeakoulu. 2015.



Lähteet
• Lannan typpi tehokkaasti käyttöön. Kapuinen, Petri. Saatavissa: 

http://www.ilmase.fi/site/wp-
content/uploads/2013/02/Kapuinen_21032013.pdf

• Lannan fosfori kasviravitsemuksessa. Salo, Tapio. Saatavissa: 
http://www.seamk.fi/loader.aspx?id=c4d1178a-8895-4474-
806a-64dcc5b5ed4a

• Lannan kestävä hyödyntäminen. MTT Raportti. Saatavissa: 
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti21.pdf



Lähteet
• Karjanlannan kannattavuustekijät lannoituksessa. Nikkilä, Jyrki 

ja Nurmi, Mikko. Saatavissa: 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/2345/Mikon%20j
a%20Jyrkin%20tyo.pdf?sequence=1

• Lietelannan levitystavan ja ajankohdan optimointi karjatilalla. 
Vasalampi, Sauli. 
Saatavissa:https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3254
/Vasalampi_Sauli.pdf?sequence=1

• Tieto Tuottamaan 127: Ravinteet kasvintuotannossa. Otavan 
kirjapaino. 2009-
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