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Tutkimusta, koulutusta, 
yhteistyötä

• Tutkimusta: Uusien menetelmien pilotointi
ja testaus Itä-Suomen oloissa 

- Tutkimustila Halola, havaintokoetilat 
Peltosalmi, Hingunniemi sekä 
havaintomaatilat Pohjois-Karjalassa ja 
Pohjois-Savossa

• Koulutusta ja tiedotusta: Teemapäivät, 
pellonpiennarpäivät, työnäytökset ja 
opintokäynnit; tietopankki (videot, tietokortit, 
oppaat) sähköisenä

• Yhteistyötä: Savonia-amk, Luke, ProAgriat
Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Karelia-amk, 
YSAO, SYKE,  Savo-Karjalan vsy, SYKE,  
ItäMaito, MTK,  maatilat, ELY-keskus

- Lantalogistiikka, Nurmet Rahaksi, 
WaterPro, Ravinnepiika, Rannat 
kuntoon, ORANKI…

http://maatila2020.savonia.fi
http://ravinnerenki.savonia.fi

http://maatila2020.savonia.fi/
http://ravinnerenki.savonia.fi/
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Keskeisimmät teemat
Ravinteiden kierron tehostaminen 

• Lannan /ravinteiden käytön tehostaminen ja 
ravinnehävikkien minimointi:

- Lietteen syyslevitys

- Varastokalium

- Ravinteiden oton biologia / maan tiivistyminen 

• Ympäristötoimenpiteiden kannattavuus ja kohdentaminen

Valumavesien hallinta

• Pistekuormituksen hallinta maatilalla

• Kosteikot ja suojavyöhykkeet

• Pohjavesialueet ja karjatalous

• Ravinnehuuhtouman mallinnus

Ilmastonmuutoksen ennakointi / varautuminen!
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Toiminta ProAgria Pohjois-Karjalan 
osalta 2016

• Info- ja demotilaisuudet: ravinnehuoltopäivät 

Joensuussa ja Ylä-Karjalassa

• Nurmitapahtuma Kiteellä maan muokkausteemalla 

• Järviruo´on levitysnäytös Liperissä

• Havaintomaatilat: 2 kpl (teemat: ravinteiden oton 

biologia, varastoravinteet, järviruoko)
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ProAgria Pohjois-Karjala: toiminta 2017

• Työnäytökset: 

– Pellon vesitalousteema (salaojitus näytös + salaojien 

huuhtelunäytös 

– Lannan separointinäytös syksyllä

– Maanrakenne ja valumavesiteemalla pellonpiennar Polvijärvellä 

viikolla 34

– Täsmäviljely-teknologia päivä Nurmes 6.9.2017 yhdessä Kasvua 

Pellosta hankkeen kanssa

– Kynnön SM-kisat Liperissä työnäytös (täsmäviljely teema)

• Havaintomaatilatoiminta jatkuu: maan rakenneteema, järviruoko

• Tutkimukselliset tilakäynnit syksy-talvi 10 kpl eri puolella Pohjois-

Karjalaa

• Maan rakenne- ja ravinnepäivä” Joensuuhun syksyllä (Tuomas 

Mattila) 
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Järviruokokoe

• Tavoitteena etsiä järviruo´lle uusi järkevä käyttötapa

• Testataan järviruo´n hyötykäyttöä peltojen 

maanparannusaineena ja viherlannoitteena

• Vesistöstä ravinteet peltoon

• Havaintomaatilan lohkolla viljakierto n. 25 vuotta, 

maalajina kuorettuva hiesu

• Orgaaninen aines vähentynyt pellossa koko ajan
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Koelohkon maanäytetulos
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Ruovikon levitys peltoon – case Roukalahti

Levitys peltoon kuivalannan tarkkuuslevittimellä

• 2015 niitoista kasattu 
ruokomassa maatunut 1 
vuoden ajan hakekasan 
päällä

• levitettiin pellon 
pintaan 50-60 m3 /ha

• Levitys 
kuivalantakärrillä(pysty
terät)

• Sen jälkeen 
kevytmuokkaus
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Analyysit case Roukalahti

• Maanäyte lohkosta keväällä 2016
– Viljavuustutkimus: perustutkimus (sis.rikki), 

hivenpaketti

– hehkutushäviö

• Kuoppatesti ja maan rakenteen analyysi 
kesällä 2016
– havainnointi

• Ruokomassasta näyte juuri ennen levitystä 
syksyllä 2016
– Laaja kasvianalyysi

• Maanäyte lohkosta syksyllä 2017

• Infiltraatio testi syksyllä 2017

• Kuoppatesti ja maan rakenteen analyysi 
kesällä 2017
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Järviruokokomposti ravinteet
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http://ravinnerenki.savonia.fi

https://www.facebook.com/ravinnerenki

Teija Rantala

teija.rantala@savonia.fi

http://ravinnerenki.savonia.fi/
https://www.facebook.com/ravinnerenki
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Kiitos!


