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SIMU Syysliete – kokeen tausta:

20.11.2015: 22 t / ha naudanlietettä levitettiin koealueelle 
sijoittamalla 1 m3 koemittakaavan sijoitusvaunulla
Alueen maaperä multava HsHHt, viljavuus-P 6.8 mg/l 
Lietteessä P: 16.5 kg/ha

23.11.2015: Lumet kolattiin alueelta ja laatat nostettiin kylmiöön 
varastoitavaksi

6 varastointiaikaa: 5, 11, 18, 29, 60 ja 116 vrk lietteen levittämisestä
Varastointiolosuhteet: tavoite -2 - +2 astetta, simuloiden lumen alla 
vallitsevaa lämpötilaa

Ongelmia: 
Varastokylmiön koneisto jäätyi, lämpötila ei pysynyt aina 
tavoitelluissa rajoissa. 
Laattojen kuivuminen loppua kohti peittämisestä huolimatta.
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Kuvat: Mari Räty

Kasvustossa n. 
1700 kg ka/ha. 
Sd 360 kg ka/ha)
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Varastointilämpötila
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Laatat kammiossa 3 vrk. 
Kylmäkone antaa lämpötilan 
nousta + 5 asteeseen klo 8-
16, muun ajan jäähdyttää -5 
asteeseen. 
Säteilylämmittimet 50 % 
teholla (6 x 500w) 1 h ajan n. 
klo 12-13 > lämpötila nousee 
+5 asteeseen.
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Sadetus 4.5 litraa (15 mm) per 
laatta 3 peräkkäisenä 
vuorokautena (yhteensä 45 
mm) säteilytyksen jälkeen kun 
lämpötila n. +5 ja jäähtyy.
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Tuloksia
• Kolmesta sadetuksesta laattaan imeytyi vettä keskimäärin 1.44 

kg/laatta eli 4.6 mm, 11% (kokonaissadetusmäärä 13.5 kg, 45 mm)
• Huuhtouman määrä keskimäärin 42 mm. Osa valumavedestä tuli 

laatan sulamisesta.
• Viimeisessä sadetuksessa 7 mm ero käsittelyiden välillä, muuten 

ei eroja
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Syysliete ja fosforihuuhtouma mg/l

8

• Kontrollilaattojen tot ja liuk P-pitoisuudet maltillisia
• Lietelaattojen pitoisuudet myös uskottavalla tasolla 

(onnistunut otos)
• Varastointiajalla ei ollut merkittävää vaikutusta 

kokonaisfosforin pitoisuuteen
• Liukoisen fosforin pitoisuus vaihteli enemmän
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Syysliete ja typen huuhtoutuminen SIMU
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Syysliete ja fosforihuuhtouma kg/ha
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• Laatat pieni otos koko pellosta > kilomääräisiin hehtaaria kohti 
laskettuihin tuloksiin suhtauduttava varovaisesti!

• Kuitenkin yllättävän hyvä sovellettavuus, kun valuma tasattiin 
90 mm:iin (tavallinen keväinen pintavalunnan määrä nurmelta)

• Kontrollissa ei juuri merkittävää vaihtelua: TotP 250g/ha, LiukP
60 g/ha (25%)

• Lietteessä TotP 550 g/ha ja liuk P 290 g/ha (51%)
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Vertailu
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• Syysliete SIMUlta
– TotP 550 g/ha ja 
– Liuk P 290 g/ha (51%)

• Syysliete LYSIMETRILTÄ koko vuoden pintavalunnassa, 4v 
keskiarvo:
– TotP 720 g/ha ja 
– Liuk P 630 g/ha (88%)

• Kesäliete LYSIMETRILTÄ koko vuoden pintavalunnassa, 4v 
keskiarvo:
– TotP 470 g/ha ja 
– Liuk P 390 g/ha (83%)
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Yhteenveto
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• Liete lisäsi sekä kokonaisfosforin että liukoisen fosforin 
huuhtoutumista koelaatoilta kontrolliin verrattuna

• Lisäys oli samaa luokkaa kuin pellolta mitattaessa
• Näiden tulosten perusteella myöhään syksyllä kuivaan 

maahan levitetyn lietteen fosfori käyttäytyy kuten aiemmin 
syksyllä levitetyn lietteen 

• Sillä, kuinka pitkä aika levittämisestä on kulunut sateen 
alkamiseen, ei tässä kokeessa näytä olevan merkittävää 
vaikutusta kokonaisfosforin huuhtoutumiseen 

• Liukoisen fosforin pitoisuus valumavedessä näyttää lievästi 
nousevan ajan kuluessa, mutta vaihtelua on paljon
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Kiitos!

Kiitos!
Yhteystiedot:

Kirsi Järvenranta (erikoistutkija)
Mari Räty (tutkija)
Perttu Virkajärvi (professori)

etunimi.sukunimi@luke.fi
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