
Lannan ravinteiden hyväksikäytön maksimoimiseksi ja ra-

vinnehuuhtoutumien minimoimiseksi karjanlanta suositel-

laan levitettäväksi keväällä tai kesällä. Koska karjatiloilla 

voi olla tarve lietteen myöhäiseen levittämiseen, Luken 

Kuopio Maaningan toimipaikassa selvitettiin nurmelle ke-

sällä ja syksyllä sijoittamalla levitetyn naudan lietelannan 

satovaikutuksia ja ravinnehuuhtoumia. 

Aineísto ja menetelmät 

Timotei-nurminatanurmi perustettiin elokuussa 2011 lysimetri- ja 

pintavaluntakentälle, jonka muokkauskerroksen fosforitila oli 

tyydyttävä (maalaji KHt). Kokeessa oli kaksi käsittelyä (käsittely-

vuodet 2012−14), joista kummassakin oli kaksi toistoa. Kesäkoe-

jäsenelle liete levitettiin 2. sadolle (40 t/ha), kun taas syksykoe-

jäsenelle levitettävä lietemäärä jaettiin siten, että lietettä levitettiin 

2. sadolle (20 t/ha) ja myöhään syksyllä (20 t/ha). Levitys 

tapahtui sijoittamalla n. 6 cm:n syvyyteen. Ensimmäiselle sadolle 

annettiin N(P)K-lannoitus ja 2. sadon lietteen typpi täydennettiin  

mineraalitypellä. Syksyllä levitetyn lietteen liukoisesta typestä 

otettiin huomioon seuraavan kevään lannoituksessa 75 %. 

Kokeessa seurattiin mm. sadon määrää ja laatua, ravinnehuuh-

toumia ja maan fosforitilaa. 

Tulokset 

Levitysajankohta ei vaikuttanut kesän kokonaiskuiva-aine-

satoon (2 niittoa), joka oli 8380-10250 kg ka/ha koejakson 

aikana, vaikka kesälevitys tuottikin syyslevitystä hieman 

suuremman ensimmäisen sadon. Fosfori- ja typpisadot 

olivat keskimäärin 23 ja 192 kg/ha/v, ja fosfori- ja typpi-

taseet -3 ja 56 kg/ha/v, eivätkä koejäsenet eronneet toisis-

taan.  

 

Levitysajankohdalla ei ollut merkitsevää vaikutusta fosfori- 

ja typpihuuhtoumiin (toistojen vähäisyys ja niiden välinen 

suuri vaihtelu). Kokonaisfosforia huuhtoutui keskimäärin 

0,52 kg/ha/v, josta liuenneessa muodossa oli 51-95 %. Ko-

konaistyppeä huuhtoutui keskimäärin 33 kg/ha/v.  

 

Vuonna 2012 lietteen syyslevitys nosti sekä 

huuhtoutuneen fosforin että typen määrää, mutta myös 

kesäkoejäseneltä huuhtoutunut ravinnekuorma oli 

huomattava. Tämä johtui sekä levityksiä edeltävistä että 

niiden jälkeisistä sääolosuhteista. Vaikka keskimäärin ke-

sä- ja syyslevityksen jälkeen huuhtoutuneet ravinnemäärät 

eivät eronneet toisistaan, myöhään tehtävään lietelannan 

levittämiseen liittyy aina sääolosuhteiden tuottama riski.  

 

 

Pinta- ja lysimetrivalunnassa huuhtoutunut kokonaisfosfori  (kg/ha/v), joka on jaettu 

liuenneessa (Liuk-P) ja partikkelimaisessa (Part-P) muodossa olevaan fosforiin. 

Hydrologinen vuosi 2011−12 on kokeen perustamisvuosi, 2012−15 ovat käsittely-

vuosia.  Syksyllä 2015 koekenttä kynnettiin ja huuhtoumaa seurattiin 31.5.2016 

asti. Syksylevityksessä liete levitettiin jaetusti 20 t/ha toiselle sadolle ja 20 t/ha 

myöhään syksyllä, kun taas kesälevityksessä liete 40 t/ha levitettiin toiselle sadolle. 

Koejäsenten väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Fosfori on huuhtoutunut pääosin pintavalunnan mukana ja liuenneessa muodossa. 

 

Pinta- ja lysimetrivalunnassa huuhtoutunut kokonaistyppi (kg/ha/v), joka on jaettu 

nitraatti+ammoniumtyppeen (NO3-N+NH4-N) sekä liukoiseen orgaaniseen typpeen 

(DON). Syksylevityksessä liete levitettiin jaetusti 20 t/ha toiselle sadolle ja 20 t/ha 

myöhään syksyllä, kun taas kesälevityksessä liete 40 t/ha levitettiin toiselle sadolle. 

Koejäsenten väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Typpi on huuhtoutunut pääosin lysimetrivalunnan mukana ja nitraattityppenä. 
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