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1 TAUSTAA 

Tulevaisuuden ajattelumalli, kiertotalous edellyttää jätteiden yhä tehokkaampaa hyödyntä-

mistä ja mm. ravinteiden kierrättämistä luonnonvarojen säästämiseksi. Yhtenä esimerkkinä 

tähän liittyvistä säädöksistä ja niistä seuraavista toimenpiteistä on 2016 voimaan astuva or-

gaanisen aineksen kaatopaikkakielto/rajoitus. Toisaalta, jätehierarkiassa suora energiakäyttö 

polttamalla on muun hyötykäytön alapuolella. Tämä on lisännyt orgaanisen aineksen, biojät-

teiden ja lietteiden biologisten käsittelyiden tarvetta ja kapasiteettia. Yksi soveltuva mene-

telmä on anaerobinen mädätys (AD, anaerobic digestion), joka tuottaa biokaasua ja ravinne-

rikasta mädätysjäännöstä. Useissa tapauksissa AD-märkäprosessista saatava lietemäinen mä-

dätysjäännös kuivataan kiinteäksi mädätysjäännökseksi ja rejektivedeksi. Kiinteä mädätys-

jäännös, joko suoraan tai kompostoinnin kautta, on useiden tutkimusten myötä todettu käyt-

tökelpoiseksi maanparannusaineeksi, jolla on lisäksi hieman lannoitevaikutustakin, erityi-

sesti fosforin osalta (Marttinen et al. 2013, Kapuinen, 2012). Rejektivesi voidaan erilaisin 

prosessein väkevöidä, muuntaa esimerkiksi ammoniumsulfaatiksi ja käyttää nestemäisen 

typpilannoitteen tavoin.   

 

Tässä peltoviljelykokeessa testattiin kahden biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen vaiku-

tusta sadonmuodostukseen kauralla, ja verrattiin niitä biojätekompostiin sekä mineraalilan-

noiteisiin (salpietari ja pellon y-lannoite). Lisäksi testattiin mineraalilannoitteen korvaamista 

rejektivedellä. 

 

2 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

2.1 Käytetyt materiaalit ja niiden kemiallinen koostumus 

Lannoitekokeessa käytettiin tuotteina mädätysjäännöstä kahdesta biokaasuprosessista. Toi-

sessa syötemateriaalina oli erilliskerättyä biojätettä ja toisessa lisäksi puhdistamo- ja teolli-

suuslietteitä. Rejektivesi oli väkevöity ja käsitelty ammoniumsulfaattiksi. Taulukossa 1 on 

esitetty testattujen tuotteiden ominaisuudet pääravinteiden osalta. 

 

Taulukko 1  Käytettyjen tuotteiden ominaisuuden pääravinteiden osalta 

 

  
pH TS P tot. P liukoinen N ammonium N tot N liukoinen N nitraatti K 

   % kg/tn (m3)  

Biolaitos 1 rejektivesi 5,3 20,7 0,3 0,06 17,8-19,6 - - - 9,7 

Biolaitos 1 mädätysjäännös 8,9 25,3 3,0 0,05 2,8 19,2 4,4 1,6 2,4 

Biolaitos 2 mädätysjäännös 9,2 33,1 2,3 0,03 1,4 13,6 2,0 0,7 1,1 

Biolaitos 2 komposti 8,4 52,5 0,4 0,03 0,6 9,9 1,0 0,4 0,8 
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2.2 Viljelykoe 

Viljelykoe suoritettiin HAMKin biotalouden Mustialan yksikössä kasvukauden 2014 aikana. 

Kokeessa käytettyjen tuotteiden määrä määritettiin MAVI-asetuksen typpirajojen mukaisesti 

siten, että liukoinen N-annos oli 90 kg/ha ja kokonaisorgaaninen N 170 kg/ha. Kiinteää tuo-

tetta, kompostia tai mädätysjäännöstä, levitettiin kokonaistypen rajan mukaisesti, jonka jäl-

keen liukoista typpeä täydennetiin joko salpietarilla tai rejektivedellä, jotta saavutettiin 90 

kgN / ha. Levitettäviksi tuotemääriksi yhdelle koealalle saatiin seuraavat määrät: 

 

Biolaitos 1 mädätysjäännös 33 kg/koeala 

Biolaitos 2 mädätysjäännös 42 kg/koeala 

Biojätekomposti  57 kg/koeala 

 

Rejektivesi laimennettiin vedellä 1:2 helpomman levitettävyyden vuoksi, jolloin levitysmää-

rät lohkolle vaihtelivat välillä 15 – 31 litraa, riippuen keinolannoitteen määrästä. 

 

Fosforin suhteen ei tehty täydentävää/tasoittavaa lannoitusta, mutta laskettiin tuotteiden mu-

kanaan tuoma määrä. Tuotteiden mukana koeruutuihin tuli näin eri määrä fosforia. Pellon 

fosforitasot olivat jo alkujaan riittävällä tasolla, joten vähempikään lisäys ei ole koealoilla 

rajoittava tekijä. Fosforin lannoitevaikutukseksi määritellään puhdistamolietepohjaisilla lan-

noitevalmisteilla 40% kokonaisfosforista. Tässä kokeessa on laskettu kaikki kiinteät tuotteet 

40%:n mukaan, rejektivesi 90%:n-mukaan, koska suurin osa fosforista on liukoisessa muo-

dossa. Erityisesti rejektivedessä oli lisäksi runsaasti muita suoloja, mikä oli todettu projek-

tissa aiemmin toteutetuissa kasvihuonekokeissa.  

 

Kuvassa 1 on esitetty peltoon levitty liukoinen typpi ja sen lähteet. Kuvassa on myös lasken-

nallinen lisätty fosfori kullakin peltolohkolla. Kuvassa 2 on kaaviokuva lannoitekokeen koe-

järjestelyistä. 

 

Kuva 1  Koealojen liukoinen typpi ja sen lähteet sekä laskennallinen lisätty fosfori kul-

lakin peltolohkolla 
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Kuva 2  Koealojen sijoittuminen peltolohkolle sekä koealoille levitetyt tuotteet 

 

 

Koe aloitettiin toukokuun 16 päivä tasausäestyksellä ja päätettiin puintiin 16.9 ja viimeiseksi 

otettiin maanäytteet typpianalyysiä varten 18.9. Taulukossa 2 on esitetty koeaikana tehdyt 

työt kalenterimuodossa. Alkutilanteesta ennen lannoitteiden levitystä otettiin maanäyte juuri 

ennen tuotteiden levitystä. 

 

Taulukko 2  Kokeen aikana suoritetut toimenpiteet 
 

Toukokuu, 2014 

   1 2 

5 6 7 8 9 

12 
13 

 
14 15 

16 

Tasausäestys 

19 20 21 22 23 

26 

Äestys 

 

27 

Typpinäytteet 

Tuotteiden levitys 

Jyrsintä 

 

28 

Kylvö 
29 30 

Kesäkuu, 2014 

2 3 4 5 6 

1 Salpietari 333 kg/ha 

2 Rejektivesi + salpietari 1:1 

3 Mädäte biolaitos 1 + salpietari 

4 Mädäte biolaitos 1 + rejektivesi 

5 Mädäte biolaitos 2+ salpietari 

6 Mädäte biolaitos 2 + rejektivesi 

7 Biojätekomposti + salpietari 

8 Biojätekomposti + rejektivesi 

9 Rejektivesi 

10 Rejektivesi + salpietari (70:20) 

11 Pellon yl (27-3-3) 330 kg/ha 

12 Ei lannoitusta 
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9 10 11 12 13 

16 
17 

Maanäytteet 
18 19 20 

23 24 25 26 
27 

Oraslaskenta 

Rikkakasvilaskenta 

30     

Heinäkuu, 2014 

 1 2 3 4 

7 

Rikkakasvi-

ruiskutus 

8 9 10 11 

14 

Lehtivih-

reämittaukset 

15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31  

Elokuu, 2014 

Syyskuu, 2014 

1 2 3 4 5 

8 9 
10 

Puintiruutujen rajaus 
11 12 

15 
16 

Puinti 
17 

18 

Maanäytteiden 

otto 

19 

 

Viljelykokeessa kiinteät tuotteet levitettiin käsin ja haravoitiin tasaisesti koeruuduille. Rejek-

tivesi laimennettiin 1:2 ja annosteltiin tasaisesti alueelle kastelukannulla. Koeruudut olivat 

leveydeltään 3m ja pituus vaihteli välillä 6,5-9,5m.  Taulukossa 3 on esitetty kokeen aikana 

tehdyt toimenpiteet ja niihin käytetty tekniikka ja välineistö. 

 

Taulukko 3  Kokeen aikana tehdyt toimenpiteet sekä niihin käytetty tekniikka ja välineistö. 

 

Toimenpide   Tekniikka ja välineistö 

Tasausäestys   (Valmet 705 + Patu6000)  

Äestys   (Valtra N163 + Parko 6000)  

Typpinäytteet   Ruutujen välikaistoista (yhdistetty näyte) 

Tuotteiden levitys  Käsityönä (paitsi ruutu 11)   

Jyrsintä   (Valmet 705 + Maschio HB3000)  

Kylvö (Valtra N103 + Tume JC3000), Kaura (Aslak) 190 kg/ha 

Maanäytteet   Joka ruudusta (8 osanäytettä/ruutu)  

Oraslaskenta Joka ruudusta 2 kpl metrin pätkiä (0,5 – 1,5 m päästä, 3. 

kylvörivi reunasta) (kylvösuunnassa toinen oikeasta, toi-

nen vasemmasta reunasta) 

Rikkakasvilaskenta Joka ruudusta 1 kpl 0,25m2 alue (0,5 - 1 m päästä, 2.-5. 

kylvörivi oikealta) 

Rikkakasviruiskutus (Valtra N141 + Amazone UF1200) Ariane S  2 l/ha + 

vesi 200 l/ha   

Lehtivihreämittaukset  4 osanäytettä eri puolilta ruutua  
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Puintiruutujen rajaus Ruutujen pituus: 9,5m, Ruutu 4: 7,5m ruudut 7 ja 8: 

6,5m  

Puinti   MF8 (työleveys 1,5m)   

Maanäytteiden otto  Joka ruudusta (6-8 osanäytettä/ruutu)  

 

2.3 Analyysit 

Tuotteiden analysointi suoritettiin HAMKin bio- ja elintarviketekniikan laboratoriossa stan-

dardimenetelmin. Kokonaistyppi ja ammoniumtyppi määritettiin Kjeldahl-menetelmällä. 

Liukoisen- ja ammoniumtypen määritystä varten tuotteet uutettiin standardin SFS-EN 13652 

mukaisesti. Uutteesta määritettiin myös liukoinen fosfori standardin SFS-EN ISO 6878:2004 

mukaisesti. pHn mittaamisessa noudatettiin standardia SFS-EN 13037 ja kuiva-aineen ja or-

gaanisen aineen määritykseen standardia SFS 3008. Tuotteiden lisäksi myös jyvien valkuais-

pitoisuus määritettiin analysoimalla typpi Kjeldahl-menetelmällä ja muuntamalla se valku-

aiseksi kertoimella 6,25.  

 

Maanäytteistä liukoinen typpi määritettiin maanviljelijöiden yleisesti käyttämällä ’typpi-

laukku’ menetelmällä (Kemira GrowHow Oy, Hki), jolla saadaan määritetyksi sekä ammo-

niumtyppi, että nitraattityppi. Lehtivihreämittaukset tehtiin vakiintuneella SPAD-

menetelmällä siihen tarkoitetulla mittarilla 

 

Lisäksi osasta tuotteista oli aiemmissa kasvihuoneviljelykokeissa teetetty ulkopuolisella la-

boratoriolla puristenesteanalyysit, josta saatuja mineraalituloksia on voitu hyödyntää tämän-

kin kokeen tulostarkastelussa. Materiaaleista on myös aiemmin määritetty kalium (K).  

 

Kemiallisten analyysien lisäksi suoritettiin kasvukauden aikana myös oraslaskenta, rikkakas-

vien määritys ja laskenta sekä satomittaus. 

3 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

3.1 Tuotteiden ominaisuudet 

Testattavista materiaaleista komposti oli selkeästi kuivinta (ka-pit 52%) ja näin ollen helpoin 

levittää ja sekoittaa peltomaahan. Mädätysjäännökset olivat kuiva-aineeltaan 25% ja 33% ja 

kosteuden vuoksi muodostivat tiiviimpiä ja hieman vaikeammin sekoitettavia paakkuja. Lai-

mennettu (1:2) rejektivesi levitettiin koealalle kastelukannuista. Laimentaminen lisäsi levi-

tettävän liuoksen määrää helpottaen tasaisempaa levitystä. Samalla saatiin juoksevampi 

liuos, joka soveltui paremmin käytettävälle levitysmenetelmälle.   

 

Peltoon levitettävien tuotteiden määrät säädettiin typpirajoitusten mukaan. Fosforin perus-

taso oli koepelloilla riittävän korkea satotavoitteiden aikaan saamiseksi. Pääravinteet typpi, 

fosfori ja kalium on esitetty taulukossa 1. Laskennallinen typpi ja fosfori on esitetty kuvassa 

1. Tuotteiden mukana peltoon tuleva kalium vaihtelee välillä 24 ja 103 kg/ha. Kaliumia ki-

vennäismaassa on yleensä useamman viljasadon verran, joten kaliumin puutettakaan tuskin 
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koealalla on ollut. Liika kalium saattaa aiheuttaa haitallista aikaista lakoontumista, jota koe-

alalla ei havaittu. Lakoontuminen oli päinvastoin vähäistä. 

 

Aiemmissa kasvihuoneolosuhteissa tehdyissä kokeissa rejektiveden todettiin sisältävän koh-

tuullisen paljon useita erilaisia mineraaleja. Näistä tärkeimpinä mainittakoon kalsium, mag-

nesium, kloori, natrium ja rikki. Rikkiä mukaan tulee erityisesti rejektiveden prosessoinnissa 

lisätystä rikkihaposta. Kuvassa 3 on esitetty eri koeruuduista mitattu sähkönjohtokyky. Säh-

könjohtokyky indikoi maassa olevien anionien ja kationien eli mineraalien määrää. Sähkön-

johtokyky on mitattu kasvun alkuvaiheen maanäytteistä, joten ravinteiden liukeneminen ja 

sen vuoksi sähkönjohtokyky saattaa nousta kokeen aikana. Aiemmissa kokeissa kasvihuone-

viljelyssä sähkönjohtokyvyt 2kk kestäneen kokeen alussa olivat matalampia alussa kuin lo-

pussa. Kuvassa 3 on esitetty myös koeruutuihin lisätty rejektiveden määrä, mutta selkeää 

korrelaatiota sähkönjohtokyvyn ja rejektivesilisäyksen välillä ei ole havaittavissa, ainakaan 

vielä kokeen tässä vaiheessa. Raskasmetalleja tuotteista on tuotevalvonnassa analysoitu sel-

keästi raja-arvot alittavia määriä, joten niillä ei liene vaikutusta kokeessa. 

 

 
Kuva 3  Koeruutujen sähkönjohtokyky kasvukauden alussa kesäkuussa sekä koealolle 

lisätty rejektiveden määrä litroissa 

3.2 Kasvukauden aikaiset havainnot 

Kasvukauden aikaisessa yleisessä kasvuseurannassa ei havaittu mitään erityisiä kasvuun liit-

tyviä poikkeamia tai eroja eri koeruutujen välillä. Oras- ja rikkaruoholaskenta tehtiin. kuu-

kauden kuluttua kylvöstä. Havaittuja rikkakasveja olivat: savikka, saunakukka, peippi, piha-

tähtimö, pelto-orvokki, juolavehnä sekä muutamia yksittäisiä lajeja (taulukko 4). Yleisin rik-

kakasvi oli savikka. Suurimmat rikkakasvimäärälöydökset havaittiin ruudussa, joissa oli lan-

noitteena mädätysjäännöstä biolaitokselta 2 täydennettynä rejektivedellä. Lähes sama ha-

vaintomäärä oli ruudussa, jossa salpietarilla oli täydennetty kompostia. Rikkakasvien koko-

naismäärä on melko alhainen (kuva 4), kun esim. kevätvehnän kynnysarvona on usein pidetty 

matalakasvuisille 100 kpl/m2 orasvaiheessa. Mataralle, pilikeille ja muille korkeakasvuisille 
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tehdään torjuntaa kuitenkin jo alle 10 kpl/m2.  Kokeessa rikkakasviruiskutus tehtiin jokaiselle 

lohkolle.  

 

Rejektiveden käyttö yksin tai muun tuotteen kanssa näyttäisi lisäävän rikkakasvien määrää. 

Ainoa poikkeus oli, kompostituotteen kanssa käytetty rejektivesilisäys. Rejektiveden muka-

naan tuoma monipuolisempi ja runsaampi ravinnemäärä voi osaltaan vaikuttaa rikkakasvien 

korkeampaan esiintymiseen. Toisaalta täysin lannoittamattomalla koelohkolla havaittiin 

muihin lohkoihin verrattuna keskimääräinen määrä rikkakasveja. Tähän syynä voi olla vä-

häisempi peltomaan muokkaus, sillä lohkon muokkauksella voi olla osansa rikkakasvien 

määrässä. Rikkakasvilaskennan jälkeen suoritettiin koesuunnitelman mukaisesti rikkakasvi-

ruiskutus, jolloin rikkakasvien määrällä ei ole vaikutusta esim. satotuloksiin. 

 

Lehtivihreä, eli SPAD-mittauksella testataan kasvin typentarvetta. Liian pieni arvo viittaa 

typen puutteeseen, jolloin kasvu häiriintyy tai valkuaismäärä jää vähäiseksi. Liian korkea 

typen määrä saattaa altistaa lakoontumiselle. Kauralle optimi SPAD-arvoksi on määritetty n. 

50. Lehtivihreämittaukset osoittivat, että keinolannoitetuissa lohkoissa typen osalta olisi li-

säys ollut tarpeen, mutta testattavien tuotteiden osalta lisälannoitustarvetta ei ollut. Salpietari-

lohkolla SPAD oli 44,4 ja Y-lannoite-lohkossa 46,5. Korkein SPAD arvo (52,5) oli lohkossa, 

jossa käytettiin rejektivettä ja biolaitos 1 mädätysjäännöstä. Syynä voi olla orgaanisten lan-

noitteiden ei-liukoisen typen osittainen nitrifikoituminen, jolloin siitä tulee hitaasti kasveille 

käyttökelpoista. Lannoittamattomassa koelohkossa SPAD-arvokin oli luonnollisesti matalin 

(35,9). 

 

Orastumistiheydessä oli selkeitä eroja joidenkin koeruutujen välillä, mutta ne eivät välttä-

mättä ennustaneet satoa. Orastumistiheyttä ja satotuottoa on verrattu kuvassa 5. 

 

Taulukko 4 Rikkakasvimäärät ja lajit koealoilla 

 

Ruutu Rikkaruohot, kpl / m2 

 Savikka Saunakukka Peippi Pihatähtimö Pelto-orvokki Juolavehnä Muut 

1 3 2 1    4 

2 12 1 3  1  2 

3 33  2 3 2  3 

4 19 5 28    5 

5 5 3 5 6 1  4 

6 23 7 2 3 2 2 1 

7 48  1  2 3 1 

8 33 2  1 1   

9 32 4 1 1  3 4 

10 20 11  2   5 

11 12 5     2 

12 15     19  
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Kuva 4  Kokonaisrikkakasvimäärä eri tuotteilla 

3.3 Satotulokset 

 

Satotasot olivat lannoittamatonta koeruutua lukuun ottamatta hyviä (kuva 5). Referenssiruutu 

tuotti 3500 kg kauraa / ha, samoin koeruutu, jossa osa lannoitteesta korvattiin biojätekom-

postilla. Kokeen ja mädätysjäännösten kannalta erittäin positiivista oli, että mädätysjäännös-

ten käyttö nosti satotasoja ja salpietarin korvaaminen rejektivedellä jopa vielä enemmän. 

Korkein satotaso oli rejektivedellä ja biolaitos 1 mädätysjäännöksellä lannoitetulla koealalla. 

Rejektiveden mukana koealoille tuotiin typen lisäksi myös muita ravinteita, kuten fosforia, 

kaliumia, magnesiumia, rikkiä ym., joiden vaikutus todennäköisesti edesauttoi kasvua. Jotta 

kaikkien ravinteiden vaikutus saataisiin selville, vaadittaisiin monimutkainen koesarja ja pal-

jon analyysejä. Toisaalta voidaan ajatella, että rejektiveden mukana tulevat mineraalit ovat 

joka tapauksessa tuotteen mukana ja referenssitapauksissa ne tuovat ylimääräisiä kustannuk-

sia. Tarkemmalla maaperätutkimuksella tai viljelyhistorian tarkastelulla voisi olla mahdol-

lista selvittää tarkemmin mahdollisia ravinnepuutteita. Kauran osalta erityisesti mangaanin 

puute voi aiheuttaa kasvun hidastumista ja alentaa satoa. Eri mineraalien vaikutukset kasvuun 

ovat kuitenkin pääravinteita vähäisemmät, joten niiden puute tuskin selittää kaikkea satonou-

sua.  

 

SPAD-mittauksissa salpietarilla ja Y-lannoitteella lannoitetut koeruudut olivat alhaisimmat. 

Todellisuudessa ne olisivat jopa vaatineet hieman lisätyppilannoitusta. Liukoisen typen 

määrä 90 kg/ha on alun perin määritetty lannoille ja samaa määritysrajaa käytetään mädätys-

jäännöksille. Tuoreen mädätysjäännöksen kohdalla kasvukauden aikainen ei-liukoisen typen 

hidas liukeneminen saattaa olla lantoja runsaampaa, joka tällöin nostaisi hieman kasvunai-

kaisen typen määrää. Maaperästä määritetyissä typpimäärissä ei kuitenkaan ollut juurikaan 

eroavaisuuksia eri koealojen kesken. Jos liukenevuus mädätysjäännöksestä olisi ollut kovin 

suuri, se olisi todennäköisesti myös näkynyt typen määrässä. Mädätysjäännöksen osalta on 
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aiemmissa tutkimuksissa myös todettu, että standardin mukainen 1:5 uutto saattaa hieman 

aliarvioida typen määrää (Marttinen et al. 2013). Tämä havainto on saattanut johtaa siihen, 

että typen määrät koeruuduissa, joissa käytetään mädätysjäännöstä, ovat hieman laskennal-

lista korkeammat ja johtavat näin parempiin satotasoihin. 

 

Kuva 5 Koeruutujen satotasot ja orastumistiheys 

 

Kauran jyvistä mitattiin valkuaispitoisuus, joka satotason lisäksi osoittaa satoisuuden ja lan-

noituksen onnistumisen. Kauralla valkuaismäärät ovat keskimäärin 12 - 17 %, lajikkeesta 

riippuen. Tässä kokeessa lajike oli kaikilla koeruuduilla sama, mutta valkuaispitoisuuden 

vaihtelivat välillä 12,4 % ja 16,2 %. Matalin valkuaispitoisuus oli lannoittamattomalla loh-

kolla ja korkein kompostilla ja rejektivedellä lannoitetulla koeruudulla. Valkuaisainemäärä 

kertoo typen määrän riittävyydestä sekä kasvin kyvystä käyttää se hyväkseen. Liukoista typ-

peä oli laskennallisesti sama määrä jokaisessa ruudussa, mutta erityisesti rejektiveden mu-

kana tuli myös muita mineraaleja, kuten rikkiä. Rikki onkin yksi merkittävä valkuaisen ra-

kenneosa, jolloin sen puute voi aiheuttaa alempaa valkuaispitoisuutta. Myös mangaani ja 

sinkki ovat tärkeässä roolissa typen aineenvaihdunnassa ja sitä kautta valkuaistuotannossa. 

Rejektivesi sisältää kaikkia näitä mineraaleja. Jos tuloksissa huomioidaan sekä valkuaisen 

määrä, että hehtaarisato (kuva 6), voidaan havaita rejektiveden parantava vaikutus kaikissa 

tapauksissa. Hienoista parannusta on nähtävissä myös kaikkien kiinteiden tuotteiden lisäyk-

sen myötä. 
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Kuva 6  Kasvukauden aikana muodostuneen valkuaisen kokonaismäärä eri koealoilla 

laskettuna hehtaarille. 

3.4 Typet 

Laskennallinen liukoisen typen lisäys jokaiselle peltolohkolle oli 90 kg/ha, lukuun ot-

tamatta lannoittamatonta lohkoa. Testattavien tuotteiden osalta liukoinen typpi oli lä-

hes yksinomaan ammoniumtyppimuodossa, joka on nitraattitypen jälkeen otollisin ty-

pen muoto kasveille. Maaperässä ammoniumtyppi muuttuu maaperän eliöstön toimesta 

vesiliukoiseksi nitraattitypeksi, jonka kasvi saa hyödynnettyä kasvuunsa ja valkuaisen 

tuottamiseen. Ensimmäinen näyte pellosta typpimäärityksiä varten otettiin n. kolme 

viikkoa kylvön jälkeen, jolloin kaura oli noussut oraalle. Jyvän varastotyppi riittää pit-

kälti tähän asti, joten suurin osa liukoisesta typestä on vielä maaperässä. Yli puolet 

ammoniumtypestä muuntuu maaperässä yleensä viikossa nitraattitypeksi. Tulosten pe-

rusteella tässä kokeessa kaikki ammoniumtyppi on muuntunut nitraattimuotoon, sillä 

ammoniumtypen määrä maaperänäytteissä oli nolla. Maaperän typpitulokset on esi-

tetty kuvassa 7. 

 

Sadonkorjuun yhteydessä otetuista maanäytteistä voidaan havaita typen tulleen käyte-

tyksi kasvuun, mutta kuitenkaan täysin kulumatta loppuun. Jyvien valkuaismäärä (ty-

pen määrä) osoittaa, että typpi on käytetty jyvien valkuaisainetuotantoon eikä typen 

vähenemä koealalta ole aiheutunut valumien kautta. 
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Kuva 7 Maaperän typpimäärät kg / ha kokeen alussa, orastumisvaiheessa sekä sadon-

korjuun jälkeen. 

 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Lannoitekoe, jossa testattiin kahden eri biokaasulaitoksen tuoretta mädätysjäännöstä, biojä-

tekompostia sekä konsentroitua rejektivettä suoritettiin HAMK-Mustialan pelloilla kasvu-

kaudella 2014. Koe sujui hyvin ja suunnitelman mukaisesti tuottaen koelohkoilla hyvät sadot. 

Sopivan levityslaitteiston puuttuessa, erityisesti rejektiveden osalta koealojen koossa päädyt-

tiin kokoon, jolle tuotteet voitiin levittää käsipelin. Rejektiveden runsaammalla laimentami-

sella levitettävä määrä olisi tosin saatu nostettua levityslaitteisiin sopivammaksi. Kiinteiden 

tuotteiden levitys tasaisesti konevoimin vaatisi myös kohtuullisen suuren koealan ja näin ol-

len myös suuren tuotemäärän, joten tämäkin puolsi nyt valittua pienempää koealaa. 

 

Kasvuston tasaisuus osoitti, että materiaalien sisältämät ravinteet levittyivät riittävästi kas-

vien tarpeisiin. Hyvät satotasot vastaavasti osoittivat riittävän ravinteiden määrän, joka saa-

tiin tuotua peltoon pelkillä orgaanisilla lannoitteillakin. Mädätteiden käyttö paransi satoa ja  

vastaavasti salpietarin korvaaminen osittain tai kokonaan rejektivedellä nosti satotasoja kai-

kissa tapauksissa – parhaimmillaan 32% 

 

Eri käsittelyjen väliset erot ovat kuitenkin pieniä ja erot selittynevät typenliukoisuuden sekä 

fosforin ja kaliumin eroilla lannoitteiden välillä. Orgaanisista lannoitteista vapautuu pidem-

mällä aikavälillä typpeä ja tämä vaikuttaa positiivisesti myös kasvuun. Lisäksi huomioitavaa 

on rejektiveden mukana tuotu rikin määrä, josta useilla viljelymailla on puutetta. Fosfori ja 

kalium usein nostavat hieman sadonmäärää, vaikka ravinteiden määrä olisi jo riittävä. Pitää 

kuitenkin ottaa huomioon, lannoituskokeissa luonnollinen satotasonvaihtelu, mikä usein 

merkittävästi haittaa tulosten vertailua. Orgaaniset lannoitevalmisteet sopivat kuitenkin tä-

mänkin viljelykokeen perusteella hyvin korvaamaan teollisia lannoitteita peltoviljelyssä. 
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Ammoniumsulfaattimuotoon prosessoitu rejektivesi soveltuu korvaamaan liukoisen teolli-

sista lannoitteista saatavan liukoisen typen määrän. 
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