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Havaintokoe
Havaintokokeessa seurataan viherlannoitusnurmen vaikutusta viljelykierrossa maan kasvukuntoon, sadon määrään ja laatuun. Havaintokokeessa seurataan myös viherlannoitusnurmen vaikutusta maan liukoisen typen pitoisuuteen nurmen lopettamisen jälkeen.
Kesällä 2010 lohko oli jaettu kolmeen osaan. Yhdessä
osassa kasvoi kaura, toiseen osaan kylvettiin hunajakukkaa, persianapilaa ja sinimailasta sisältävä maisemapelto –seos ja kolmanteen osaan oli perustettu edeltävänä
vuonna viherlannoitusnurmi.

Lohkon perustiedot
Havaintokokeen sijainti
Peruslohkon koko
Lohkon viljelyhistoria
Viljavuustiedot

Nurmijärvi
7,45 ha
Melko yksipuolisessa kevätviljojen ja öljykasvien viljelyssä
Maalaji: Karkea hieta
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Viljelytiedot 2010
Perusmuokkaustapa ja –aika
Kylvömuokkaustapa ja –aika

Muokkaamaton
Suorakylvö

Kylvötiedot (lajike, määrä, kylvöpäivä)

Lohko A: Kaura Ivory kylvetty 2.6.2010
Lohko B: Kylvetty maisemaseos (persianapila, sinimailanen, hunajakukka) kesäkuussa 2010
Lohko C: Viherlannoitusnurmiseos (timotei 60 %, nurminata 20 %,
puna-apila 20 %) 12 kg/ha kylvetty suojaviljaan kesäkuussa 2009

Nurmen lopetus

Viherlannoitusnurmi ja maisemapelto-seoksella kylvetyn lohkon
kasvusto lopetettiin glyfosaatilla lokakuussa 2010. Viherlannoitus
nurmilohko kynnettiin lokakuussa.

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesiensuojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä.
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Havainnot 2010
Viherlannoitusnurmi hyötyi kevään kosteudesta ja
lähti vahvaan kasvuun. Apilaa oli tasaisesti koko
lohkolla. Nurmi oli tarkoitus murskata kesän aikana, mutta vahva kasvusto tuotti ongelmia käytettävissä oleville koneille. Kasvusto murskattiin vasta
melko myöhään syksyllä ja lopetettiin glyfosaatilla.
Luonnonhoitopellon hunajakukka-, sinimailanen- ,
persianapila –seos kylvettiin melko myöhään kesäkuussa, joten se kärsi kuivuudesta. Kasvusto
parani loppukesää ja syksyä kohden. Kasvusto oli
epätasainen. Osassa kohtaa hunajakukka oli valtalajina ja osassa taas persianapila. Viljelijän havaintojen mukaan hunajakukka ja persianapila eivät viihtyisi samassa kohtaan. Sinimailasta oli lohkolla hajanaisesti.

Viljelijän kanssa havainnoimassa peltomaan laatua viherlannoituslohkolla 30.6.2010.

Lopulla lohkoa oleva kaura kärsi kuivuudesta varsinkin loppukesästä ja sato jäi normaalia vaatimattomammaksi.
Satotulokset 2010
Viherlannoituskasvustosta otettiin näyte ennen
kasvuston päättämistä ja luonnonhoitopellolta samana päivänä. Viherlannoitusnurmi (puna-apilatimotei nurmi) sisälsi typpeä 90 kg/ha (kasvuston
typpipitoisuus 1,7 %) ja luonnonhoitopellon kasvusto 75 kg/ha (kasvuston typpipitoisuus 1,9 %).
Viherlannoitusnurminäytteen kasvusto oli näytteenottoaikaan laossa, jolloin näytteenotto oli vaikeaa ja heikensi tuloksen luotettavuutta.

Koelohko kesällä 30.6.2010. myöhään kylvetty maisemapelto
–seos (keskellä) lähti hitaasti kasvuun kuivuuden vuoksi.

Puna-apila ja hunajakukka kukkivat 26.7.2010.
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Maanäytteiden tulokset ennen routaa (mittayksikkö kg/ha)
Maanäytteiden tulokset 5.11.2010:
Lohko A 0-20 cm.
Lohko A 20-40 cm.
Yhteensä N kg/ha

NO3

NH4

Yht. N kg/ha

4,8
8,3
13,1

4
2,5
6,5

8,8
10,8
29,6

Lohko B 0-20 cm.
Lohko B 20-40 cm.
Yhteensä N kg/ha

3,5
2,1
5,6

5,3
2,8
8,1

8,8
4,9
13,7

Lohko C 0-20 cm.
Lohko C 20-40 cm.
Yhteensä N kg/ha

5,1
3,5
8,5

7
3
10

12
6,4
18,4

Tulkinta maan typpituloksista
Näytteenottohetkellä kaura ei ole enää pitkään aikaan käyttänyt maasta typpeä, jonka vuoksi nitraattitypen
määrä maassa on muihin nähden lisääntynyt etenkin syvemmässä maakerroksessa.
Kuivuudesta kärsinyt kaura ei ole käyttänyt hyväkseen kaikkia annettua lannoitetyppeä. Maisemapelto –
seoksen kasvusto on ehkä käyttänyt maan typpeä syksyllä tehokkaammin kuin viherlannoituskasvusto. Lohkon C suurempi mineraalitypen määrä maassa voi johtua myös kesän suuresta apilasadosta, josta on voinut
vapautua typpeä maahan.
Typen huuhtoutumisriskin kannalta kasvustolliset lohkot (B ja C) ovat toimineet myönteisesti kauralohkoon
nähden keräten maasta typpeä.

Pölyttäjät viihtyvät niin luonnonhoitopellon hunajakukalla kuin apilanurmilohkon puna-apilallakin.
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Havainnot 2011
Kasvukausi 2011 oli kuuma ja kuiva. Kevätvehnä
kylvettiin 4.5.2011. Lohkoille A ja B kylvö tehtiin
suoraan sänkeen. Viherlannoitusnurmi oltiin kynnetty syksyllä ja lohko äestettiin ennen kylvöä.
Lohkolle C (viherlannoitusnurmi esikasvina) tehtiin
kolme eri lannoitusruutua (0 N kg/ha, 48 N kg/ha ja
98 N kg/ha). Lohkolle B (maisemapelto –seos esikasvina) tehtiin kaksi eri lannoitusruutua (48 N kg/
ha ja 98 N kg/ha) ja koko lohkolle A (kaura esikasvina) annettiin typpeä 98 kg/ha.

Satotiedot 2011
Kevätvehnä suorakylvettiin 4.5.2011
Satonäytteet otettiin leikkaamalla kahdeksasta kylvörivistä metrin matkalta tähkät, mitkä puitiin näytepuimurilla. Näin saatiin yhden neliömetrin näyte,
mikä muutettiin hehtaarisadoksi. Suurilla lohkoilla
näytteenottomenetelmä ei ole kovin luotettava.
Näytteet ovat puhdistamattomia.
Lohko A
Lohko B
Lohko B
Lohko C
Lohko C
Lohko C

100 N kg/ha
50 N kg/ha
100 N kg/ha
100 N kg/ha
0 N kg/ha
50 N kg/ha

= 6240 kg/ha
= 4240 kg/ha
= 5480 kg/ha
= 5920 kg/ha
= 5060 kg/ha
= 4740 kg/ha

Kevätvehnäkasvusto 29.6.2011. Keskellä kuvaa yhden kylvökoneen levyinen kaista ilman typpilannoitusta.

