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Nurmen mangaanilannoituskoe, sekä NN-Easy55-mittarin 
kokeilua Päivämaito Oy:n nurmilohkolla 
 

AgroTeknoa -hankkeen mangaanikokeissa selvitettiin ja tutkittiin mangaanin puutosta 

nurmilla ja viljoilla Bernerin maahantuomalla NN-Easy55-mittarilla (kuva 1). Hankkeessa 

myös kerättiin käyttäjäkokemuksia kyseisestä mittarista. NN-Easy55 on tarkoitettu 

helppoon mangaanin puutosoireiden analysointiin. Sillä pystyy mittaamaan kaikista 

kasveista puutosoireita. Mittari ilmaisee kasvintarpeen PEU-arvona, asteikolla 1–100. Mitä 

pienempi lukema sitä voimakkaampi puutostila kasvilla on. Esim. PEU-arvon ollessa 60–

74 voimakas puutos mangaanikäsittelylle on tarvetta. Asteikko havainnollistettu 

taulukossa 1. 

 

Kuva 1. NN-Easy55 mangaani mittari. 
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Taulukko 1. NN-Easy55 tuloksien tulkinta. 

PEU-arvo Selitys Tarve toimenpiteelle
95-100 Ei puutosta Ei tarvetta
90-94 Ei puutosta tai vähäinen puutos Ei tarvetta
75-89 Kohtalainen puutos Kyllä
60-74 Voimakas puutos Kyllä
40-59 Erittäin voimakas puutos Kyllä
< 40 Äärimmäinen puutos Kyllä  

 
Lähtökohtana NN-Easy55 mittarintestaukselle oli valikoida sopiva lohkot, joissa olisi pH 

hyvä tai korkea ja maalaji olisi Mn-puutokselle otollinen, sekä lohkon muoto olisi selkeä 

näytteiden keruuta varten. Mangaaninpuutosta esiintyy yleensä lohkoilla, joissa on korkea 

pH (kuva 2) ja humuspitoisuus eloperäiset maat tai karkeat kivennäismaat. Sekä Mn 

liikkuu kasvissa huonosti, joten puutostilat näkyvät aina uudemmissa lehdissä, varsinkin 

jos lohkon pH on 7 tai yli. Mangaanilla on kasvin kehityksen kannalta tärkeä rooli, se on 

ribosomien eli valkuaisaineiden muodostumisen keskuksien rakennusosa ja tätä kautta se 

vaikuttaa myös oleellisesti kasvin valkuaisaineiden tuotantoon ja typen hyväksikäyttöön. 

Mn on myös tärkeä ravinne kasvin yhteyttämistoimille. 

 

Kuva 2.Kasvien ravinteiden hyväksikäyttö eri pH:n mukaan. 
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Vaikka viljelykasvit tarvitsevat mangaania yleensä alle 1 kg/ha, se on tärkeä hivenravinne 

kasvin sadontuoton kannalta. Kasvutekijöiden minimilain mukaan kasvin kasvua rajoittaa 

se välttämätön ravinne, jota on saatavilla vähiten tarpeeseen nähden. Tätä ilmiötä (kuva 3) 

voidaan kuvata tynnyrillä, jossa vedenpinta eli sadontuotto rajoittuu määrällisesti vähiten 

saatavilla olevaan ravinteeseen ja muut ravinteet valuvat hukkaan. 

 

 

Kuva 3. Kasvutekijöiden minimilain havainnollistaminen. 
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Nurmikoe 1-sato 
 

Nurmikoe suoritettiin Päivämaito Oy:n lohkolla Haapajärvellä. Koelohkoksi valikoitui 

neljännen vuoden nurmi, maalaji rm HeS ja pH 6,3. Lohko oli täydennyskylvetty toukokuun 

alussa. Lohkon pinta-ala 4,6 ha, josta puolet käsiteltiin Zm Grow -valmisteella. Toinen 

käsittelemätön puolikas oli ns. ”nolla ruutu”. Valmiste ruiskutettiin 5.6.2020, nurmen ollessa 

hyvässä kasvussa. Ruiskutusajankohdan sää oli pilvipoutainen +15 ja tuuli 3 m/s. Zm 

Grow:ta ajettiin 2 l/ha ruiskutusvesimäärän ollessa 200 l/ha. Ruiskutuskalustona kokeessa 

oli Amazone UF1201+ Mf 699, sekä Trimblen ajo-opastin. 

Lohkosta kartoitettiin mangaani ennen ruiskutusta, sekä viikon välein ruiskutuksen jälkeen 

korjuuseen asti. Juuri ennen korjuuta lohkosta kerättiin näytteet laajaan kasvianalyysiin. 

 

 

Kuva 4. Zm Grow:n ruiskutusta nurmikoealalle 5.6.2020. 
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Lohkolta otettiin mittauksissa kattavasti näytteitä Mn- käsitellystä, sekä 

käsittelemättömästä osasta. Näytteitä kerättiin molemmilta koejäseniltä kolmesta kohtaa, 

kummastakin päästä lohkoa, sekä keskiosasta. Kuvassa viisi havainnollistettu 

koejärjestelyt, näytteen ottopaikat merkitty karttaan ympyröin.  

 

  

Kuva 5. Lohkon koejärjestelyt. 

 

 

  

Mn-käsitelty 

Ei käsitelty 

1 

2 

3 
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Tulokset 1-sadon nurmesta 
 

Nurmen tulokset NN-Easy55 mittarin mukaan osoittavat Mn-tarpeen olevan 

lähtötilanteessa kohtuu hyvät  Mn-koejäsenessä 1 on havaittavissa vähäistä puutosta. 

Noin viikko ruiskutuksen jälkeen 11.6 Mn-tarve jostakin syystä suurentunut käsitellyllä 

koejäsenellä lähtötilanteesta  syynä voi olla nurmen nopea kasvu ruiskutuksen jälkeen, 

sekä pitkittyneen helteen seurauksesta nurmen stressitila. 18.6 satoi 6 mm, joka näkyi 

myös 19.6 tuloksissa  nurmi innostui helteessä kasvamaan, jolloin Mn-tarve kasvoi, 

tällöin käsittelemättömän alan Mn-tarve oli voimakas ja käsitellyn alan kohtalainen. Ennen 

nurmen korjuuta mittaukset osoittivat Mn-tarpeen eron tasoittuvan koejäsenten välillä  

sekä käsittelemättömällä, että käsitellyllä vähäistä puutetta tai ei puutetta ollenkaan. 

Taulukko 2. Tulokset nurmilohkolta. 

NURMI Mn 1 Mn 2 Mn 3 Ei käsitelty
Näytteenotto pvm PEU-arvo PEU-arvo PEU-arvo PEU-arvo
lähtötilanne 5.6.2020 94 94 98 94

91 98 97 95
96 98 93 97

Keskiarvo PEU 93,7 96,7 96 95,3

ruiskutuksen jälkeen
11.6.2020 92 92 95 94

96 95 97 98
93 96 95 96

Keskiarvo PEU 93,7 94,3 95,7 96

19.6.2020 89 93 84 77
86 85 84 72
86 94 87 28
77 56 97 93
95 60 94 92

Keskiarvo PEU 86,6 77,6 89,2 72,4

ennen korjuuta
21.6.2020 96 94 94 94

95 90 93 95
96 95 95 90
91 95 94 95
97 90 95 88

Keskiarvo PEU 95 92,8 94,2 92,4  
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Laajan kasvianalyysin tulokset osoittivat käsitellyn kasvuston Mn pitoisuuden olevan 

korkeampi kuin käsittelemättömän. Analyysin tulokset laskettiin märehtijöille. Mangaani on 

lisännyt typen käyttöä käsitellyllä koejäsenellä tämä on nostanut raakavalkuaisen 

pitoisuutta 7 g/kg ka, verrattuna käsittelemättömään. Myös käsitellyn kasvuston 

sinkkipitoisuus on noussut 3 mg/kg ka, rikkipitoisuus pysynyt samana. Zm-Grow sisältää 

mangaanin lisäksi myös sinkkiä ja rikkiä. 

Zm-Grow:n ravinnepitoisuus: 

 Mangaani (Mn) 62,3 g/l (4,6 %) 

 Sinkki (Zn) 60,1 g/l (4,5 %) 

 Rikki (S) 78,2 g/l (5,8 %) 

 

Taulukko 3. Kasvianalyysin tulokset. 

 

 

Kasvianalyysin mukana tuli myös lannoitussuositus. Lannoitussuositus perustuu Yaran 

suosituksiin ja materiaaliin. Laskelman perusteella boori on hyvällä tasolla ja muissa 

ravinteissa on parantamisen varaa. Typpi ja fosfori pitoisuudet ovat matalalla tasolla, 

lisälannoitus tarvetta olisi suosituksen mukaan, jotta päästäisiin ohjearvoon. Mutta kokeen 

kannalta olennaista on huomata käsitellyn kasvuston korkeammat mangaani ja typpi 

pitoisuudet, verrattuna käsittelemättömään  vaikutus kasvuston valkuaispitoisuuteen. 
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Zm-Grow käsitelty: 

 

 

Käsittelemätön: 
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Yhteenveto kokeesta 
 

Koe osoitti mangaani käsittelyn nostavan nurmen typenkäyttöä, millä on oleellinen 

vaikutus kasvin valkuaisaineiden muodostumiseen. Eroavuus käsitellyn ja 

käsittelemättömän koejäsenen raakavalkuaisessa oli 7 g/kg ka, millä on oleellista 

merkitystä märehtijöiden ruokinnassa  valkuaispitoisempi säilörehu vähentää 

ostoväkirehun käyttöä ruokinnassa.  

Kun verrataan NN-Easy55 mittarin ja kasvianalyysin tuloksia nurmen mangaanin 

tarpeesta, kasvianalyysin tulos poikkeaa merkittävästi mittarilla mitatusta. Mittarin tulokset 

osoittavat kummallakin koejäsenellä olevan vähäistä tai kohtalaista Mn-tarvetta, myös 

ruiskutuksen jälkeen ruiskutetulla koejäsenellä. 19.6 nurmen Mn- tarve kasvoi, johtuen 

nopeasta kasvusta. Kasvianalyysin lannoitussuosituksen mukaan mangaanipitoisuus on 

matalalla tasolla ja lisälannoitusta suositeltaisiin molemmille koejäsenelle. Kaikkinensa koe 

osoitti NN-Easy55 mittarin toimivuuden mangaanin kartoitukseen huolellisella käytöllä. 

Kasvustossa ei havaittu silmin nähtävää eroa käsitellyn ja käsittelemättömän koejäsenen 

välillä. Kuva 7 nurmikasvusto enne korjuuta. 

 

Kustannukset: 

 Zm – Grow 10 l 52,13 € (alv 0 %) 

 Hehtaarikustannus 2 l/ha 10,43 €/ha (alv 0 %) 

 

 

 Kuva 6. Zm-Grow lehtilannoite. 
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Kuva 7. Nurmikasvusto ennen korjuuta. 


