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Säilörehunurmen lannoituskokeita ja NN-Easy55 
mittarin testausta 2021 
 

AgroTeknoa-hankkeessa toteutettiin kasvukaudella 2021, edellisen kasvukauden tapaan 

säilörehunurmen lannoitus- ja lehtilannoituskokeita sekä NN-Easy55 mittarin testausta 

käytännön olosuhteissa. Kokeilla tutkittiin, nostaako mangaanilannoitus yhdessä muiden 

hiventen sekä lisätyppilannoituksen kanssa nurmen raakavalkuaista ja onko kasvustossa 

havaittavissa silminnähtävää eroa käsitellyn ja ei käsitellyn koejäsenten välillä. Tässä 

yhteistyökumppanina toimi Viljelijän Berner, joka toimitti lehtilannoitteet sekä maahantuo 

NN-Easy55 mangaanimittaria. Kasvukaudella 2021 säilörehunurmen lehtilannoituskoe 

toteutettiin Päivämaito Oy:n peltolohkolla Haapajärvellä. 

Koelohkoksi valikoitui lohko, jonka pH 6,3 ja kokonaispinta-ala 5,54 ha. Lohkolla esiintyy 

kivennäismaata (m HeS) sekä joenvarressa eloperäisempää maata (kuva 1). Koe jaettiin 

ensimmäisen sadon kokeeseen sekä toisen sadon kokeeseen. Lohkolla oleva 

nurmikasvusto oli ensimmäisen satovuoden nurmi. 

 

 

Kuva 1. Koelohkon muoto ja maalajit eripuolilla lohkoa. 

  

Eloperäinen maa 

m HeS 



2 
 

Ensimmäisen sadon koe 
 

Ykkössadon väkilannoituskokeen tarkoituksena oli kokeilla miten eri lannoitustasot ja 

typpitasot vaikuttavat nurmen kasvuun. Sekä samalla testattiin NN-Easy55 mittaria, jolla 

seurattiin kokeen aikana koejäsenten kasvuston mangaani pitoisuuksia. Lannoituskoe 

perustettiin kokonaisuudessaan lohkon eloperäiselle maalle (kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Lannoituskokeen sijainti lohkon eloperäisellä maalla ja koejärjestelyiden havainnollistaminen. 

 

Koejäsenet jaettiin kolmeen jäseneeseen ns. nollaruutu, jota ei lannoitettu sekä normaali 

lannoitus- ja tuplalannoitusruutuihin (kuva 2). Nurmen normaalilannoituksessa 

keskipakolevittimellä levitettiin 310 kg/ha Yara Y20:tä (27-2-3). Tuplalannoitus ruudulle 

vastaavasti levitettiin kaksikertainen määrä Y20:tä. Nolla- ja tuplalannoitusruudut 

perustettiin 3*5 metrin pressun avulla seuraavasti (kuva 3) pressu levitettiin koealan 

kasvuston päälle ennen lannoitusta ja tämän jälkeen levitetiin lannoitteet normaalisti 

keskipakolevittimellä, jolloin pressun alla oleva kasvusto jäi käsittelemättä nollaruutu. 

Tuplaruutu voitiin perustaa nollaruudun viereen, kun pressun päälle jääneet lannoiterakeet 

levitettiin käsin tasaisesti jo kertaalleen levitetylle kasvustolle nollaruudun viereen. Näin 

ollen nolla- ja tuplalannoitusruuduilla yhden koejäsen pinta-alaksi pressun avulla tuli 15 

m2. 

Tupla 

Nolla 

Muu osa lohkosta 
normaali 

lannoitustasolla  
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Kuva 3. Nolla- ja tuplalannoitusruutujen perustaminen pressun avulla 14.5.2021. 

Toukokuun puolessavälissä, lannoituksen jälkeen nurmi lähti hyvään kasvuun maan 

kosteusolojen ollessa kasvulle otolliset. Eroja koejäsenten välillä oli näkyvässä selvästi 

8.6.2021 havainnoissa (kuva 4)  nollalannoitusruutu erottui selvästi muusta kasvustosta 

värillään sekä kasvuston korkeus oli muuta kasvustoa lyhyempi. Tuplalannoitusruudun 

kasvusto oli tummempaa ja korkeampaa, verrattuna normaalilannoitustason alaan. 

Silmämääreisesti havainnoitaessa nollaruutu kärsi selvästi typen puutteesta.  

 

Kuva 4. Nolla- ja tuplaruutujen kasvustoa, nollaruutu oikealla ja tuplaruutu vasemmalla. 
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Kokeen typpilannoitus tasot ja NN-Easy55 mittaustulokset: 

 

Yllä olevassa taulukossa havainnollistettu koejäsenten lannoituksessa kertyneet 

typpilannoitustasot sekä NN-Easy55 mittaustulokset kokeen aikaisesta kasvustosta. 

Lannoitus tehtiin lohkon koejäsenille 14.5.2021. Kahden viikon kuluttua 29.5.2021 

mangaani mittaustulokset NN-Easy55 mittarilla osoittivat koejäsenten arvojen olevan aika 

tasoissa normaaliruudun tulos oli korkein sekä tuplaruudun muutaman PEU-arvoa 

matalampi, mikä voi johtua lannoituksen jälkeisestä nopeasta kasvurytmistä. Mutta 

kuitenkin kaikilla koejäsenillä esiintyi 29.5.2021 kohtalaista Mn-puutostilaa. Seuraavan 

mittauskerran (8.6.2021) tulokset osoittivat Mn-pitoisuuksien nousseen kaikilla 

koejäsenillä vain nollaruudulla esiintyi vähäistä puutostilaa, sillä kuitenkin kasvuston väri 

oli typpilannoituksen puuttuessa huomattavasti vaaleamman vihreä, verrattuna muihin 

koejäseniin (kuva 5). 

Vaikka NN-Easy55 mittauksissa kokeen aikana ei ilmennyt suuria eroja, on huomattavaa, 

että värierot kasvustossa näkyivät eri lannoitustasojen välillä lähes koko kokeen aikana. 

Koejäsenten lannoituksen jälkeen 17.5.2021 (kuva 6), nollaruutu hahmottui selkeästi 

biomassakarttaa tarkasteltaessa huonompana kasvuna muusta kasvustosta. 

Biomassakarttoja tarkasteltaessa huomiota herätti myös, ettei tuplaruutu näkynyt kartassa 

Nurmen lannoituskoe
Koejäsenet Nollaruutu Normaali Tuplaruutu
Typpeä N 0 kg/ha 84 167

NN-Easy55 mittaustulokset PEU PEU PEU
29.5.2021 86 91 87

84 86 82
89 83 86

Keskiarvo PEU 86 87 85

8.6.2021 88 96 94
95 95 97
93 96 96

Keskiarvo PEU 92 96 96
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juurikaan voimakkaampana kasvuna ja 6.6.2021 havainnoissa erot kasvustojen välillä 

olivat tasaantuneet (kuvat 6 ja 7). 

 

 

Kuva 5. Nolla- ja normaali lannoitustason kasvuston värieroja. 

 

Kuva 6. Biomassakartta kasvustosta lannoituksen jälkeen 17.5.2021. 

 

Kuva 7. Biomassakartta koejäsenten kasvustosta 6.6.2021. 
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Yhteenveto ykkössadon kokeesta 
 

Keväällä ensimmäisen satovuoden nurmi lähti hyvään kasvuun heti lannoituksen jälkeen 

14.5.2021, riittävien kosteusolosuhteiden johdosta.  Lannoituksen jälkeen eroja 

koejäsenten välillä rupesi näkymään niin kasvuston kasvussa kuin kasvuston 

pituudessakin ja värissä sekä biomassakartoissa. Havainnoissa kokeen aikana huomattiin, 

että nollaruutu erottui silminnähden selkeästi vielä kesäkuun alussakin, vaikka 

biomassakartoissa erot olivat tasaantuneet koejäsenten kesken. Kokeen aikana myös NN-

Easy55 mittarilla mitatuissa tuloksissa nollaruudulla esiintyi hieman enemmän Mn-

puutosta, verrattuna muihin koejäseniin. Vaikka ykkössadon koekasvustoista ei kerätty 

rehuanalyysia, silmin ja mittarein havaittavista havainnoista voidaan päätellä, että 

nollaruudun kasvusto ns. kitui eikä tuottanut kovin laadukasta ja ravinteikasta rehua 

typpi yhdessä mangaanin kanssa ovat tärkeitä valkuaisaineiden rakennusosia kasveille. 

Kokonaisuudessaan nurmisatoa korjattiin lohkolta 7000–9000 kg ka/ha. 

Tuplaruudulla nähtiin myös, ettei ylilannoituskaan aina ole avain parempaan satoon, sillä 

biomassakarttojen mukaan tuplaruudulla kasvusto ei ollut sen merkittävämmin rehevämpi, 

kuin normaalilannoitustasolla. Silmämäärisissä havainnoissa kokeen aikana tuplaruutu 

kyllä erottui muusta kasvustosta hieman kasvuston lehtien tummemmalla sävyllä. Tästä 

voidaan päätellä, että eloperäisellä maalla kasvusto tuottaa voimakkaammalla 

lannoituksella lisää kasvua tiettyyn tasoon asti, mutta tämän jälkeen lannoituksesta 

saatavat hyödyt pienenevät lannoituskustannukset nousevat, suhteessa kasvuston 

sadontuottokykyyn. Näin ollen lannoituksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

kasvutekijöiden minimilaki, jonka mukaan kasvinkasvua rajoittaa se välttämätön ravinne, 

jota on saatavilla vähiten tarpeeseen nähden. Tätä ilmiötä (kuva 8) voidaan kuvata 

tynnyrillä, jossa vedenpinta eli sadontuotto rajoittuu määrällisesti vähiten saatavilla 

olevaan ravinteeseen ja muut ravinteet valuvat hukkaan.  

 

  

Kuva 8. Kasvutekijöiden 
minimilain havainnollistaminen. 
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Toisen sadon lehtilannoitus koe 
 

Toisen säilörehusadon lehtilannoitus koe perustettiin samalle lohkolle 4.7.2021, nurmen 

ollessa hyvässä kasvussa. Ennen koejäsenten käsittelyä rikka-aineella ja Wuxal 

Microplant:llä kartoitettiin kasvuston mangaanin lähtötilanne NN-Easy55 mittarilla. 

Tankkiseos valmistettiin seuraavasti käsitellylle alalle Saracen 0,1 l/ha + Wuxal 

Microplant 2,2 l/ha. Vastaavasti ei käsitellylle alalle ajettiin vain rikka-aineet. Koe 

toteutettiin kivennäismaalla ja myös eloperäisellä maalla kummallakin maalajilla 

koejäseninä olivat Wuxal Microplant käsittelty ala sekä ei käsitelty ala.  

Alla olevassa kuvassa 9 havainnollistettu lehtilannoituskokeen koejärjestelyt ja 

biomassakartta lohkon kasvustosta 14.7.2021. Biomassakartassa on nähtävissä selvästi 

koejäsenten välisiä eroja, kun kasvuston käsittelystä on kulunut 10 päivää. Eloperäisen 

maan käsitellyllä koejäsenellä kasvusto on paikoin selvästi rehevämpää, kuin 

kivennäismaan koejäsenillä. Tämä johtuu osakseen myös vallitsevista maan 

kosteusoloista, sillä toisen sadon nurmi ei lähtenyt korjuun jälkeen yhtä tehokkaasti 

kasvamaan, kuin keväällä ykkössadon nurmi. 

 

 

Kuva 9. Lehtilannoituskokeen koejärjestelyiden havainnollistaminen, pohjana biomassakartta kasvustosta 14.7.2021. 

  

Ei käsitelty, 
vain rikka-
aine Käsitelty, 

rikka+Wuxal 
m HeS 

Käsitelty, 
rikka+Wuxal 

Ei käsitelty, vain 
rikka-aine 

Eloperäinen 
maa 
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Wuxal Microplant ravinnesisältö: 

 Kokonaistyppi N 78,5 g/l 

 Kalium K 130 g/l 

 Rikki S 81,6 g/l 

 Mangaani Mn 23,6 g/l 

 Sinkki Zn 15,7 g/l 

 Kupari Cu 7,9 g/l 

 Rauta Fe 15,7 g/l 

 Hivenravinteet Mn, Zn, Cu ja Fe ovat EDTA-kelaatteina 

 Magnesium Mg 28,4 g/l 

 Boori B 4,7 g/l 

 Molybdeeni Mo 0,15 g/l 

 

NN-Easy55 mittaustulokset lehtilannoituskokeesta: 

 

 

Nurmen lehtilannoituskoe Wuxal Microplant 2,2 l/ha
Lähtötilanteen kartoitus Lähtötilanteen kartoitus
Kivennäismaa Eloperäinen maa

Näytteenotto pvm. PEU-mittausarvo PEU-mittausarvo
4.7.2021 90 95

92 89
90 94

Keskiarvo PEU 91 93
Kivennäismaa Kivennäismaa Elopräinen maa Elopräinen maa
Ei käsitelty, rikka-aine Käsitelty, rikka+Wuxal Ei käsitelty, rikka-aine Käsitely, rikka+Wuxal
PEU-mittausarvo PEU-mittausarvo PEU-mittausarvo PEU-mittausarvo

10.7.2021 93 99 95 94
92 94 93 96
94 95 92 95

Keskiarvo PEU 93 96 93 95

13.7.2021 97 96 92 94
95 94 93 96
93 95 90 95

Keskiarvo PEU 95 95 92 95

1 pv ennen korjuuta 18.7.2021 92 90 87 92
91 92 90 87
90 93 88 90

Keskiarvo PEU 91 92 88 90

Kuva 10. Wuxal Microplant 10 l. 
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Eurofins:n kasvianalyysin tulokset: 

 

 

 

Kasvianalyysin lannoitussuositus koejäsenille: 

Kasvianalyysin mukana tulee myös viitteellinen lannoitussuositus. Lannoitussuositus 
perustuu Yaran suosituksiin ja materiaaliin. 

 

Eloperäinen maa, käsitelty (Saracen + Wuxal Microplant): 
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Eloperäinen maa, ei käsitelty (Saracen): 

 

 

Kivennäismaa, käsitelty (Saracen + Wuxal Microplant): 
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Kivennäismaa, ei käsitelty (Saracen): 

 

 

Yhteenveto toisen sadon lehtilannoituskokeesta ja 
NN-Easy55 mittarin käytöstä 
 

Lähtötilanteessa 4.7.2021 ennen koejäsenten käsittelyä Wuxal Microplant:llä lohkolla 

esiintyi vähäistä mangaaninpuutosta kasvustossa. Lehtilannoituskäsittelyn jälkeen 

käsitellyillä koejäsenillä Mn-pitoisuudet nousivat, mutta kuitenkin pitoisuudet tippuivat 

korjuun lähestyessä (kts. sivu 8). NN-Esy55 mittarilla kerätyt näytteet kokeen aikana 

osoittivat kaiken kaikkiaan, että lehtilannoitteella käsiteltyjen koejäsenten Mn-pitoisuudet 

olivat kivennäismaalla kuin elopäiselläkin hieman paremmat, verrattuna ei käsiteltyihin 

koejäseniin. Näinpä oletuksena oli, jotta Wuxal Microplant:n lisätyppi yhdessä mangaanin 

kanssa lisää rehun raakavalkuaista, sillä mangaani tehostaa kasvin typenkäyttöä typpi 

on tärkeä kasvin valkuaisaineiden rakennusaine. Näin ollen rehun valkuaisen lisääminen 

on osa märehtijöiden kustannustehokasta ja kannattavaa ruokintaa. 
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Kun tähän olettamukseen verrataan ennen korjuuta 18.7.2021 kerättyjä ja Eurifins:n 

analysoimia näytteitä, voidaan todeta asian olevan ihan toisin. Vaikka NN-Easy55 mittarilla 

analysoitiin korkeampia Mn-pitoisuuksia käsitellyillä koejäsenillä, rehunäytteiden 

kokonaistyppi ja raakavalkuainen olivat ei käsitellyissä koejäsenten näytteissä hieman 

korkeammat ja paremmat (kts. sivu 9). Eloperäisellä maalla raakavalkuainen oli ei 

käsitellyllä koejäsenellä 3 g/kg ka parempi ja kivennäismaalla ero oli 7 g/kg ka ei käsitellyn 

eduksi tämä tulos hieman ihmetyttää. 

Kasvianalyysin lannoitussuosituksen mukaan lohkolla olisi N ja P-lannoitus tarvetta. Mutta 

huomattavaa on kuitenkin, että Wuxal Microplant lehtilannoituksella käsiteltyjen 

koejäsenten näytteiden Mn-pitoisuudet ovat korkeammat kuin käsittelemättömien 

koejäsenten samaa suuntaa näyttivät myös NN-Easy55 mittarilla kerätyt tiedot. 

Eloperäisen maan käsitellyn kasvuston kaliumpitoisuus oli kokeen korkein ja näin ollen 

voidaan päätellä, että jotain hyötyä lehtilannoituksesta on ollut. Kaiken kaikkiaan kokeen 

aikana sääolosuhteet olivat heinäkuun helteen takia haasteelliset. Maan ja kasvuston 

kosteusolosuhteet olivat minimaaliset, joten nurmi ei välttämättä pystynyt hyödyntämään 

ravinteita tehokkaasti. NN-Easy55 mittarin käyttökokemukset kokeen aikana osoittivat 

mittarin soveltuvan nurmikasvuston Mn-pitoisuuden mittaukseen, kun ottaa huomioon 

näytteiden huolellisen keräämisen ja tulosten tarkastelun. Mittarin osoittamat tulokset eivät 

kuitenkaan aina kerro koko totuutta, niin kuin tässä kokeessa todettiin, vaan typen 

liikkumistakin kasvissa kannattaisi 

seurata samalla esim. SPAD-

lehtivihreämittarilla. 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja, testaaja: 

Riku Salomaa 

Agrologi AMK 

17.11.2021 

Kuva 11. Nurmen korjuuta koelohkolla 19.7.2021. 


