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Maan kasvukunnossa on monta osatekijää



Viljavuusluokat





Eri kasvien vaikutus maan hiilivarastoon



Mihin suuntaan maan kasvukunto kehittyy ?



Eri kasvien vaikutus maan mururakenteeseen

Kevätviljoja 20 vuotta                                      Nurmea 20 vuotta





• Hyvä sato 6000 kg/ha

• Heikon kasvukunnon sadon menetys 30 %

• 6000 kg x 30 % = 1800 kg

• Menetetyn sadon arvo 1800 kg x 0,25 €/kg = 450 €

• 100 ha:n viljelyalalla  45000 €/vuodessa
• Isännyyden aikana,   25 vuotta x 45000  = 1 ,1 milj €

Pellon kasvukunnon kohennusbudjetti



Mikä rajoittaa peltosi satoa ?  

Tunnistatko peltosi ongelmat ?

- Kemialliset kasvutekijät 
- Fysikaaliset kasvutekijät 
- Biologiset kasvutekijät 

SATO 3000 KG/HA

SATO 6000 KG/HA













Osaamista maan kasvukunnon hoitoon 
- hankkeen tutkimustilat

Hyvät lohkot
Huonot lohkot











Tuleeko laskuaukosta vettä ? Väärä kysymys













Sateliittikuva apuna

- vipu,  googlemap, paikkatietoikkuna…

Heikko kasvu

8 ha









MnK





Lähde: www.tuloslaari.fi





Boorin puute

Lannoitus 5-10 kg/ha noin 2  e/kg = 10-20 €/ha







Pidä ravinteet pellossa,  kylvä kerääjäkasvi

Ital.raiheinää 8 kg/ha. Vilja korjattu elokuulla. 
Syyskuun lopulla tuuhea nurmikasvustoN                                P                   B             K         S



1.Viherlannoitusnurmi

2.Kerääjäkasvi

3.Tuotantokasvi

4.Monimuotoisuuspellot

Viherlannoitus



•Monipuolinen apilanurmiseos

- Heiniä  70-80 %

- Apiloita 20-30 %

-kylvömäärä 15-20 kg/ha

Puna-apila 2 kg/ha

Alsikeapila 1,5 kg/ha

Valkoapila 0,5 kg/ha

Timotei 10 kg/ha

Nurminata 3 kg/ha

Engl.raiheinä 2 kg/ha

-Kylvö suojaviljaan ( huom apilan rikkatorjunta MCPA)

-Kylvö ilman suojaviljaa 

- kauraa 50 kg  + rehuvirnaa 30 kg/ha  

- Rikkojen niitto n kk kylvöstä.  Niitto pitkään sänkeen (10-20 cm)

Monivuotinen lannoitusnurmi 



Kauraa 50 – 100 kg

Rehuvirnaa 30-50 kg

- ruisvirnaa 30 kg

- vihantaherne 50-60 kg

- vihantahärkäpapu 60-80 kg

Italian raiheinää 10-15 kg

Persianapilaa 5-10 kg

Yksivuotinen viherlannoitus / -vihantarehu



Kerääjäkasvi 

Italian raiheinää 8 kg /ha



Kerääjäkasvi ja harva viljakasvusto 

Ital.raiheinä ja persianapila paikkaa talvituhoaukkoja rukiissa

Ital.raiheinä 12 kg/ha seosviljan alla



Monimuotoisuuspelto maan parannukseen:   mesikkä, 

auringonkukka, hunajakukka, apilat, virna, tattaria…









Muhevassa maassa kasvaa suuri sato pienin 

kustannuksin

JARI LUOKKAKALLIO   puh 0400-297235   jari.luokkakallio@proagria.fi

www.maan-kasvukunto.fi
www.uudistavaviljely.fi

http://www.maan-kasvukunto.fi/
http://www.uudistavaviljely.fi/

