
HYKERRYS2- hankkeen satotulokset 2019 

 

HYKERRYS2-hankeessa oli kasvukaudella 2019 viljelyssä kaura nurmialuskasvilla, viherlannoitusnurmi sekä 

epäonnistunutta syysrapsia korvaava ohra. Kasvukausi 2019 oli edellisvuoden tapaan kuiva ja lämmin (kuva 

1). Erityisesti kesäkuu oli tavanomaista kuivempi ja lämpimämpi. Toukokuussa sen sijaan satoi tavanomaista 

enemmän, minkä johdosta kauran ja ohran taimettuminen oli tasaista ja koeruuduille muodostui hyvin yhte-

näiset kasvustot. Kesäkuun kuivuus ja korkeat lämpötilat kuitenkin osuivat juuri sadonmuodostuksen kan-

nalta tärkeään satoisuusikkunaksi kutsuttuun ajanjaksoon. Sato määräytyy suurelta osin juuri tällä kahden 

viikon pituisella ajanjaksolla, joka ajoittuu noin kolme viikkoa ennen tähkälle tai röyhylle tuloa. Kaura tuli 

röyhylle ja ohra tähkälle kesä- ja heinäkuun vaihteessa. Sadot jäivät kasvukaudella 2019 niukoiksi ja vesi oli 

edellisvuoden tapaan satoa merkittävästi rajoittava tekijä. 

 

 

Kuva 1. Kasvukausien 2017-2019 kuukausittaiset keskilämpötilat (°C) ja sadannat (mm). 

 

Lannoitukset 2019 

Kevään lannoituksissa käytettiin kierrätyslannoitekäsittelyinä elintarviketeollisuuden ja bioenergiateollisuu-

den sivutuotteina syntyviä vinasseja ja melasseja, teurastamoteollisuuden sivutuotteena syntyvästä lihaluu-

jauhosta jalostettuja rakeistettuja kierrätyslannoitevalmisteita, teollisuuden jätevesistä erotettua ammo-

niumsulfaattia sekä erilliskerätyn biojätteen biokaasutusprosessissa syntyvää lietemäistä mädätejäännöstä. 
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Kontrollikäsittelyinä oli tuttuun tapaan kaikkien ravinteiden osalta täydennetty väkilannoitekontrolli, lannoit-

tamaton kontrolli sekä kolme pelkällä typpilannoitteella käsiteltyä typpiporraskontrollia.  

Kauran lannoituksissa kokonaistypen määrä oli 100 kg N/ha kaikilla paitsi Soilfood Oy:n Boost NKPS-käsitte-

lyllä sekä Ecolan Oy:n lihaluujauhokäsittelyillä (taulukko 1). Boost NPKS:n typpitaso suhteutettiin yliopiston 

matalan typpitason kontrollikäsittelyyn (44 kg N/ha). Agra 13-0-0 ja Agra 8-4-2 lihaluujauhoilla typpilannoitus 

oli 40 kg N/ha. Koekentän ravinnetila on verrattain hyvä. Mangaanin viljavuusluokka on heikko, mutta mui-

den ravinteiden osalta viljavuusanalyysin luokitus oli tyydyttävä tai korkeampi. Mangaanitäydennys annettiin 

mangaanisulfaattina (10 kg Mn/ha) Soilfood Oy:n ja HSY:n ruuduille sekä yliopiston väkilannoiteruuduille. 

Ecolan Oy testasi tuotekehittelyvaiheessa olevaa mangaanilisää yhdellä osaruudulla yhdessä Agra 8-4-2 liha-

luulannoitteen kanssa. 

Taulukko 1. Kauran lannoituskäsittelyt ja lannoituksen pääravinnemäärät keväällä 2019 

 

 

Ohralla kokonaistypen määrät olivat Soilfood Oy:n, HSY:n ja yliopiston väkilannoitekontrollissa 120 kg N/ha. 

Soilfood Oy:n tuotteista poikkeuksena oli Boost NPKS, jonka typpitaso suhteutettiin matalaan typpitasoon 

(48 kg N/ha). Ecolan Oy:n käsittelyinä oli Agra 13-0-0, Agra 13-0-0 täydennettynä Ecolan Patenttikalilla sekä 

kaksi Agra 8-4-2:lla lannoitettua ruutua, jotka eroavat lannoitushistoriansa suhteen. Lihaluujauhoilla typpi-

lannoitus oli 40 kg N/ha. Mangaanitäydennys (10 kg Mn/ha) annettiin Soilfood Oy:n, HSY:n ja yliopiston vä-

kilannoitekontrolliruuduille. 

 

Osallistuja Lannoituskäsittely
Levitys-
määrä, 
kg/ha

N (kok.), 
kg/ha

P, kg/ha K, kg/ha

HSY Ammoniumsulfaatti 1176 100 0 0
Agra 13-0-0 310 40 0 0
Agra 13-0-0 + Patenttikali 460 40 0 47
Agra 8-4-2 500 40 20 13
Agra 8-4-2 500 40 20 13

Soilfood I Ravinneseos II 27067 100 27 24
Boost NK 4545 100 0 97
Boost NS 3175 100 0 0
Boost NKS Premium 2780 100 0 200
Boost NPKS 3934 44 10 141
Lannoittamaton 0 0 0 0
Matala typpitaso 164 44 0 0
Keskisuuri typpitaso 287 77 0 0
Korkea typpitaso 410 110 0 0
Väkilannoite 707 110 25 70

Ecolan

Soilfood II

Helsingin 
yliopisto



 

Taulukko 2. Ohran lannoituskäsittelyt ja lannoituksen pääravinnemäärät keväällä 2019 

 

 

Kauran sato ja biomassan tuotto 2019 – vertailu kaikkien käsittelyiden kesken  

Biomassanäytteet kerättiin kauralta, ohralta ja viherlannoitusnurmilta niiden kukintavaiheessa. Lohkoille, 

joilla kasvukaudella 2019 viljeltiin kauraa nurmialuskasvilla, levitettiin syksyllä 2016 syysrukiille maanparan-

nusaineita ja komposteja. Maanparannusaineina Soilfood Oy käytti metsäteollisuuden sivuvirtana syntyvää 

Ravinnekuitua ja sekä bioenergiateollisuuden sivutuotteena syntyvää Hämeenlinnan maaparannuslannosta. 

HSY:n kompostit koostuivat yhdyskuntajätteistä. HSY:n käsittelyinä syysrukiille levitettiin biojätekompostia, 

maanparannuskompostia, biokuitukompostia sekä biojätekompostia biohiilellä täydennettynä. Näiden kier-

rätysraaka-aineista koostuvien tuotteiden pidempiaikaista vaikutusta sadonmuodostukseen ja maaperään 

otettiin tarkempaan tarkasteluun tänä vuonna.  Kauralla ravinnekuitu-, maanparannuslannos- ja väkilannoi-

tekäsittelyiden tuottama biomassa oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin lannoittamattoman käsitte-

lyn (kuva 2). Muut käsittelyt eivät eronneet lannoittamattomasta tai väkilannoitetusta käsittelystä.  

 

 

 

Osallistuja Lannoituskäsittely
Levitys-
määrä, 
kg/ha

N (kok.), 
kg/ha

P, kg/ha K, kg/ha

HSY Ammoniumsulfaatti 1404 120 0 0
Agra 8-4-2 500 40 12 13
Agra 8-4-2 500 40 12 13
Agra 13-0-0 + Patenttikali 460 40 0 47
Agra 13-0-0  310 40 0 0

Soilfood I Ravinneseos II 32472 120 32 29
Boost NK 5445 120 0 117
Boost NS 3802 120 0 0
Boost NKS Premium 3328 120 0 240
Boost NPKS 4240 48 13 193
Lannoittamaton 0 0 0 0
Matala typpitaso 179 48 0 0
Keskisuuri typpitaso 313 84 0 0
Korkea typpitaso 448 120 0 0
Väkilannoite 738 120 16 70

Ecolan

Soilfood II

Helsingin 
yliopisto



 

Kuva 2. Kauran biomassan tuotto (t/ha) kukintavaiheessa 2019. Samalla kirjaimella merkittyjen käsittelyiden 

sadot eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (Tukey HSD p ≤ 0,05). 

Kauran sato puitiin koeruuduilta 27.8.2019 (kasvuaika 108 vrk). Kauralajikkeena oli Meeri (Boreal). Virallisten 

lajikekokeiden mukaan Meeri-lajikkeen sato on 5635 kg/ha (15% kosteudessa), kasvuaika 91 vrk ja lämpö-

summavaatimus 925 °C. Lämpösummaa kauralle kertyi 1173 °C. Kauran sadoissa ei ollut tilastollisesti merkit-

seviä eroja (kuva 3). Sadot jäivät muutamaan tonniin. Vaikka kaura on lämpötilan ja kasvupaikan suhteen 

vaatimattomampi kuin muut viljat, sen vedentarve on muita viljoja suurempi. Vaikuttaisi siltä, että kaura ei 

ole pystynyt hyödyntämään lannoituskäsittelyiden ravinteita sadonmuodostuksen kannalta olennaisissa ke-

hitysvaiheissa. Kauralohkoille keväällä aluskasviksi kylvetty Retu-nurmiapilaseos lähti tänä vuonna hyvin kas-

vuun, ja sen suhteen tilanne on näyttänyt syksyn kasvustotarkkailuissa erinomaiselta. Viherlannoitusnur-

mesta voidaan näillä näkymin odottaa hyvää biomassan tuotantoa ensi kasvukaudelle.    



 

Kuva 3. Kauran satotulokset (kg/ha) 14 % kosteudessa vuonna 2019. Samalla kirjaimella merkittyjen käsitte-

lyiden sadot eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (Tukey HSD p ≤ 0,05). 

 

Kuva 4. Kauran tuhannen jyvän paino (g) 2019 

 

 



Ohran sato ja biomassan tuotto 2019 – vertailu kaikkien käsittelyiden kesken  

Ohran biomassanäytteissä väkilannoitekäsittelyn ja korkean typpiporraskäsittelyn biomassat ovat merkitse-

västi suurempia kuin lannoittamattoman käsittelyn (kuva 5). Väkilannoitekäsittelyn tuottama biomassa on 

myös merkitsevästi suurempi kuin Agra 13-0-0 + Patenttikali-käsittelyn biomassa. Muut käsittelyt eivät eroa 

biomassan suhteen lannoittamattomasta tai väkilannoitetusta käsittelystä.  

Kuva 5. Ohran biomassan tuotto (t/ha) 2019. Samalla kirjaimella merkittyjen käsittelyiden sadot eivät eroa 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (Tukey HSD p ≤ 0,05). 

 

Ohralajikkeeksi valikoitui Wolmari (Boreal) sen lyhyen kasvuajan vuoksi. Koelohkon alkuperäisessä viljelykier-

tosuunnitelmassa syysrapsia seuraa syysruis. Rapsi kärsi kuitenkin niin pahoin syksyllä 2018 hanhien laidun-

nuksesta, että keväällä päätettiin korvata rapsi mahdollisimman aikaisella ohralajikkeella. Virallisten lajike-

kokeiden mukaan Wolmarin sato on 5774 kg/ha (15% kosteudessa), kasvuaika 84,5 vrk ja lämpösummavaa-

timus 855,5 °C. Ohra puitiin 15.8 (kasvuaika 90 vrk). Lämpösummaa ohralle kertyi 1024 °C. Ohra ei kasvuai-

kavaatimuksen ylityksestä huolimatta ehtinyt tuleentua täydellisesti. Rukiin lannoitus- ja kylvövalmistelujen 

aikataulutuksen vuoksi päädyttiin kuitenkin tästä huolimatta puimaan. Ohralla ammoniumsulfaattikäsittelyn, 

väkilannoitekäsittelyn sekä keskisuuren ja suuren typpiporraskäsittelyn sadot olivat tilastollisesti merkitse-

västi suurempia kuin lannoittamattoman käsittelyn (kuva 6). Boost NK-käsittelyn sato oli merkitsevästi pie-

nempi kuin väkilannoitekäsittelyn ja suuren typpitason käsittelyn sadot. Muiden käsittelyiden sadot eivät 

eronneet merkitsevästi väkilannoitekäsittelystä, suuresta typpiporraskäsittelystä tai lannoittamattomasta 

käsittelystä.  



 

 

 
Kuva 6. Ohran satotulokset (kg/ha) 14% kosteudessa vuonna 2019. Samalla kirjaimella merkittyjen käsitte-
lyiden sadot eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (Tukey HSD p ≤ 0,05). 

 

Viherlannoitusnurmen biomassan tuotto 2019 – vertailu kaikkien käsittelyiden kes-

ken  

Keväällä 2018 kauran aluskasviksi kylvetty yksivuotinen viherlannoitusnurmi (Retu nurmiapilaseos, Natur-

com) ei lähtenyt kuivuudesta kärsineillä lohkoilla keväällä kasvuun. Nurmille tehtiin täydennyskylvö ke-

väällä, mutta ne eivät ehtineet tuottaa juurikaan biomassaa ennen kuin rapsin kylvövalmistelut aloitettiin. 

Nurmibiomassat jäivät vaatimattomiksi ja kerranteiden välillä oli suurta vaihtelua (kuva 7). Nurmiruuduista 

ainoastaan Ecolanin osaruudut saivat lannoituksen keväällä 2019, muita ruutuja ei lannoitettu keväällä 

2019, käsittelyiden nimet viittaavat kauran lannoituksiin keväällä 2018. Ecolan Agra 13-0-0 lannoitusmäärä 

oli 310 kg/ha, josta tuli 40 kg N/ha. Patenttikalin levitysmäärä oli 150 kg, jolloin kaliumlannoitus oli 41 kg/ha 

ja magnesiumlannoitus 9 kg/ha.  



 

Kuva 7. Nurmibiomassa 2019. Tuhala Bio Oü jättäytyi pois hankkeesta vuonna 2018. Yrityksen ruuduilla on 

testattu keväästä 2019 lähtien Soilfood Oy:n kierrätyslannoitteita (Boost-tuotteet kauralla ja ohralla). 

 
Kauran satotulokset 2019 – ruutukohtaiset vertailut 

Ruutukohtaisissa vertailuissa kierrätyslannoitekäsittelyjä on verrattu pääruuduittain yliopiston väkilannoite-

kontrolliin ja lannoittamattomaan käsittelyyn. 

Soilfood Oy:llä on kokeessa kaksi pääruutua; Soilfood I-ruuduilla on käytetty kevään 2019 lannoituksessa eril-

liskerätyn biojätteen biokaasutusprosessista syntyvää lietemäistä mädätysjäännöstä, Ravinneseosta. Kau-

ralla Soilfood I-ruutu on syksyllä 2016 jaettu syysrukiin lannoituksessa kahteen osaan, joille on levitetty maan-

parannusaineina ravinnekuitua sekä maanparannuslannosta. Soilfood II-ruudut on jaettu neljään osaan, ja 

niille on levitetty keväällä 2019 elintarvike- ja bioenergiateollisuuden sivuvirtoina syntyviä vinasseja ja me-

lasseja (Boost-tuotteet). Ennen kevättä 2019 Soilfood II-ruuduilla on testattu hankkeesta pois jättäytyneen 

Tuhala Bio Oü:n matokompostituotteita.  

HSY:n pääruuduilla on käytetty kevään 2019 lannoituksessa ammoniumsulfaattia. HSY:n kauraruudut on syk-

syllä 2016 jaettu syysrukiin lannoituksessa neljään osaan, joille on levitetty neljää eri yhdyskuntajätteistä ja-

lostettua kompostia: maanparannuskompostia, biojätekompostia, biokuitukompostia sekä biojätekompostia 

biohiilellä täydennettynä.  

Ecolan Oy:n pääruudut on jaettu neljään osaan. Osaruuduilla on testattu lihaluujauholannoitteita (Agra-tuot-

teet) sekä Ecolan Patenttikalilla täydennettynä että ilman täydennystä.  
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