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Tiivistelmä  

 

Maissi on Suomessa vielä harvinainen, mutta nopeasti yleistyvä viljelykasvi. Suurin osa maissista viljellään nauta-
karjan karkearehuksi. Puitavaa maissia Suomessa ei voida viljellä lyhyen ja epäsuotuisan kasvukauden sekä ly-

hyen kasvuajan lajikkeiden puuttumisen vuoksi. Vuonna 2013 maissia viljeltiin noin 300 hehtaarin alalla, vuonna 
2016 jo noin 575 hehtaarilla ja ennuste vuodelle 2018 on jo noin 1 000 hehtaaria. Säilörehumaissi on erityisesti 

nautakarjalle hyvä rehukomponentti sen erilaisen ravinnekoostumuksen vuoksi nurmisäilörehuun verrattuna. 
 

Opinnäytetyössä tarkoituksena oli tutkia maissin lannoituksen jakamista naudan lietteellä kasvustoon. Työ oli tut-

kimus, joka toteutettiin ruutukokeina. Kokeessa selvitettiin jaetun lannoituksen vaikutusta maissin laatuun ja sa-
totasoon. Lannoituksen jakamisella ajateltiin olevan vaikutusta etenkin tähkien kehitykseen ja tärkkelyksen mää-

rään. Yleisesti säilörehumaissia lannoitetaan runsaasti karjanlannalla. Karjanlannan ravinteiden hidasliukoisuuden 
vuoksi on mahdollista, että myöhään liukeneva typpi jatkaa maissin kasvua myöhään syksylle. 

 

Työn suunnittelu aloitettiin huhtikuun lopussa 2017. Toimeksiantajana oli Savonia-ammatikorkeakoulun Lantalo-
gistiikka-hanke Savonialta. Työhön liittyvät koeruudut perustettiin 1.6.2017. Ruutuja oli yhteensä 24 kappaletta. 

Koe toteutettiin kerranteisiin satunnaistettuna, eli kerranteita oli kolme kappaletta ja eri lannoituskäsittelyjä kah-
deksan. Koeruutuja ei kylvetty muovin alle, kuten Suomessa on yleisest tapana.  

 
Olosuhteet kasvukaudella 2017 olivat haastavat maissille kylmän ja sateisen sään vuoksi. Lisäksi kylvö ilman 

muovia vaikutti kasvuun negatiivisesti. Lietteen jakamisella kasvukaudelle ei saatu poisitiivisia sato- tai laatuvas-

teita verrattuna normaaliin lannoitukseen. Koejäsenellä 7, joka sai täydennyslannoituksen 40 senttimetrin pitui-
seen kasvustoon, havaittiin kuitenkin muita korkeampi raakavalkuaispitoisuus. Lannoituksen jakamisella sen si-

jaan oli negatiivisia vaikutuksia lyhyeen kasvustoon: Satomäärät laskivat ja eri aikaan annetuilla täydennyslannoi-
tuksilla havaittiin myös pieniä laatuvaikutuksia. Erityisesti koejäsenet, jotka saivat täydennyslannoituksen aikaisin, 

olivat lyhyempiä, tähkällisten kasvien osuudet pienempiä ja kuiva-ainesadot heikompia verrattuna muihin. Ruutu 

joka sai 40 senttimetrin pituisena täydennyslannoituksen tuotti yhtä hyvän ja laadukkaan sadon kuin ruudut, joille 
lannoitusta ei jaettu. 

 
Kokeen tulokset olivat osittain odotetut, mutta vallitseva sää kesällä 2017 yllätti. Säällä oli merkittävä osuus ko-

keen tulosten kanssa. Koetta tehdessä tiedettiin, että muovilla on iso merkitys maissin kasvuun ja kehitykseen, 

mutta käytännön levitystä ajatellen muovi jätettiin pois. Säilörehumaissin lannoituksen jakamisella karjalannan 
avulla ei saavuteta positiivisia hyötyjä. Jos lietteenlevitystä aiotaan jakaa, niin se tulisi levittää mahdollisimman 

pitkään kasvustoon. Opinnäytetyö antoi kuitenkin suuntaa ja pohdittavaa maissin viljelyvaihtoehtoihin ja tyyleihin. 
 

Opinnäytetyön tulokset vahvistivat toimeksiantajalle sen, että maissin lannoituksen tyylejä karjanlannalla on syytä 
kehittää ja tutkia lisää. Tuloksien avulla voidaan suunnitella uusia kenttäkokeita, joissa tutkitaan keskeneräisen 

maissin tekemistä säilörehuksi haastavina vuosina.  

Avainsanat  

Maissi, Rehumaissi, Karjanlanta, Lietelanta, Kasvintuotanto 
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 Abstract 
 

Maize is a rare plant in Finland, but it is becoming more common every year. Most of maize is grown as forage 

maize for cattle. Treshable maize can not be grown in Finland, because we have too short growing season and 
we do not have short growth time maize varieties. In 2013 maize growing area was about 300 hectares, in 2016 

about 575 hectares and expectation for 2018 is about 1 000 hectares. Maize silage is a good feed component 
specially for cattle, because it has different nutrient composition than grass silage. 

 

The purpose of the work was to investigate split maize fertilizing while using liquid manure. The work was a re-
search, which was carried out as a square-experiment. The experiment studied the effect of split fertilizing on 

maize quality and yield level. Split fertilizing was assumed to have an impact especially on the development of 
stems and the amount of starch. Nitrogen in liquid manure is slow soluble and is therefore usable for plants later 

in summer. In general forage maize is fertilized with lots of liquid manure. Because of low solubility, using liquid 
manure can make maize grow longer in autumn. 

 

Work planning began at the end of April 2017. The client organisation was Lantalogistiikka -project from the 
Savonia University of Applied Sciences. The work-related test plots were set up the 1st of June 2017. There were 

24 experimental plots totally. The experiment was carried out randomly in random order, i.e. there were three 
leaflets and eight different fertilizing treatments. The test plots were not sown under plastic, as it is common in 

Finland. 

 
The conditions during the growing season in 2017 were challenging for maize due to the cold and rainy weather. 

In addition, sowing without plastic contributed negatively to the growth. Dividing sludge treatments for the grow-
ing season did not yield any unsurpassed yield or quality responses to normal fertilizing. The experimental mem-

ber 7, which received refining fertilizing for a 40 cm long-growth, however, gave higher crude protein con-tent. 

The split fertilization had negative effects on short population: the yields declined and fertilizing in different time 
periods resulted small quality effects also. Specifically, the test members which received split fertilization early, 

were shorter, the number of ear plants decreased, and the dry matter yields were weaker than in other plants. 
The plot that received fertilization at 40 centimeter long, produced as good and high quality yield as plots with no 

split fertilizing. 
 

The results of the test was partially expected, but the weather in summer 2017 surprised. The weather had a sig-

nificant part in the test results. In the beginning of the test, it was known that plastic helps the growth and de-
velopment of maize, but because of the practical reasons the plastic was left out. Split fertilization for forage 

maize did not give any positive production benefits. If slurry spreading is divided, it should be spread to as long 
as possible growth. However, the thesis gave reflections on maize growth options and styles. 

 

The results of the thesis confirmed to the client that the ways of maize fertilizing should be developed and stud-
ied further. With these results new field trials can be planned for instance about making silage from immature 

maize in challenging years. 
 Keywords 
Maize, Forage maize, Manure, Liquid manure, Crop production 
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1 JOHDANTO 

 

Perinteisen suomalaisen nautakarjatalouden peruspilari on ollut onnistunut nurmisäilörehusato. Ulko-

mailla, kuten Amerikassa, säilörehumaissi on korvannut nurmisäilörehun vuosikymmeniä sitten. 

Maissi (Zea mays) on tehokas, edullinen ja vähemmän työtä vaativa säilörehu verrattuna nurmisäilö-

rehuun. Maissista saa onnistuessaan kertakorjuulla enemmän kuiva-ainesatoa kuin nurmisäilöre-

husta koko vuonna kahdella tai kolmella korjuukerralla. Korkean tärkkelyspitoisuuden vuoksi maissi 

voi vähentää väkirehun tarvetta naudan ruokinnassa (Anttila 2014). Suomessa maissi on vielä harvi-

nainen viljelykasvi, koska sitä on tutkittu vähän ja vähäinenkin tutkimustieto puoltaa maissin käytön 

haastavuutta. Suomessa on valoisat kesäyöt, kun maissi lyhyen päivän kasvina vaatii myös pimeyttä. 

Lyhyt kasvukausi tuo haasteita maissin tähkän kehitykselle. Tähkän kehittymättömyys on erityisen 

haitallista, koska säilörehumaissin tärkkelys on pääosin tähkässä. Maissin tähkän sokeri alkaa muut-

tumaan tärkkelykseksi, kun tehoisa lämpösumma ylittää 1 400 celsiusasteen (Tahvola 2017).  

 

Opinnäytetyön aihe on tutkia säilörehumaissin lannoituksen jakamista naudan lietteellä. Opinnäyte-

työn idea syntyi Savonia-ammattikorkeakoululla kasvituotannon luennon aikana. Esille nousi täyden-

nyslannoituksen ajankohdan vaikutus tähkän kehittymiseen. Lisäksi ilmi tuli myös käytännön viljeli-

jöiden huoli siitä, että lannanlevitysala vähenee maissiin siirryttäessä. Ympäristökorvauksen ehdot 

(Mavi 2017) tai nitraattiasetus (Kekäläinen 2016) eivät salli maissin yhtä voimakasta typpilannoitusta 

kuin nurmisäilörehun. 

 

Työn toimeksiantaja on Lantalogistiikka-hanke. Lantalogistiikka-hanke on tutkinut karjanlannan hyö-

dyntämismahdollisuuksia Pohjois-Savon alueella vuodesta 2015. Tavoitteena on tehostaa karjanlan-

nan käyttöä ja sen hyötyjä. Hanke toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuk-

sen ja Ylä-Savon ammattiopiston yhteistyönä. Hankkeessa käsitellään lietteen separointia, biokaasu-

tuotantoa, maan kasvukunnon hyödyntämistä, lietelogistiikan parantamista ja uusien menetelmien 

hyödyntämistä. (Lantalogistiikka 2015.) 

 

Tämän opinnäytetyön kokeellisessa osassa on tarkoituksena tutkia kokoviljasäilörehumaissin lannoi-

tusta eri vaihtoehdoin sekä karjanlantalannoituksen jakamisen vaikutusta kasvukaudelle. Tutkimuk-

sessa selvitetään, voidaanko karjanlantalannoituksen jakamisella vaikuttaa säilörehumaissin sadon 

määrään ja laatuun. Kokeessa keskitytään lietemuotoisen karjanlannan käytön variaatioihin ja täy-

dennyslannoituksen ajankohtaan. Lopputuloksista voidaan päätellä, hyötyykö säilörehumaissi liet-

teen jakamisesta kasvukaudella käytettäessä nitraattiasetuksen maksimilietemääriä. Koejärjestelyllä 

voidaan selvittää optimaalisin lannoitusajankohta säilörehumaissille sen laadun takaamiseksi. Sadon 

laadun ja onnistumisen mittareina käytetään sadonmuodostumista kokonaisuudessaan, kehitysryt-

miä kasvukaudella ja sen vaihtelua ja ruokinnallista arvoa. Lopputuloksista voidaan päätellä, onko 

nitraattiasetus tarpeeksi joustava säilörehumaissin lannoituksessa lietteellä kertalevityksenä. Tulok-

sia voidaan hyödyntää käytännön viljelyssä, karjanlannan käytön optimoinnissa maissin lannoituk-

sessa sekä uusien tutkimusten taustatietona. 
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2 MAISSI VILJELYKASVINA 

 

Maissi on yksi maailman viljellyimmistä kasveista tällä vuosituhannella riisin ja vehnän ohella. Maissi 

on lähtöisin Meksikosta, missä sitä on viljelty jo 7 000 vuotta sitten. Tästä syystä maissi on Meksi-

kolle edelleen erittäin tärkeä elintarvike. (Vuorikoski 2005.) Vuonna 1970 noin 266 miljoonaa tonnia 

maissia tuotettiin 115 miljoonalla hehtaarilla. Vastaavasti 2007 maissia tuotettiin 800 miljoonaa ton-

nia vain 160 miljoonalla hehtaarilla. Nykyään maissia viljellään maailmanlaajuisesti noin 180 miljoo-

nalla hehtaarilla ja vuosituotos on yli yhden miljardin tonnin. (Bayer 2017.) 

 

Maissin käytön lisääntyminen eläinten rehussa ja biopolttoaineiden valmistuksessa lisää viljelyalaa 

jatkuvasti. Bioetanoli on vaihtoehto fossiilipolttoaineille. Maailman suurin maissin tuottajamaa on 

Yhdysvallat noin 35 prosentin osuudella maailman koko maissialasta. Maissi on yhdysvalloille tärkeä 

viljelykasvi. Yhdysvaltojen jälkeen suurimmat tuottajamaat ovat Brasilia ja Kiina. Köyhemmissä 

maissa valtaosa maissista käytetään suoraan ihmisravinnoksi, mutta teollisissa maissa maissia viljel-

lään enimmäkseen eläinten rehuksi. (Bayer 2017.) 

 

Maissin suuren kysynnän vuoksi lajikejalostukseen on panostettu todella paljon. Lajikejalostaminen 

on mahdollistanut sen viljelyn erilaisissa olosuhteissa ympäri maailmaa. (Bayer 2017.) Maissia viljel-

lään miltei joka puolella maailmaa (kuva 1). Pohjoismaissa, Grönlannissa ja Pohjois-Afrikassa maissin 

tuotantoa on selvästi vähiten.  

 

 

KUVA 1. Maissin tuotanto (actualitix 2016.) 

 

Maissi on tärkeä elintarvikekasvi. Puitavaa maissia käytetään jauhoina, jyvinä sekä maissisiirappina. 

Tunnetuimpia käyttötarkoituksia ovat popcornit, tortillat ja erilaiset jauhot. Maissi on käytettävyydel-

tään hieman erilainen kuin viljat. Maissi ei sisällä gluteenia, minkä vuoksi se soveltuu myös keliaaki-

koille hyvin. (The Editors of Encyclopaedia Britannica 2018.)  
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2.1 Maissin kasvu ja kehitys 

 

Maissi on lyhyenpäivän kasvi. Maissi vaatii pimeitä jaksoja vuorokaudessa kasvaakseen. Koska 

maissi vaatii pimeyttä, sen kasvuvauhti kiihtyy Suomessa voimakkaasti keskikesän jälkeen. (Anttila 

2013.) Maissin kasvuvauhtiin ja rytmiin voidaan vaikuttaa etenkin keväällä, kun siemenet kylvetään 

Samco-tekniikalla. Tekniikassa kylvörivien päälle tulee muovikate, joka estää kosteuden haihtumisen 

mutta myös suojaa hallalta. (Berner 2016).  

 

Maissi on C4-tyypin heinäkasvi. C4-tyypin yhteyttämistapa poikkeaa C3-yhteyttämistavasta siten, 

että se on kehittynyt lämpimien alueiden olosuhteisiin. C4-kasvilla on kyky yhteyttää kuivassa ja 

lämpimässä sekä vähäisellä typellä ja hiilidioksidilla. Tähkissä on korkea sulavuus, mutta korsi ja leh-

det ovat melko huonosti sulavia. Käytöstä riippuen kannattaa valita joko runsastähkäinen tai run-

saan massan tuottava lajike. Suomessa maissia viljellään nautojen karkearehuksi. (Huuskonen 

2012.) 

 

 

KUVA 2. Maissin emikukinto kasvustossa (Farmit 2011.) 

 

Alkukehityksessä maissi kasvattaa lehtiä yleensä kymmenen kappaletta. Lehdet kasvavat vuoron pe-

rään varren molemmin puolin. Ensimmäiset viisi lehteä eivät kasvata korren pituutta merkittävästi. 

Viimeisen viiden lehden kehittyessä korren kasvu kiihtyy ja se kasvaa kukinnan alkuun asti. Maissi 

voi kasvaa yli 3 metrin korkuiseksi. Kukinnan alkuvaiheessa hedekukinnot kehittyvät korren päähän 
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korkeimmaksi kohdaksi. Pian hedekukinnon jälkeen alkaa emikukinnon kehittyminen. Emikukinnot 

tulevat korren puolen välin seudulle, yleensä kolmannen ja kuudennen lehtien väliin lehtituppeen. 

Emikukinnon kehittymisen alun tunnistaa silkkisistä karvoista. Emikukinto ottaa ensimmäisen 10 päi-

vän aikana siitepölyä vastaan runsaasti. Maissin tähkä kehittyy emikukinnon kohdalle lehden ja var-

ren liitoskohtaan (kuva 2). Maissin tähkä on alkukehityksen aikana vetinen ja siinä on alhaiset re-

huarvot. Jyvien täytyttyä tähkän rehuarvot nousevat ja tähkän sokerit muuntuvat tärkkelykseksi. 

(Plessis 2003.) 

 

Kasvin kehitysastetta kuvaavaa asteikkoa kutsutaan BBCH-asteikoksi. BBCH-asteikkoa käytetään 

kasvin kehitysasteen määrittämiseen. Kuten viljoilla niin myös maissilla on oma asteikkonsa. Tässä 

työssä ja oheisessa kuvassa on käytetty maissin BBCH asteikkoa. Asteikossa kasvin kehitys on jaettu 

yhdeksään eri vaiheeseen. BBCH määritelmää käytetään nykyään paljon esimerkiksi oikea-aikaisen 

kasvisuojeluruiskutuksen ajoittamiseen. Heinäkasveilla, kuten maissilla ja viljoilla kasvuvaiheet on 

jaoteltu itämiseen (0–9), oraankasvuun (10–19), versomiseen (20–29), pituuskasvuun (30–39), lip-

pulehden kehittymiseen (40–49), kukinnon ulos työntymiseen (50–59), kukintaan (60–69), maitovai-

heeseen (70–79), taikinavaiheeseen (80–89) ja tuleentumiseen (90–99). (Peltonen-Sainio, Rajala, 

Seppälä, 2005.)  
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TAULUKKO 1. Maissin BBCH (Lancashire 1991.)  

 

 

Maissin BBCH asteikko poikkeaa hieman viljojen asteikosta. Oheisesta taulukosta huomaa, että mais-

silta puuttuu versominen ja lippulehden kehittyminen (taulukko 1). Myös maito- ja taikinatuleentu-

minen sekä varsinainen tuleentuminen ovat suppeampia taulukon tietojen perusteella. Kehitysasteen 

luotettava havainnointi vaatii kattavaa otantaa pellolla. 

 

 

 

Growth stage Code Description

0 Kuiva siemen

1 Siemen alkaa imemään vettä

3 Veden imeytyminen siemeneen täydellistä

5 Sirkkajuuri tunkeutuu esiin siemenestä

6 Sirkkajuuri pidentynyt, juurikarvoja ja/tai lisäjuuria näkyvissä

7 Itutuppi tunkeutuu esiin siemenstä

9 Taimettuminen: Itutuppi puhkaisee maan pinnan

10 Sirkkalehti tunkeutuu ulos itutupesta

11 Ensimmäinen lehti täysin avautunut

12 Toinen lehti täysin avautunut

13 Kolmas lehti täysin avautunut

1 . Edellinen sarja jatkuu

19 Yhdeksäs tai useampi lehti täysin avautunut

30 Varrenkasvun alku (solmuvälin pituuskasvu alkamassa)

31 Ensimmäinen solmu tunnistettavissa

32 Toinen solmu tunnistettavissa

33 Kolmas solmu tunnistettavissa

3 . Edellinen sarja jatkuu

39 Yhdeksäs tai useampi nivel tunnistettavissa

51 Hedekukinnon esiintulo: hedekukinto tunnistettavissa 

53 Hedekukinnon kärki näkyvissä

55 Hedekukinnon esiintulon puoliväli: hedekukinnon haarat alkavat erkaantua

59 Hedekukinnon esiintulon loppu: hedekukinto kokonaan esillä ja haarat erkaantuneet

Hedekukinto: heteiden ponnet näkyvissä hedekukinnon keskiosassa

Emikukinto: tähkänaiheen pää ilmestymässä lehtitupesta

Hedekukinto: siitepölyä alkaa irrota

Emikukinto: emin kuitujen päät näkyvissä

Hedekukinto: hedekukinnon ylä- ja alaosat kukkivat (tuottavat siitepölyä)

Emikukinto: emin kuidut täysin näkyvissä

Hedekukinto: Kukinta (siitepölyn tuotanto) ohi

Emikukinto: Emin kuidut kuivumassa

69 Kukinnan loppuminen: emin kuidut kokonaan kuivuneet

71 Jyvän kehityksen alku: jyvät vetisiä, kuiva-ainepitoisuus noin 16 %

73 Jyvä: aikainen maitotuleentuminen

75 Jyvä: keskellä tähkää kelta-valkoisia (lajikkeesta riippuen), maitotuleentumassa, kuiva-ainepitoisuus noin 40 %

79 Melkein kaikki jyvät saavuttaneet lopullisen kokonsa

83 Aikainen taikinavaihe: jyvä pehmeä, kuiva-ainepitoisuus noin 45 %

85 Pehmeä taikinavaihe: jyvän väri kellertävästä keltaiseen (lajikkeesta riippuen), kuiva-ainepitoisuus noin 55 %

87 Fysiologinen kypsyminen: Musta piste/kerros näkyvissä jyvän pohjassa, noin 60% kuiva-aine

89 Kova taikinavaihe. Jyvät kovia ja kirkkaita. Noin 65% kuiva-aine.

97 Kasvi kuollut ja kuihtuu

99 Jyväsato puitu

1) Lehti määritetään täysin avautuneeksi, kun sen kieleke on näkyvissä tai seuraavan lehden kärki on näkyvissä

2) Pensominen tai varrenkasvu voi alkaa ennen kasvuastetta 19; tässä tapauksessa siirry määrityksessä kasvuasteeseen 3

3) Maissilla heteet saattavat tulla esiin aikaisemmin, tässä tapauksessa siirry määrityksessä kasvuasteeseen 5

7: Development of 

fruit

8: Ripening

9: Senescence

61

63

65

67

0: Germination

1: Leaf 

development1, 2

3: Stem elongation

5: Inflorescence 

emergence, 

heading

6: Flowering, 

anthesis
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2.2 Maissin vaatimukset viljelyssä 

 

Kasvupaikakseen maissi tarvitsee valoisimmat ja lämpimimmät lohkot. Maalajiksi suositeltavin on 

kevyt kivennäismaa. Suositeltava maan pH on 6–7. Toimiva ojitus on tärkeää, jotta pelto saadaan 

keväällä tehokkaasti kuivaksi ja kylvö suoritettua ajallaan. Suositeltu kylvösyvyys on 4–5 senttimetriä 

ja kylvötiheys 80 000 kappaletta hehtaarille. (Anttila 2013.) Karjanlanta on hyvä peruslannoite mais-

sille. Karjanlannan rinnalle suositeltavia väkilannoitteita ovat voimakkaat typpilannoitteet tai monira-

vinnelannoitteet. Maissi käyttää kasvukauden alussa vähän ravinteita ja suurin typentarve on vasta 

50–70 päivää kylvöstä. Starttilannoitus on maissille kuitenkin tärkeää. Kylvön yhteydessä kannattaa 

typpeä antaa 30–50 kilogrammaa hehtaarille. (Anttila 2014.)  

 

Maissista ei kannata tavoitella maksimi kuiva-ainesatoa, jos se tullaan käyttämään säilörehuna. Kor-

keilla kuiva-ainesadoilla on todettu laskeva vaikutus muuntokelpoisen energian (ME) määrään. Yli 

25 000 kuiva-ainekilogramman hehtaarisadoissa muuntokelpoinen energia painuu alle 10 mega-

joulen kuiva-ainekilogrammaa kohden. Onnistuessaan ja antaessaan korkean sadon, maissi voi ottaa 

jopa yli 300 kilogrammaa typpeä hehtaarilta. Korkean typpimäärän käyttämisen edellytys on kuiten-

kin vesi. Maissin typen ottaminen on täysin riippuvainen vedestä, mutta vettä ei saa kuitenkaan olla 

liikaa tai se ei saa seisoa pellolla. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että suuret maissisadot tarvitsevat 

10–12 kilogrammaa typpeä, 2–3 kilogrammaa fosforia ja 8–10 kilogrammaa kaliumia per kuiva-aine 

tonni hehtaarille. (Yani 2016). 

 

Maissi käyttää typpeä koko sen kasvuajan, mutta eniten typpeä tarvitaan 45 senttimetrin pituudesta 

aina tähkän täyttymiseen asti. Täydennyslannoitus olisi optimaalistinta tehdä 45 senttimetrin pitui-

sena, sekä emikukinnon kehittyessä. Jos tämä ei ole teknisesti mahdollista, kannattaa puolet typestä 

antaa kylvön yhteydessä ja loput kuusilehtivaiheessa (BBCH 16). Australiassa on käytetty jopa 

100 000 kpl/ha kylvömääriä ja 270 kg N/ha lannoituksia, kun on tavoiteltu yli 25 000 kg/ha kuiva-

ainesatoja hehtaarilta. Sadot on saavutettu, mutta tiheässä kasvustossa sadon kuitupitoisuus nousee 

koko kasvissa ja siksi 80 000 kpl/ha antaa laadukkaamman sadon. (Yani 2016.) 

 

Ennen maissin kylvöä suositellaan kevätkyntöä tai 10–15 senttimetrin syvyyteen äestämistä maan 

lämpiämisen edistämiseksi. Maissi tarvitsee myös kiinteän ja tasaisen kylvöalustan, joka saavutetaan 

syvään muokkaamalla. Maissin esikasvilla ei ole suurta merkitystä. Vilja ja nurmi käyvät, mutta 

nurmi voi lisätä tuholaisriskiä, kuten kahukärpäsiä. Peruna ja herne soveltuvat erityisen hyvin esikas-

viksi. Maissilla itsellään on korkea esikasviarvo sen voimakkaan maanmuokkausominaisuuden vuoksi. 

Hyvän esikasviarvon takia maissi on helppo sijoittaa normaaliin viljelykiertoon. (Anttila 2013.) Osa 

kasvinsuojeluaineista kuitenkin rajoittaa maissin viljelyä samalla lohkolla tulevina vuosina. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa, että tiettyjen aineiden jälkeen maissia voidaan viljellä enintään kaksi vuotta 

peräkkäin tai tietyt aineet voivat rajoittaa viljelyn jopa yhteen vuoteen. (Berner 2018.) 

 

Maissi on lähtökohtaisesti erittäin arka hallalle. Runsaat pakkasvauriot maissille ovat mahdollisia, kun 

ulkolämpötila laskee 4–5 tunniksi alle nollan celsiusasteen. Myös muutamien minuuttien kestävä alle 

-2 celsiusasteen halla aiheuttaa jo vaurioita. Pienistä pakkasvaurioista huolimatta maissi voi jatkaa 
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kasvuaan normaalisti. Yleensä pakkasesta selvinneet lehdet jatkavat yhteyttämistä normaalisti ja 

kasvin kehitys jatkuu normaalina. Kehittymätön, BBCH alle 70, hallavioituksen kärsinyt maissisäilö-

rehu on todella märkää, koska kuitupitoisuus on matala. Tämän säilörehun säilöntä on mahdotonta 

ilman korkeita puristeneste valumia sekä energia- ja kuiva-ainetappioita. Täysin kehittyneen maissin 

nitraattityppipitoisuus tippuu lähes nollaan, kun maissi tuleentuu. Säilörehumaississa on aina typpeä, 

mutta sadon kypsyessä etenkin nitraattitypenpitoisuus laskee. Hallan aiheuttamassa aikaisessa kor-

juussa nitraattityppi voi jää kasviin ja säilörehuna aiheuttaa säilönnällisiä haasteita sekä ongelmia 

naudan terveydelle. Tämä voidaan ehkäistä viivästyttämällä korjuuta 3–5 päivää, jos kasvusto ei uh-

kaa kuivua liikaa. Jos viivästyttäminen ei ole mahdollista, niin korjuu tulisi suorittaa 30 senttimetrin 

sänkeen. Erityisesti nitraattityppi kertyy varren alaosaan. Hallan vaurioittaman maissin osuutta ruo-

kinnassa kannattaa pienentää. (Pioneer 2015.) 

 

2.3 Maissisäilörehu verrattuna nurmisäilörehuun ruokinnassa 

 

Maissi on erinoimainen energiarehu ja se sisältää paljon tärkkelystä. Onnistunut maissisäilörehu 

alentaa ruokinta- ja tuotantokustannuksia. Maissi sisältää paljon ohitustärkkelystä, jonka vuoksi 

maissin avulla voidaan käyttää jopa 20 prosentin korkeampaa tärkkelystasoa ruokinnassa. Lisäksi se 

lisää kuiva-aine kilojen syöntiä. (Anttila 2014.) Maississa on alhainen raakavalkuaispitoisuus ja siksi 

se soveltuu hyvin korkean raakavalkuaisen omaavan säilörehunurmen sekaan tai laidunkauden ai-

kana syötettäväksi (Pioneer 2015). 

 

Amerikassa puhutaan termeistä ”wet maize silage” ja ”dry maize silage”. Näiden kahden erona on 

vain kuiva-ainepitoisuus. Märän määritelmä on 30–38 kuiva-aineprosentti ja kuivassa se on yli 38 

prosenttia. Dry maize silagea käytetään oikea-aikaisen korjuun esimerkkinä Amerikassa. Maissin ruo-

kinnalliset arvot riippuvat kehitysasteesta. Luontaisesti raakavalkuainen laskee maississa kehityksen 

mukana ja siksi kehityksen alkuvaiheessa raakavalkuaispitoisuus onkin korkeampi kuin pitkälle kehit-

tyneessä maississa. (Pioneer 2015.) 

 

Maksimi kuiva-aineen, korkeiden rehuarvojen ja maittavuuden varmistamiseksi maissin pitäisi olla 

kuiva-aineeltaan noin 30–35 prosenttia Suomen olosuhteissa. Taikinavaiheessa (BBCH 83–85) ole-

van maissin satotaso on noin 65–85 prosenttia normaalista (Darby ja Bosworth 2015). Suomessa 

tavoite kehitysaste on taikinatuleentuminen (Anttila 2014).  

 

Kehittymättömän maissin energiapitoisuus ei ole niin alhainen, kun analyysit antaisivat ymmärtää, 

vaikka varressa on sulamatonta kuitua (ADF) ja kokonaiskuituja (NDF) runsaasti. Kuitupitoisuudet 

voivat olla korkeampia suhteessa muihin ravinteisiin, mutta kuitu on vähemmän puumaista ja siksi 

sulavampaa. Jyvän ytimen rakenne ja tärkkelys ovat paremmin naudan hyödynnettävissä kuin täysin 

tuleentuneen maissin tapauksessa. Analyyseissä on silti todettu hieman alhaisempi tärkkelyspitoi-

suus. (Darby ja Bosworth 2018.)  
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2.4 Maissi Suomessa 

 

Suomessa viljeltiin maissia vuonna 2013 arviolta noin 300 hehtaarin alalla. Vuonna 2016 maissia vil-

jeltiin 575 hehtaarin alalla Luken tietojen mukaan (Partala 2017). Vastaavasti alle viisi vuotiaita säi-

lörehunurmia oli noin 652 000 hehtaaria (Luke 2018). Maissin tiedetään olevan ruokintaominaisuuk-

siltaan muita kasveja kuten heiniä, säilörehuja ja viljoja parempi. Tästä huolimatta maissia viljellään 

Suomessa vielä melko vähän. Tämä johtuneen suuresti maissin hankalista vaatimuksista kasvukau-

della. Suomen olosuhteet ovat melko vaihtelevat ja onnistumiseen vaikuttaa moni asia. Kesäisin suu-

rimmat haasteet ovat riittävä lämpö, auringonvalo ja runsaat sateet. Näistä syistä Suomessa viljel-

tävä maissin onkin vain säilörehumaissia, koska puitavalle elintarvikemaissille kasvukausi on liian 

lyhyt. (Asikainen 2013.) Maissi on lyhyen päivän kasvi ja siksi valoisat yöt häiritsevät maissin teho-

kasta kasvua Suomessa (Tahvola 2017). 

 

Ulkomailla, Suomalaiseen maatalouteen verrattavissa maissa maissia on viljelty jo pitkään ja suu-

remmalla pinta-alalla. Esimerkiksi Tanskassa maissin pinta-ala on 2010-luvulla ollut 178 000 hehtaa-

rin tietämillä. Vastaavasti Virossa pinta-ala on noussut vuoden 2010 1 600 hehtaarista 7 960 hehtaa-

riin ja Ruotsissa pinta-alat ovat pysyneet 15 000 hehtaarissa. Virossa sadot ovat 28 000 kilogram-

maa kuiva-ainetta hehtaarilta ja Ruotsin sadot ovat hieman yli 10 000 kilogrammaa kuiva-ainetta 

hehtaarilta. Tilastossa ei ole Tanskan satotasoja. (Eurostat 2017.) Tietokannasta Suomen osalta löy-

tyy nollatuloksia eli viljely on havaittu, mutta sadot ja pinta-alat ovat olleet pieniä. 

 

ProAgrialle oli huhtikuuhun 2018 mennessä tullut 54 rehuanalyysitulosta vuoden 2017 maissi-

sadoista. Keskeisimmät tulokset analyyseissa olivat, että maissi oli todella märkää, D-arvo ja ME-

arvo olivat matalia, raakavalkuaispitoisuus melko matala, mutta kuitupitoisuus oli kohtalaisella ta-

solla (taulukko 2). 

 

TAULUKKO 2. Analyysit (ProAgria Rehulato 2018.) 

Maissisäilörehun analyysi tulokset, keskiarvo 9.2017-4.2018 

Kuiva-aine (%) D-Arvo (g/kg ka) Raakavalkuainen 

(g/kg ka) 

Kuitu (g/kg ka) ME (Mj/kg ka) 

21 638 103 561 9,9 

 

 

2.5 Maissin lannoituskokeet Suomessa 

 

Suomessa on tutkittu puhdistamolietteen käyttöä maissille. Vuonna 2011 valmistui Suomessa toteu-

tettu lannoitustutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin puhdistamolietteen käyttöä maissin lannoituk-

sessa verrattuna väkilannoitteeseen. Eroja vertailtiin kahdella eri kasvuajalla. Kasvuaikoina oli 120 ja 

150 kasvupäivää. Tutkimuksessa vertailtiin sadon tuhkapitoisuutta, raakavalkuaista, tärkkelystä, ve-

siliukoisten hiilihdyraattien pitoisuutta, NDF-kuituja, D-arvoa ja energiapitoisuutta. Tulosten perus-

teella voitiin todeta, että kaikkeen muuhun kasvuaika vaikuttaa paitsi NDF-kuitupitoisuuteen. NDF-
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kuitu ja vesiliukoisten hiilihydraattien arvot jäivät pitemmällä kasvuajalla alhaisemmaksi kuin lyhy-

ellä. Vastaavasti tuloksia vertailtiin puhdistamolietteellä toteuttetun lannoituksen osalta. Lannoituk-

sen osalta todettiin sen vaikuttaneen vain raakavalkuaisen määrään. Raskasmetallipitoisuudet eivät 

lisäntyyneet kasvustossa vaaralliselle tasolle. (Seleiman 2017.) 

 

Vuonna 2010–2011 Ruukissa, Ylistarossa ja Maaningalla tehtiin maissin typpilannoituskoe, jossa oli 

mukana kolme aikaista saksalaista lajiketta. Kokeen tarkoituksena oli selvittää maissin optimaalinen 

lannoitusmäärä typpitaseiden avulla. Kokeessa oli 0 kilogramman, 50 kilogramman, 100 kilogram-

man, 150 kilogramman ja 200 kilogramman typpilannoitustasot. Yleisesti voitiin todeta, että 150 ki-

logramman typpilannoitus hehtaarille oli suositeltava maissille, mutta myös 200 kilogramman heh-

taari lannoituksella typpitaseet menivät negatiivisiksi. Negatiivinen typpitase kuvaa, että sadon mu-

kana poistuu enemmän typpeä kuin maahan on annettu (Luke 2017).  Vain yhtenä vuotena Maanin-

galla voitiin todeta typpilannoituksen vaikutus tähkän kehitykseen. Maissin typpilannoitusmäärien 

ongelmana on se, että maissi käyttää saatavilla olevan typen kasvuun. 200 kilogramman typpilan-

noitus hehtaarille nostaa maissin valkuaispitoisuutta vain 16 grammaa kilossa kuiva-ainetta. (Saari-

nen ym. 2013, 40-52.) 
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3 KARJANLANTA LANNOITTEENA 

 

Karjanlanta on orgaaninen lannoite. Lannoitteena karjanlanta sisältää paljon typpeä, fosforia ja ka-

liumia. Karjanlanta voi olla nestemäisenä lietteenä tai kiinteänä lantana. Näistä vaihtoehdoista liete 

sisältää enemmän liukoista typpeä, mutta vähemmän fosforia. Karjanlanta on lisäksi myös merkit-

tävä hivenravinteita sisältävä lannoite. Karjanlanta on arvokasta, koska sillä voidaan korvata teollista 

ostolannoitetta. Lannalla on myös positiivinen vaikutus maan ravinteiden liukoisuuteen. (Kurki ja 

Valo 2013.)  

 

Lannasta tai lietteestä on teetettävä lanta-analyysi viiden vuoden välein tai useammin. Nitraattiase-

tuksessa on määrätty, että analyysissa täytyy analysoida kokonaistyppi, liukoinen typpi ja kokonais-

fosfori. Esimerkiksi Viljavuuspalvelun analyysi sisältää näiden lisäksi kuiva-ainepitoisuuden, tilavuus-

painon ja kaliumpitoisuuden. Pakollisen analysin lisäksi voidaan teettää hivenravinneanalyysi. Näyte 

pitää ottaa edustavasti koko mateiaalista. Esimerkiksi lietelannan tai virtsan tapauksessa näyte kan-

nattaa ottaa sekoitetusta materiaalista, koska silloin näytteeseen saadaan myös kuivikkeet, pesuve-

det ja muut vastaavat, eikä materiaali ole lajittunutta. (Eurofins 2017.) 

 

Lannan ja lietteenkäyttöä ohjataan lainsäädännöllä, täydentävillä ehdoilla sekä ympäristökorvauksen 

ehdoilla. Nitraattiasetus on laissa määritelty ja se koskee kaikkia. Täydentävät ehdot ovat osittain 

lainsäädännöllisiä ja osittain asetuksia, mutta ne koskevat kaikkia peltotukia hakevia. Lisäksi ympä-

ristökorvauksen ehdot sitovat vain ympäristökorvausta hakeneita tiloja. (MTK 2017.) 

 

Täydentävät ehdot koskevat lukuisia EU:n rahoittamia suoria tukia, maaseuturahaston tukia ja kan-

sallisia viljelijätukia. Täydentävät ehdot määrittelevät esimerkiksi lannan varastoinnin vaatimuksia, 

rajoittavat lannan käyttöä ja käytön ajankohtaa. (Mavi 2017.) Tuotantoeläintenlannasta saa tulla 

kalenterivuosittain enintään 170 kilogrammaa kokonaistyppeä hehtaarille nitraattiasetuksen mukaan. 

Nitrattiasetuksessa määrätään myös, että jos liukoisen typen levitysmäärä ylittää 150 kilogrammaa 

hehtaarile vuodessa niin levityskerrat on jaettava kahteen eri kertaan riippumatta, onko typpi peräi-

sin orgaanisesta tai epäorgaanisesta lannoitteesta. (Kekäläinen 2016.) Ympäristökorvaus on jokai-

selle tilalle vapaaehtoinen korvausjärjestelmä. Ympäristökorvauksen ehtoja on muun muassa nou-

dattaa täydentäviä ehtoja, maatalousmaan säilyttäminen, ravinteiden tasapainoinen käyttäminen ja 

erilaiset lohkokohtaiset toimenpiteet. Ympäristokorvauksen vähimmäisvaatimukset rajoittaa fosfori-

lannoituksen ylärajan 325 kilogrammaan hehtaarille viiden vuoden ajanjaksolla. Jos tila kuitenkin 

valitsee lisäksi tilakohtaisia toimenpiteitä, niin fosforilannoituksen rajat tiukentuvat. Kasvinsuojelun 

täytyy pohjautua kestävälle pohjalle. Kestävä pohja tarkoittaa monipuolista viljelykiertoa, hyviä vil-

jely tapoja sekä kasvinsuojelun perustumista kynnysarvoihin. (Mavi 2015.) 

  



         

         15 (45) 

4 TYÖN TARKOITUS 

 

Tutkimustyön tarkoituksena on tutkia kokoviljasäilörehumaissin lannoitusta. Tutkimuksessa selvite-

tään, voidaanko karjanlantalannoituksen jakamisella kahteen levityskertaan vaikuttaa säilörehumais-

sin kasvuun ja tähkän kehitykseen. Yleensä levitys tehdään vain keväällä. Säilörehumaissin lannoi-

tustasot ovat matalammat kuin esimerkiksi säilörehunurmella (taulukot 3 ja 4), mutta vuosittaiset 

kuiva-ainesadot ovat korkeammat. Siksi on tärkeää käyttää lietettä tehokkaasti maissin lannoituk-

sessa. Kokeessa keskityttään lietemuotoisen karjanlannan käyttövariaatioihin ja täydennyslannoituk-

sen ajankohtaan säilörehumaissilla. Karjanlannan ravinteet ovat hitaasti liukenevassa muodossa ja 

siksi karjanlanta on hyvä lannoite maissille myöhäisen ravinnetarpeen vuoksi.  

 

TAULUKKO 3. Liukoisen typen lannoitustasot 

Liukoinen N kg/ha  Vähämultainen ja 

multavat maat 

Runsasmultaiset 

maat 

Erittäin runsas-

multaiset maat 

Eloperäiset maat 

Säilörehumaissi, 

levitys keväällä 

140 130 120 100 

SRnurmi, 2 satoa 200 190 180 160 

 

Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty ympäristöehtojen mukaiset lannoitustasot, joissa huomioidaan väkilan-

noitteen ja karjanlannan ravinteet. Vastaavasti Tanskassa maissia voidaan lannoittaa 200 kilogram-

malla typpeä hehtaarille ja Ruotsissa 170 kilogrammalla typpeä hehtaarille (Anttila 2014). 

 

TAULUKKO 4. Fosforin lannoitustasot viljavuusluokittain 

P kg/ha Huono Huononlainen Välttävä Tyydyttävä Hyvä 

Säilörehu-

maissi 

40 32 24 14 5 

SRnurmi, 2 sa-

toa 

40 32 24 14 5 

 

Säilörehumaissin suurin sallittu lannoitusmäärä on kohtalaisen matala verrattuna sadon mukana läh-

tevään typpimäärään. Keväällä kertalevityksellä annettava suurin liukoisen typen määrä multavalle 

maalle on 140 kilogrammaa hehtaarille. (Mavi 2017.) Fosforilannoitus on säilörehunurmelle ja -mais-

sille sama (taulukko 2). Karjanlanta sekä muut orgaaniset lannoitteet sopivat kuitenkin hyvin mais-

sille, koska orgaanisista lannoitteista ravinne liukenee hitaasti myöhemmin kesällä. Maissin ravinne-

tarve on suurimillaan parin kuukauden päästä kylvöstä (Tahvola 2017).  

 

Maissin suurin ravinteiden tarve on puolivälissä kasvua, noin 50 päivän päästä taimettumisesta (Ant-

tila 2014). Tutkimuksessa haetaan eri pituisiin kasvustoihin levitetyn lietteen vaikutuksia myöhem-

min kesällä. Lannoitusvariaatioita on tutkimuksessa kahdeksan (kuva 3). 
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KUVA 3. Lannoitteen jakautuminen ruuduittain 

 

Kokeessa täydennyslannoitus jaetaan kolmeen eri kasvuston pituuteen: 10 senttimetriin, 25 sentti-

metriin ja 40 senttimetriin. Pisin, 40 senttimetrin kasvusto on ehdottomasti viimeinen mahdollinen 

hetki tehdä täydennyslannoitus lietteellä. Tämän jälkeen kasvustolle syntyy merkittäviä vaurioita le-

vityksestä. Kasvustoon annetun lietteen oletetaan liukenevan myöhemmin kesällä ja luovuttavan 

typpeä elosyyskuussa, kun kukinta ja tähkän muodostus ovat kiihkeimillään. Koe voi myös osoittaa, 

että loppukesästä vaikuttava typpi pidentää maissin kasvua tai että sillä ei ole vaikutusta.  

 

Koe tehdään, koska aikaisemmissa kokeissa Suomessa ei ole tutkittu karjanlannan soveltuvuutta 

maissin jaetulle lannoitukselle. Maissi korvaa merkittäviä määriä säilörehualaa, minkä vuoksi loppu-

tuotteen käyttäjillä eli karjatiloilla on tarve saada käytettyä lantaa tehokaasti. Rajallisen kasvukauden 

vuoksi tulisi löytää keinoja hallita maissin viljelyyn liittyviä riskejä.  

 

 

  

Väkilann. 

kylvö Liete kylvö

Liete 

täydennys

Väkilann. 

kg/ha

Väkilann. 

g/ruutu

Liete, 

m3/ha Liete, l/ruutu

Liete, 

m3/ha

Liete, 

l/ruutu

1 Ei lannoitusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Korkea lietemäärä (nitr.as.ylitys), kaikki N kylvössä 0 190 0 0 0 100,0 240 0,0 0

3 Liete + VL kylvössä (väkilann. painotus), kaikki N kylvössä 80 60 0 296 711 31,6 76 0,0 0

4 Liete + VL kylvössä (nitr.as. maksimiliete), kaikki N kylvössä 40 100 0 148 356 52,6 126 0,0 0

5 Liete + VL kylvössä + täydennys 10 cm kasvustoon 40 50 50 148 356 26,3 63 26,3 63

6 Liete + VL kylvössä + täydennys 25 cm kasvustoon 40 50 50 148 356 26,3 63 26,3 63

7 Liete + VL kylvössä + täydennys 40 cm kasvustoon 40 50 50 148 356 26,3 63 26,3 63

8 Ei lietettä, VL maksimimäärä, kaikki N kylvössä 140 0 0 700 1680 0,0 0 0,0 0

Koejäsenet

N jako (liuk.) KYLVÖ TÄYDENNYS

Nimi
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5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Aineisto kerätään kesän 2017 aikana. Koe toteutetaan pellolla satunnaistettuna ruutukokeena. Ko-

keessa on kolme kerrannetta ja jokaisesssa kerranteessa kahdeksan koejäsentä. Aineisto kerätään 

kerran viikossa ja se tallennetaan Excel-taulukkoon. Aineistoon kuuluu kasvuston pituus, lehtivihreä- 

ja typpipitoisuus eli SPAD/N –pitoisuus, sadanta ja yleinen visuaalinen tarkastelu kuten tautien ja 

ravinnepuutosten havainnointi. Taulukossa kerätyt tiedot muokataan erilaisiksi kuvaajiksi, joita käy-

tetään tulosten esittelyyn. Tulosten tarkastelussa käytetään apuna varianssianalyysiä ja parivertai-

luissa t-testiä selvittämään, onko lietteellä vaikutusta valittuun muuttujaan. Lisäksi korrelaatioanalyy-

sejä hyödynnettiin etsimään kahden muuttujan riippuvuuksia keskenään. 

 

5.1 Kokeen toimeksiantajat 

 

Kokeen toimeksiantajana on Savonia ammattikorkeakoulun Lantalogistiikka -hanke. Lantalogistiikka-

hanke tutkii karjanlannan hyödyntämismahdollisuuksia Pohjois-Savon alueella vuodesta 2015. Ta-

voitteena on tehostaa karjanlannan käyttöä ja sen hyötyjä. Hanke toteutetaan Savonia AMK:n, 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Ylä-Savon Ammattiopiston yhteistyössä.  

 

Hankkeessa käsitellään lietteen separointia, biokaasutuotantoa, maan kasvukunnon hyödyntämistä, 

lietelogistiikan parantamista ja uusien menetelmien hyödyntämistä. Euroopan maaseudun kehittämi-

sen maaseuturahasto rahoittaa hanketta. Hanke on alkanut vuonna 2015, ja se jatkuu vuoden 2019 

helmikuuhun saakka. (Lantalogistiikka 2015.)  

 

5.2 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Kokeen reliabiliteetti on matalahko, koska peltomittakaavassa tehdyt kokeet ovat alttiitta vallitseville 

olosuhteille. Kelien vuoksi luotettavuus kärsii, koska samanlaisia sääoloja ei ole kahtena vuotena pe-

räkkäin. Luotettavuutta parantaa peltokokeissa yleisesti käytetty tapa kylvää koejäsenet kolmeen 

kerranteeseen. Jos samanlainen koe voitaisiin toteuttaa vastaavissa olosuhteissa, reliabiliteetti olisi 

korkeampi ja tulokset olisivat samansuuntaiset. Reliabiliteettiin on kuitenkin pyritty vaikuttamaan 

tekemällä kokeet hyvien käytäntöjen mukaisesti ja vääristelemättä tuloksia. Koe myös toteutetaan 

tarkasti suunnitelman mukaisesti, minkä vuoksi valheellisia tuloksia ei synny muuttuneiden käytäntö-

jen vuoksi.  

 

Koe tehdään rehellisesti ja avoimesti. Tietoja, jotka ovat lähdeaineistoa ei plagioida eikä esitetä 

omina. Lähdekirjallisuutta käytetään runsaasti, minkä vuoksi lähdemerkinnät ovat tärkeässä osassa. 

Lähdemerkintöjen avulla voidaan alkuperäinen lähde löytää ja tiedon oikeellisuus tarkastaa. Jos ko-

keen aikana tehdään toimenpiteitä suunnitelmasta poikkeavasti, siitä raportoidaan ja pohditaan sen 

vaikutuksia lopputulokseen. Vastaavan kokeen pystyy toteuttamaan kuka tahansa myöhemmin uu-

delleen.  
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5.3 Koepaikka 

 

Maissin koeruudut perustettiin Iisalmeen, Pohjois-Savoon. Pelto sijaitsi Poroveden rannalla. Koeruu-

tujen peltolohko oli multavaa hiuemaata (m He). Esikasvina maissille oli säilörehunurmi, jota ei oltu 

lannoitettu tai ruiskutettu vuosiin. Hiuemaan riskinä perustamisvaiheessa oli liian hienoksi hienonta-

minen ja sen myötä kuorrettuminen, joka haittaa kasvukauden alkua. Pelto on ollut mukana viljati-

lan normaalissa viljelykierrossa. Peltolohko on salaojitettu eikä siinä ole rinteitä, notkelmia tai muita 

ulkopuolisia haittatekijöitä. Vesitalous pellossa on kohtalainen. Lähellä olevasta järvestä johtuen ai-

kaiset kevät- ja syyshallat ovat epätodennäköisiä vesistön tuoman suojan takia.  

 

Viljavuusanalyysin mukaan maan pH on hyvä 6,4. Kalsium (1740 mg/l), fosfori (19,5 mg/l), ja rikki 

(11 mg/l) ovat tasolla tyydyttävä. Rikki on tyydyttävän ja välttävän rajalla ja sen ollessa maissille 

tärkeä ravinne, se voisi olla myös hieman korkeampi (Anttila, 2013). Kalium (210 mg/l) ja magne-

sium (260 mg/l) nousevat jo tasolle ”hyvä”. Kalsium-magnesium suhde on 6,69 joka on hieman al-

hainen verrattuna optimaalisena pidettyyn kahdeksaan. 

 

5.4 Koeruutujen perustaminen 

 

 

KUVA 4. Lannoituskartta 

 

Koeruudut perustettiin lannoituskartan (kuva 4) mukaisesti. Ruudut olivat kahdeksan metriä pitkiä ja 

kolme metriä leveitä. Kerranteita kokeessa oli kolme ja yhdellä kerranteella kahdeksan ruutua. Jokai-

sen kerranteen ruudut olivat kiinni toisissaan ilman välejä. Kerranteiden välissä oli noin kolmen met-

rin kaistat, joita käytettiin lannoituksen ja havintojen teossa kulkuväylinä. Kartassa näkyviä SoilScout 

antureita ei käytetty teknisen vian vuoksi ollenkaan.  

 

17 SoilScout3 18 19 20 21 22 23 24

40cm 56 10cm 56 25cm 56

liete 85 liete 85 liete 0 liete 141 liete 85 liete 240 liete 85 liete 0

7 VL 200 5 VL 200 8 VL 700 4 VL 200 3 VL 400 2 VL 0 6 VL 200 1 VL 0

9 10 11 12 13 14 15 SoilScout2 16

25cm 56 40cm 56 10cm 56

liete 0 liete 240 liete 85 liete 0 liete 141 liete 85 liete 85 liete 85

8 VL 700 2 VL 0 6 VL 200 1 VL 0 4 VL 200 3 VL 400 7 VL 200 5 VL 200

1 2 SoilScout1 3 4 5 6 7 8

40cm 56 10cm 56 25cm 56

liete 85 liete 85 liete 85 liete 85 liete 0 liete 240 liete 0 liete 141

3 VL 400 7 VL 200 5 VL 200 6 VL 200 1 VL 0 2 VL 0 8 VL 700 4 VL 200
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TAULUKKO 5. Koejäsenten nimet 

 

 

Kylvösuunta näkyy kuvassa 3 vasemmassa reunassa. Ruutujen vasempaan yläkulmaan merkittiin 

ruudun numero, jota käytetään havaintojen kirjaamiseen. Valkoinen ruutu oli lannoiteruutu ja keltai-

nen ruutu oli näyteruutu. Näyteruudun yläreunaan merkittiin jaetun lannoituksen ajankohta kasvus-

ton pituutena, jos ruutu sellaisen sai. Luku pituuden perässä tarkoittaa kasvustoon levitetyn lietteen 

levitysmäärää litroina. Samassa ruudussa näkyy alareunassa lietteen levitysmäärä perustamisvai-

heessa litroina. Alareunaan merkittiin numero, joka tarkoittaa koejäsenen numeroa ja samalla siitä 

selviää lannoitussunnitelma (taulukko 5). Lyhenne VL tarkoittaa väkilannoitetta ja luku levitettävää 

lannoitemäärää grammoina koko ruudulle. 

 

5.4.1 Maan muokkaus, kylvö ja ruutujen merkintä 

 

Perusmuokkaustoimenpiteenä oli kyntöäestys yhdistelmä. Kyntöauroina käytettiin 4-siipisiä sarka-

auroja ja äestykseen S-piikkiäestä. Koeruutujen ala kynnettiin 29.5.2017 suoraan nurmipeitteisenä 

22 senttimetrin syvyyteen ilman kemiallista ruiskutusta. Äestys tehtiin kahdesti toukokuun viimei-

senä päivänä viiden senttimetrin syvyyteen. Kevätkynnön ja nopean äestyksen takia maan pintaan 

kääntyi hieman vanhaa nurmea. Nurmea ei poistettu jälkikäteen pellon pinnasta millään tavalla. Pel-

tomaata tutkimalla ei voinut havaita tiivistymiä. Pelto jyrättiin vielä 4.6.2017, koska kylvön jälkeen 

pellon pinta oli runsaasti kokkareinen. 

 

Kylvökoneena käytettiin kolmen metrin sivupyöräkylvökonetta. Riviväliksi säädettiin 74 senttimetriä 

asentamalla kylvökoneeseen siemenkotelot haluttujen vantaiden kohdalle siemensäiliöön. Kylvöpäivä 

oli 1.6.2017. Kylvöpäivään mennessä tehoisaa lämpösummaa oli kertynyt 1.4 lähtien vasta 64 cel-

siusastetta. Kylvösyvyys oli 3–4 senttimetriä, joka on hieman matala maissille. Kylvötiheytenä oli 9,6 

kappaletta neliömetrille eli 96 000 kappaletta hehtaarille. Määrä on hieman korkeampi kuin peltovil-

jelytasolla suositusmäärä olisi, mutta kylvökonetta ei voinut säätää pienemälle syötölle. Ruutujen 

rajaus ja merkkaus suoritettiin jyräyksen yhteydessä lasikuitutolpilla.  

 

5.4.2 Lannoitus, täydennyslannoitus ja kasvinsuojelu 

 

Lannoitus suoritettiin lietteen ja väkilannoitteiden osalta vasta kylvön jälkeen jyräyksen yhteydessä. 

Lannoitus tehtiin suunniteltujen määrien mukaan (taulukko 6). Ne oli laskettu viljavuusanalyysin pe-

rusteella, sekä nitraattiasetuksen ja ympäristöehdon määräämien lannoitustasojen mukaan. Koejäse-

net kaksi lannoitettiin yli asetusten tietoisesti. Kaikki väkilannoite ja liete sijoitettiin pintaan. Ensim-

mäinen lannoituskerta tuli koko ruudun peittävänä. Väkilannoitteet punnittiin gramman tarkkuudella 

1 Ei lannoitusta 

2 Korkea lietemäärä (nitr.as.ylitys), kaikki N kylvössä

3 Liete + VL kylvössä (väkilann. painotus), kaikki N kylvössä

4 Liete + VL kylvössä (nitr.as. maksimiliete), kaikki N kylvössä

5 Liete + VL kylvössä + täydennys 10 cm kasvustoon

6 Liete + VL kylvössä + täydennys 25 cm kasvustoon

7 Liete + VL kylvössä + täydennys 40 cm kasvustoon

8 Ei lietettä, VL maksimimäärä, kaikki N kylvössä
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puntarilla ja levitettiin käsin tasaisesti. Lietteenä käytettiin lypsykarjan lietettä. Liete levitettiin 10 

litran ämpäreillä. Levitetystä lietteestä otettiin myös lanta-analyysinäyte, joka analysoitiin.  

 

TAULUKKO 6. Suunniteltu ravinteiden kokonaiskertymä 

Koejäse-

net 

N (liukoinen) yht. P K Karjanlannan koko-

nais-N (nitraatti-

asetus) 

1 0 0 0 0 

2 190 60 290 270 

3 140 19 95 85 

4 140 32 154 142 

5 140 32 154 142 

6 140 32 154 142 

7 140 32 154 142 

8 140 14 84 0 

     

 

Jaetun lannoituksen ruudut saivat lietteestä 70% liukoisesta typestä. Puolet lietteestä levitettiin kyl-

vön yhteydessä ja loput täydennyslannoituksena. Koejäsen 4 saa 100kg liukoista typpeä lietteestä, 

joka on nitraattiasetuksen mukainen maksimilietemäärä tuotantoeläimistä. (Kekäläinen 2016.) Tässä 

tapauksessa tuontoeläimistä tuleva kokonaistypen määrän on rajoittava tekijä.  

 

TAULUKKO 7. Liukoisen typen jako 

 

Koejäsenet 

 

Nimi 

N jako (liukoinen) 

Väkilannoite 

kylvö 

Liete kylvö Liete täydennys 

1 Ei lannoitusta 0 0 0 

2 Korkealietemäärä 0 190 0 

3 Liete+VL (painotus) kylvössä 80 60 0 

4 Liete (nitr.as. maksimi)+VL Kylvössä 40 100 0 

5 Liete+VL, täydennys 10cm 40 50 50 

6 Liete+VL kylvössä, täydennys 25cm 40 50 50 

7 Liete+VL, täydennys 40cm 40 50 50 

8 Ei lietettä, VL maksimimäärä 140 0 0 

 

Väkilannoitteena käytettiin typpilannoitetta, jonka ravinnesisältö on 27-0-1-4 sekä moniravinne-

lannoitetta 20-2-2-12. Lannotteiden sisältö on typpi-fosfori-kalium-rikki ja pitoisuudet ovat prosenttia 

per sata kilogrammaa. Moniravinnelannoite levitettiin ruuduille, joihin tuli pelkkä väkilannoitus eli 
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koejäsenelle 8. Typpilannoitetta käytettiin täydennyslannoitus-, sekä väki- ja lietepainoitteisilla lan-

noitusruuduilla. 

 

Kuusilehti vaihe on rikkakasvitorjuntaan takaraja (Berner 2017). Pellolla käytettiin Harmony 50 SX- 

ja Titus WSB -tuotteiden yhdistelmää. Yhdistelmää käytettiin laajan rikkakasvikannan vuoksi. Molem-

pia aineita käytettiin suositusten mukaan. Titus WSB -tuotetta käytettiin noin 50 grammaa hehtaa-

rille ja Harmony 50 SX -tuotetta noin 18 grammaa hehtaarille. Kasvinsuojeluruiskutus tehtiin 

14.7.2017. 

 

5.4.3 BBCH, pituusmittaus, SPAD/N ja säähavainnot 

 

Koeruuduilla käytiin tekemässä havainnot ja mittaukset kerran viikossa. Tulosten analysoinnissa hyö-

dynnettävä tehoisan lämpösumman kehittyminen haettiin Farmitin sääpalvelusta paikkakuntana Ii-

salmi ja havaintoasemana Maaninka Halola. Sadekertymää tarkkailtiin sademittarilla samassa ryt-

missä kuin muitakin havaintoja eli viikon välein. Kaikki mittaukset tehtiin alkuillasta.  

 

Kasvukauden aikana pituusmittauksessa käytettiin mittatikkua, johon oli merkitty pituudet 10 sentti-

metrin välein. BBCH:n määritelmissä käytettiin maissille tarkoitettua asteikkoa (taulukko 1). BBCH 

määritellään kasvustosta silmämääräisesti havainnoimalla ja laskemalla kasvuasteelle tyypillisistä 

piirteistä. Käytännössä tämä tarkoittaa lehtien määrän laskemista, solmuvälin kasvamisen havain-

nointia tai kukinnon kehittymisen seuraamista.  

 

SPAD- ja N-pitoisuusmittauksessa käytössä oli siihen suunniteltu mittari: HAD-YL6 Chlorophyll meter, 

Xian Yima Optoelec Co Ltd., Kiina. SPAD-mittauksessa mitataan kasvin lehtivihreäpitoisuutta eli kas-

vissa olevan typen määrää. Mittauksessa oli huomioitava, että kasvin lehdet ovat terveet ja, että 

mittaus tehdään ylimmästä täysin kehittyneestä lehdestä (Yara 2018). Viikottaisen mittauksen avulla 

seurattiin kasvin lehtivihreän eli typen määrää kasvissa. SPAD arvon avulla voidaan määritellä missä 

vaiheessa kasvukautta tai kehitystä maissi ottaa typpeää eniten ja missä olosuhteissa typen ottami-

nen lisääntyy.  

 

5.5 Sadonkorjuu 

 

Sadonkorjuuta varten tehtiin korjuusuunnitelma. Korjuusuunnitelmassa käytiin läpi, miten korjuu 

käytännössä tehdään ja miten vältytään näytteiden sekoittumiselta. Korjuussa päädyttiin kasvuston 

katkaisemiseen raivaussahalla ja sadon silppuamiseen oksasilppurilla. Korjuupäivä oli tiistai 

17.10.2017 tuulisen ja kuivan sään vuoksi. Viikonlopuksi oli luvattu kovia yöpakkasia.  

 

Aikaisempien hallavaurioiden vuoksi päädyimme korjaamaan sadon ennen viikonloppua ja yöpakka-

sia. Sadonkorjuuseen vaikuttavia tekijöitä ovat kasvin kehitysaste, vallitseva sää, tuleva sää ja kasvi-

massan määrä. Sadonkorjuussa on huomioitava myös sängen pituus. Tavoitteellinen sängenpituus 

oli 15–20 senttimetriä. 
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5.5.1  Niitto ja punnitus 

 

Lannoitusruuduista mitattiin 1,5 metriä * 4 metriä alue rullamitalla, jotka merkittiin valmiiksi. Kukin 

näyteruutu sisälsi kaksi neljä metriä pitkää riviä maissia. Kaikki ruudut mitattiin etukäteen ja varmis-

tettiin, että ne ovat saman kokoisia.  

 

Lannoiteruuduista korjaamaton alue poljettiin maahan ruutujen mittauksien jälkeen. Näyteruutujen 

päästä kasvit, joita ei haluttu korjata, poljettiin maahan. Näin ne jäivät korjuualueen ulkopuolelle. 

Näyteruudut säilytettiin koskemattomana. Tällä menettelyllä minimoitiin maassa olevien katkaistujen 

kasvien määrä ja kasvien sekoittuminen.  

 

Näyteruutujen niittämisen jälkeen sadonmittaus suoritettiin henkilöva’alla. Ennen kasvuston punnit-

semista määriteltiin punnitsijan ja 50 litran korvon yhteispaino. Tämän jälkeen korvoon otettiin nii-

tetty kasvusto ja tuloksesta vähennettiin punnitsijan ja korvon paino. Tästä tuloksesta määriteltiin 

hehtaarisato tuorekiloina. Laskukaavana toimi x/6m2*10 000 kun X on näyteruudun tuoresato kilo-

grammaa per ruutu.  

 

5.5.2  Silppuaminen ja näytteet 

 

Näyteruutujen sadon punnituksen jälkeen kasvit silputtiin oksasilppurilla. Oksasilppuri oli bensakäyt-

töinen vasarasilppuri. Silppurissa oli vastaverkkolevy mitä vasten silppuaminen olisi pitänyt tapahtua, 

mutta runsaan lehitmäärän takia kyseinen verkkolevy piti poistaa. Silputusta erästä otettiin vielä 10 

litran sankoon rehua ja näyte sekoitettiin uudelleen ennen pussitusta. 

 

Silputusta rehusta otettiin kolme näytettä. Kaksi kappaletta 2–3 kilogramman pussia ja yksi pie-

nempi, noin 500 gramman pussi. Toinen isommista pusseista lähetettiin analysoitavaksi Mikkeliin 

Eurofins Oy:lle. Näytteistä tehtiin suppea kivennäis- ja maissin säilörehuanalyysi NIR -menetelmällä.  

Näytteet lähetettiin seuraavan päivänä postissa. Toinen isoista pusseista pakastettiin siltä varalta, 

että ensimmäinen näyte olisi hukkunut postissa, rikkoutunut tai siinä olisi ollut muita ongelmia. Pie-

nimmästä näytepussisa määritettiin kuiva-aine pitoisuus kotioloissa kiertoilmauunia käyttäen. 

 

Kuiva-aineanalyysi aloitettiin ottamalla edellä mainitusta noin 500 gramman näytepussista 100 

grammaa tuorenäytettä alumiinivuokaan. Vuoat olivat tärkeä numeroida näytteiden sekaantumisen 

varalta. Tämän jälkeen vuoat laitettiin 100 celsisuasteen lämpöiseen kiertoilmauuniin. Näytteitä kui-

vattiin niin pitkään, että paino ei muutu eli kaikki kosteus oli haihtunut (kuva 5).  
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KUVA 5. Näytteiden kuivaaminen (Mäkiniemi 2017) 

 

Näissä näytteissä kuivausaika oli noin kahdeksan tuntia. Kuivauksen jälkeen näytteet punnittiin ja 

painosta vähennettiin alumiinivuoka, jolloin saatiin nettopaino. Tämän jälkeen saatiin kuiva-ainepro-

sentti suoraan, koska tuorenäyte oli 100 grammaa. (Mäkiniemi, 2017). Lisäksi toisena kuiva-ai-

nenäytteenä käytettiin Eurofinssiltä tullutta kuiva-ainetulosta. Jokaisen ruudun kuiva-ainepitoisuu-

tena käytettiin näiden kahden tuloksen keskiarvoa. 

 

5.6 Tulosten tallennus, käsittely ja tilastolliset analyysit 

 

Kaikki kasvukaudella tehdyt havainnot tallennettiin sitä varten tehtyyn Excel-taulukkoon. Taulukoihin 

kerättiin sademäärät, kasvuston pituudet, SPAD- ja N-arvot, BBCH ja tehoisa lämpösumma mittaus-

päivältä. Tehoisa lämpösumma haettiin farmit.net:in sää palvelusta. Tehoisasta lämpösummasta on 

aina vähennetty ennen kylvöpäivää kertynyt summa. Farmitissa käytetty sääasema sijaitsee Maanin-

galla Halolassa. Kasvukauden aikana kerätyistä arvoista laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat. Joka 

viikottaiselta mittauskerralta syntyi kuvaajia koejäsenistä, joten vertailuita voitiin tehdä koejäsenten 

välillä. Mittaustuloksista tehtiin myös aikasarjakuvia, jotka näyttävät kasvuston kehityksen. Rehuana-

lyyseistä, satotasoista, tähkien määristä, korjuuhetken kasvuston pituuksista ja BBCH-kehitysasteista 

tehtiin myös varianssianalyysit ja sen jälkeiset parivertailut kuvaajineen. Kuvaajilla pyrittiin visualisoi-

maan tuloksia ja helpottamaan niiden tulosten tulkintaa. Kuvaajissa on esitetty keskiarvot sekä vir-

hepalkkeina keskiarvojen keskivirhe. Tuloksissa keskityttiin erityisesti jaetun lannoituksen koejäsen-

ten (koejäsenet 5 – 7) ja jaettua lannoitusta vastaavan lannoitusmäärän saaneen koejäsenen (koe-

jäsen 4) tulosten tulkintaan. 

 

Varianssianalyysissä tutkitaan eroavatko useamman tutkittavan koejäsenen tietyn selitettävän muut-

tujan keskiarvot tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Varianssianalyysi perustuu selittävän muuttu-

jan varianssin jakamiseen kahteen osaan. Ensimmäinen mittaa sisäistä hajontaa luokissa ja toinen 

luokkakeskiarvojen välistä hajontaa. Jos näiden kahden varianssin tulokset eivät eroa juurikaan toi-

sistaan, voidaan todeta, että eri luokkien keskiarvot johtuvat samankaltaisesta jakaumasta. Tulosta 

kuvaavaa lukua kuvataan p-arvona. Yleisesti pidetty raja-arvo on 0,05. (yhteiskuntatieteellinen tieto-

arkisto, 2002.) Eli <0,05 tarkoittaa tilastollisesti merkitsevää, joten tutkimuksessa käytetty selittävä 

tekijä on aiheuttanut eron. Vastaavasti >0,05 ei ole tilastollisesti merkitsevää, joten selittävä tekijä 

ei ole vaikuttanut keskiarvojen eroihin. 
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Parivertailussa hyödynnetään T-testi menetelmää. Menetelmässä vertaillaan kahden eri koejäsenen 

tietyn selitettävän muuttujan keskiarvojen eron tilastollista merkitsevyyttä keskenään vastaavasti 

kuin varianssianalyysissa. Parivertailuja tehtiin riippumattomista otoksista. Riippumattomat otokset 

otetaan kahdesta eri perusjoukosta ja riippuvat otokset, jos mittaukset tehdään samoille tutkittaville 

kohteille (Taanila 2013).  

 

Korrelaatiossa voidaan vertailla kahden eri muuttujan välistä riippuvuutta ja kuvata se korrelaatiolla. 

Jos korrelaatio on voimakas tai todennäköinen niin voidaan toisen muuttujan arvosta määritellä 

melko tarkasti myös toinen muuttuja. (yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2004.)  

 

Kaikki kokeessa tehdyt tilastolliset analyysit tehdään Webropol 3.0-ohjelmiston Professional Statistics 

–työkalulla (Webro-pol Oy, Helsinki). Analyysit tekee Kirsi Mäkiniemi LantaLogistiikka-hankkeessa. 

Kirsi toimii myös opinnäytetyön ohjaajana sekä Savonian kasvituotannon lehtorina.  
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6 KOKEEN TULOKSET 

 

Tulosten tulkinnassa käytettiin hyödyksi kasvukauden aikana kerättyä dataa, varianssianalyysia, t-

testiä parivertailussa ja korrelaatioita. Analyyseissa keskitytään edellä mainituilla menetelmillä löy-

dettyjen eroavaisuuksien vertailuun satotasojen ja rehuarvojen osalta. Kaikki kasvukauden aikainen 

ja jälkeinen data on kerätty yhteen Excel-tiedostoon, josta kuvat ja taulukot on tuotettu. Tuloksissa 

keskitytään kasvukaudella täydennys lannoituksen saaneisiin koejäseniin sekä nitraattiasetuksen 

maksimi lietteen lisäksi väkilannoitteen saaneisiin koejäseniin. Nitraattiasetuksen maksimi lietteen 

saanut koejäsen on vertailussa siksi, että se edustaa perinteistä maissin lannoitusta, jossa karjan-

lanta on osallisena. 

 

TAULUKKO 8. Lietteen pitoisuudet 

 

Lietteen pitoisuudet 

N (liuk.) 

kg/m3 

P kg/m3 K kg/m3 N (kok.) 

kg/m3 

Ennakko näytteen pitoisuudet 1,9 0,6 2,9 2,7 

Kylvössä käytetty liete 2,3 0,39 2,1 3,2 

Täydennys 1 liete 2,2 0,41 2,3 3,0 

Täydennys 2 liete 2,2 0,52 2,4 3,1 

Täydennys 3 liete 2,2 0,51 2,3 3,1 

 

6.1 Toteutuneet lannoitusmäärät 

 

Toteutuneet lannoitusmäärät vaihtelivat hieman suunnitellusta (taulukko 6 ja taulukko 9) lietteen 

ravinnepitoisuuksien mukaan. Sallittu liukoisen typen taso multavalle maalle (taulukko 1) on 140 ki-

logrammaa typpeä hehtaarille, mutta kokonaistypen määrä pysyi nitraattiasetuksen sallimissa lukuun 

ottamatta koejäsentä kaksi. Lanta-analyysien tarkentuneiden tulosten myötä liukoisen typen määrä 

oli korkeampi kuin suunniteltiin. Ennakkonäytteen pitoisuudet olivat typen osalta matalammat ja fos-

forin sekä kaliumin osalta korkeammat kuin kylvössä ja täydennyksissä käytetyn lietteen (taulukko 

8).  

 

TAULUKKO 9. Toteutuneet lannoitukset 

 

 

Liukoinen N 

kg/ha P kg/ha K kg/ha

Lannassa 

tullut 

kokonais- 

N kg/ha**

Ei lannoitusta 0 0 0 0

Korkea lietemäärä (nitr.as.ylitys), kaikki N kylvössä 230 39 210 320

Liete + VL* kylvössä (VL painotus), kaikki N kylvössä 153 12 69 101

Liete + VL kylvössä (nitr.as. maksimiliete), kaikki N kylvössä 161 21 112 168

Liete + VL kylvössä + täydennys 10 cm kasvustoon 158 21 117 163 19.6.2017 26

Liete + VL kylvössä + täydennys 25 cm kasvustoon 158 24 120 166 15.7.2017 26

Liete + VL kylvössä + täydennys 40 cm kasvustoon 158 24 117 166 24.7.2017 26

Ei lietettä, VL maksimimäärä, kaikki N kylvössä 140 14 84 0

*VL = väkilannoite **nitraattiasetus: max. 170 kg lannasta tulevaa kokonais-N/ha/v.

Ravinteita yhteensä kasvukaudella

Täydennys-

lannoitus 

pvm

Täydennys 

lietemäärä 

m3/haLannoituskäsittely
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Ensimmäinen täydennyslannoitus toteutettiin 10 senttimetrin pituisena 19.6.2017 koejäsenille viisi. 

Lannoitushetkellä kasvustojen keskipituudet olivat 9 senttimetriä. Maissi kasvoi useamman sentti-

metrin vuorokaudessa ja siksi lannoitus tehtiin, vaikka 10 senttimetrin pituutta ei oltu tavoitettu. 

Koejäsenet, joiden täydennyslannoitus oli suuniteltu tehtävän 25 senttimetrin pituisena, olivat kasva-

neet epätasaisesti, minkä vuoksi keskiarvopituus nousi yli 25 senttimetrin (taulukko 10). Koejäsen 

kuusi saivat lannoituksen 15.7.2017 kasvustojen ollessa 31,3 senttimetrin pituisia. Viimeinen täyden-

nyslannoitus annettiin 24.7.2017 keskiarvopituuden ollessa 38,3 senttimetirä. Lehtivihreän ja kas-

vissa olevan typen määrä laskivat kasvustoissa täydennyslannoitusten aikaan.  

 

TAULUKKO 10. Täydennyslannoitusten ajankohtatiedot 

Täydennys-

lannoitus 

ruutu (nro) 

 

Pvm 

 

Pituus cm 

 

BBCH 

 

Tehoisaläm-

pösumma 

 

SPAD/N 

10cm (5) 19.6.2017 9 12 207 28,1/11,5 

25cm (6) 15.7.2017 31,3 16,7 443 25,1/10,6 

40cm (7) 24.7.2017 38,3 17 523 25,3/9,6 

 

6.1.1 Kasvuston kehittyminen 

 

Itäminen ja taimettuminen kestivät pitkään kylvöaikaan vallitsevan kylmän, mutta myös kuivan sään 

takia. Taimettuminen voi kestää jopa kolme viikkoa alle +10 celsiusasteen lämpötilassa ja tehokas 

kasvu vaatii yli +10 celsiusasteen lämpötilan (Tahvola 2017). Koealueella kasvoi hieman koetta hai-

tannutta heinää, koska esikasvina ollutta heinänurmea ei lopetettu kemiallisesti ja alueelle tehtiin 

kevätkyntö. Heinät eivät varjostaneet maissia, mutta käyttivät ravinteita maasta. BBCH-kehitysas-

teella 10–30 kasvusto on todella herkkä rikkakasveille, koska kasvusto on vielä liian pientä kilpaile-

maan rikkakasvien kanssa (Tahvola 2017).  

 

 

KUVA 6. Maissin juuristo taimettumisen jälkeen (Kiiski 2017-6-12) 
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Koejäsenet kasvoivat todella tasaisesti ensimmäiset viisi viikkoa. Kesäkuun kasvua ja erityisesti tai-

mettumista hidasti pieni kuorrettuminen maan pinnassa. 12.6.2017 saatiin enismmäiset havainnot 

maanpäällisestä kasvustosta, kun tehoisaa lämpösummaa oli kertynyt 74°C astetta kylvön jälkeen. 

Maissin siemenen ja juuriston kehitystä seurattiin alkukesästä. Etenkin siemenen käyttäytymistä al-

kukehityksessä tarkkailtiin.  

 

   

KUVA 7. Maissin juuristo kesäkuun lopussa (Kiiski 2017-6-26) 

 

Maissin juuristo kehittyi heikosti ensimmäisen kuukauden aikana kylvöstä. Kun maissista oli saatu 

ensimmäiset selvät maanpäälliset havainnot, oli juuristo vielä todella heikkoa ja vähäistä (kuva 6). 

Kuvanottohetkellä tehoisa lämpösummaa oli kertynyt 74 celsiusastetta astetta. Kaksi viikkoa myö-

hemmin otetussa kuvassa näkee selvästi, kuinka juuristo on kehittynyt ja siemen on rypistynyt kuin 

rusina (kuva 7). Samaan aikaan kasvuston N-pitoisuudet olivat laskussa (kuvio 1). Kuviossa 1 X-ak-

selilla olevat lämpösummakertymät ovat mittauskerroilla tarkistettuja lukuja. Kuvan 5 ottohetkellä 

lämpösummakertymä oli 191 celsiusastetta. 
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KUVIO 1. N-pitoisuuden kehittyminen 

 

Täydennyslannoitetuissa koejäsenten välille ei syntynyt juurikaan eroja typpipitoisuudessa koko ke-

sänä, vaikka lannoitusajankohdat vaihtelivatkin. Koejäsenen 5 typpipitoisuudet olivat elokuun alusta 

lähtien hieman matalammat verrattuna muihin täydennyslannoituksen saaneeilla.  

 

Heinäkuun ensimmäisellä viikolla tehoisaa lämpösummaa oli kertynyt 293 celsiusasteen. Tämä vai-

heen jälkeen pituuksissa alkoi syntyä eroja. Kontrollikoejäsen jäi nopeasti jälkeen muista ruuduista, 

mutta selkeästi nopeampikasvuista koejäsentä ei koko kesän aikana erottunut joukosta (kuvio 2). 

Koejäsenet 2, 4 ja 8 kasvoivat pisimmäksi. Korjuu hetkellä kontrollikoejäsenen ja väkilannoitekoejä-

senen pituusero oli noin 70 senttimetriä. Täydennyslannoituskoejäsenistä koejäsen 6, eli 25 sentti-

metrin pituudessa täydennyslannoitettu, saavutti pisimmän pituuden. 
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KUVIO 2. Kasvuston pituuskehitys 

 

Kehitysasteissa erot syntyivät vasta viimeisen 45 kasvupäivän aikana. Yllättäen jokainen koejäsen, 

lannoittamatonta koejäsentä lukuun ottamatta, saavutti ennen korjuuta hedekukintovaiheen (BBCH 

50–59) pituudesta riippumatta (kuvio 2 ja 3). Kehitysasteikolla parhaimmat kasvustot eivät välttä-

mättä ole samoja kuin pisimmät koejäsenet. Pienet eroavaisuudet voivat johtua myös tulkinnanva-

raisuudesta pellolla. Syyskuun puoleen väliin mennessä hedekukintojen määrä oli kasvanut monilla 

koejäsenillä. Aikaisempien yksittäisten kukintojen sijaan niitä oli nyt runsaasti. BBCH asteikon siirty-

minen yli tason 50 vaati, että ruudulla vähintään puolista kasveista oli hedekukinto. Se toteutui vasta 

25.9.2017. Yksikään koejäsen ei saavuttanut yli 50 prosentin tähkällisten kasvien osuutta.  

 

 

KUVIO 3. BBCH kehitys 

 

Päivien 3.9.2017 ja 4.9.2017 välisenä yönä peltolohkolla oli käynyt halla. Hallavioitukset havaittiin 

samalla viikolla muutama päivä myöhemmin lehtien kellastumisena. Vioitukset olivat selvät, mutta 

sijoittuvat käytännössä vain kolmanneksi ja neljänneksi ylimpiin lehtiin. Nollaakoejäsenet ja koealu-

een ulkopuolinen, lannoittamaton alue kärsi kaikkein pahiten hallasta (kuva 8). Kukkivat kasvustot, 
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yksilöt joissa oli hedekukinto, kärsivät hallasta vähiten. Monissa 9. tai 10. lehtivaiheessa olevilla kas-

vustoilla vauriot sijoittuvat lehtien puoliväliin. Harvoissa kasveissa lehti oli kärkeä tai tyveä myöten 

viottunut. Nollakoejäsenten lehdet vioittuvat kärkeä myöten. Korjuuta ei päätetty aloittaa, vaan jat-

koimme tarkkailua. Viikon päästä hallasta kasvien N- ja SPAD-pitoisuuksissa ei ollut eroja entiseen.  

 

 

KUVA 8. Hallavioittunut maissi (Mäkiniemi 2017) 

 

6.1.2 Rikkakasvihavainnot ja rikkakasvitorjunnan tulokset 

 

Pellon aikaisemman historian vuoksi pellolla oli todella paljon rikkakasveja. Ilman kasvinsuojelua ol-

lut nurmi piti sisällään ison rikkasiemenpankin. Koska taimettuminen oli hidasta ja kasvu pysyi maltil-

lisena koko kesäkuun, niin rikkakasvit pääsivät kasvamaan ilman ongelmia leveissä riviväleissä. Il-

man muovia kylvetty kasvusto oli heikompi ja siksi rikkakasvit pääsivät kasvamana runsaasti. Rikka-

kasvit ruiskutettiin vasta 14.7.2017 kun maissi oli jo kuusilehtivaiheessa (BBCH 16). Myöhäisen rik-

kakasviruiskutuksen vuoksi osa kasveista ehti aloittaa kukinnan ja ruiskutuksen teho jäi vajavaiseksi.  

 

Pellolta löytyivät seuraavat rikkakasvit: 

- voikukka 

- peltoukonnauris 

- linnunkaali 

- pelto-orvokki 

- valvatti 

- peltoemäkki 

- vesiheinä 

- pelto-ohdake 

- piharatamo 

- peltolemmikki 
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- pihasaunio 

- timotei 

- saunakukka, 

 

Erityisesti timoteitä oli runsaasti pellossa. Tämä johtui nurmipeitteisen pellon kynnöstä ilman kemial-

lista käsittelyä. Ruiskuttamattomuuden ja nopean äestyken takia kynnön jälkeen, nurmea kääntyi 

runsaasti pellon pintaan. Pinnassa timotei jatkoi kasvuaan. Runsas rikkakasvikanta ei kuitenkaan 

varjostanut maissia, mutta käytti ravinteita maasta. Kasvitauteja tai tuholaisia ei kasvukauden ai-

kana havaittu.  

 

6.2 Sato- ja rehuarvot 

 

Kasvuston pituus ja satoanalyysit määriteltiin sadonkorjuun yhteydessä. Ravintoarvoanalyysit teetet-

tiin EuroFinss Oy:llä Mikkelissä. Satomäärät ja rehuanalyysit analysoitiin ruuduittain ja tulosten val-

mistuttua niistä laskettiin keskiarvot ja keskivirheet koejäsenittäin (n=3). Rehuarvoista vertaillaan D-

arvoa, kuiva-ainetta, NDF-kuitua, raakavalkuaista ja tärkkelystä. Sato- ja rehuarvojen keskiarvojen 

eroja vertaillaan varianssianalyysin ja t-testillä tehtyjen parivertailuiden avulla. Varianssianalyysin 

tuloksia kuvataan p-arvolla. Korjuussa pyrittiin 15 senttimetrin sängenpituuteen, mutta raivaussa-

halla tehdystä katkaisusta johtuen sängen pituus vaihteli 12–19 senttimetrin välillä. 

 

10 senttimetrin pituisena lannoituksen saanut koejäsen 5 jäi muita ruutuja jälkeen pituus kasvussa 

(kuvio 4 ja liite 1). Korkean lietemäärän koejäsen kasvoi pisimpien joukkoon, mutta satotaso ei vas-

tannut pituutta. Lannoituksella oli vaikutusta kasvuston lopulliseen pituuteen (p<0,001). Kuvio 4 

osoittaa selvästi, että lannoituksella saavutetaan lisää pituutta kasvustoon. Koejäsenen 5 heikko pi-

tuus ilmenee myös koejäsenten 4, 5, 6 ja 7 parivertailussa (liite 1). 

 

 

KUVIO 4. Kasvuston pituudet 

 

Tähkällisten kasvien määrä ruuduilla laskettiin näyteruutuja korjatessa. Prosentuaaliset osuudet ruu-

tujen välillä vaihtelivat runsaasti (kuvio 5). Suoraa tilastollista merkitsevyyttä koejäsenten välillä ei 
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löytynyt (p=0,06), mutta tulos on lähellä merkitsevyys rajaa, joten lannoituksella on voinut olla vai-

kutusta. Parivertailuissa koejäsenet 5 ja 6 olivat muita heikoimpia (liite 1). 

 

 

 KUVIO 5. Tähkällisten kasvien osuus -% koejäsenillä 

 

Kuiva-ainesadoissa oli yli 3 000 kilogramman eroja hehtaaria kohden. Erot koejäsenten välillä ovat 

tilastollisesti merkitseviä (p=0,009). Kuviosta 6 voidaan todeta, että koejäsenillä, joissa on käytetty 

lietettä ja väkilannoitetta väkilannoitepainoitteiseti on saavutettu paras sato. Lannoitetuista koejäse-

nistä 10 senttimetrin pituisena täydennyslannoituksen saaneen satotaso oli heikoin. 25 senttimetrin 

ja 40 senttimetrin kasvustolle jaetun lannoituksen saaneiden koejäsenten satotaso oli samaa luokkaa 

kuin kaiken lannoituksen kylvössä saaneilla. (Liite 1).  

  

 

KUVIO 6. Maissin kuiva-ainesadot eri lannoituksilla 

 

D-arvoissa ei löytynyt koejäsenten välisiä merkitseviä eroja (p=0,60), mutta parivertailuissa väkilan-

noitepainotteisen lannoituksen (koejäsen 3) ja jaetun lannoituksen 25 senttimetrin kasvustoon (koe-

jäsen 6) saaneiden koejäsenten D-arvot osoitautuivat muita korkeammiksi. Vaikka tilastollista mer-

kitsevyyttä ei löytynyt, niin käytännön tasolla huomioitavia eroja on. Esimerkiksi 6 ja 7 koejäsenten 
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välillä on 24 gramman ero kuiva-ainekilogrammaa kohti, joka jo vaikutta ruokintaan. Säilörehunur-

mella D-arvon nostaminen 670->720 grammaan per kuiva-ainekilo vaikuttaa samalla väkirehumää-

rällä energiakorjattuun maitotuotokseen noin 1,5-2 kilogrammaa päivässä (Saarinen, Rinne 2014). 

 

 

 KUVIO 7. Maissin D-arvot eri lannoituksilla 

Muuntokelpoisen energian keskiarvo kaikkien koejäsenten kesken on 11,1 megajoulea per kuiva-

ainekilo (kuvio 8). Merkittäviä eroja muuntokelpoisenenergian arvossa ei ruutujen kesken ole 

(p=0,56), mutta parivertailuissa väkilannoitepainotteisen lannoituksen saanut koejäsen erottui jou-

kosta muita korkeammalla muuntokelpoisenenergianpitoisuudellaan. Tulokset ovat paremmat kuin 

ProAgrialta saaduissa analyyseissä (taulukko 2). Vertailussa pitää huomoida, että ProAgrian tulokset 

ovat rehuanalyysejä säilötystä maissisäilörehusta, kun tämän kokeen tulokset ovat ravinneanalyy-

sejä korjuuhetkeltä. Lisäksi analyysin tehneiden laitosten välillä voi olla eroja.  

 

 

KUVIO 8. ME-pitoisuudet koejäsenillä 
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NDF-kuitu eli kokonaiskuitupitoisuuksissa oli eroja (p=0,042), jotka eivät olleet korrelaatioanalyysien 

perusteella riippuvaisia pituuteen tai satotasoon (kuvio 9). Matalin NDF-pitoisuus oli väkilannoite-

painnoitsella kylvölannoituksella ja korkein koejäsenellä joka lannoitettiin pelkästään väkilannoittella. 

Kuidun määrä vaikuttaa etenkin seosrehuruokinnassa muiden komponenttien valintaan. Naudalle 

sopiva NDF-kuidun määrä on minimissään noin 25 prosenttia kuiva-aine syönnistä (Seilab 2018). 

 

KUVIO 9. NDF-kuitupitoisuudet koejäsenittäin 

 

Raakavalkuaispitoisuudet olivat 118-131 grammaa per kuiva-ainekilo. Keskiarvo oli 123. Tilastollista 

merkitsevyyttä ei löytynyt (p=0,76) mutta parivertailussa jaettu lannoitus 40 senttimetrin 

kasvustoon nosti valkuaispitoisuutta (liite 1). Tärkkelyspitoisuudet vaihtelivat 12-21 grammaa per 

kuiva-ainekilo välillä (kuvio 10). Tärkkelyspitoisuudessa on virhemarginaali, koska analyysien 

tärkkelyspitoisuudet olivat alhaisia, joten analyysitarkkuus kärsii. Tärkkelyspitoisuuden pienin 

analyysitulos on 12 grammaa per kuiva-ainekilo laitteen mitta-asteikolla. Lannoittamattoman 

koeäjäsenten korkea tärkkelyspitoisuus johtunee matalasta kuiva-ainesadosta.  

 

 

KUVIO 10. Tärkkelyspitoisuudet koejäsenittäin 

 

Korrelaatiovertailuissa todennäköisiä vaikutuksia löytyi vain kolmessa tapauksessa. Kuiva-ainesadon 

ja kasvuston pituudessa oli (R2=0,664) yhteneväisyys keskenään (kuvio 11) Kuvassa näkyy, kuinka 

kasvustojen pituudet ovat lineaarisen linjan molemmin puolin tasaisesti. Kuvan perusteella voidaan 

todeta, että kasvuston pituus nostaa kuiva-ainesatoa. 
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KUVIO 11. Maissin pituuden vaikutus kuiva-aine satoon 

 

Toinen todennäköinen korrelaatio löytyi tähkällisten kasvien osuudesta kasvustossa verrattuna kas-

vuston pituuteen (R2=0,651). Vertailusta voidaan todeta, että kasvuston pituuden kasvaessa tähkäl-

listen kasvien osuus kasvaa. Maissin käyttäessä typpeä pituuden kasvuun ja pituuden vaikuttaessa 

tähkän muodostukseen, niin voidaan typpilannoitusta pitää erittäin tärkeänä (kuvio 12). 

 

 
KUVIO 12. Maissin pituuden merkitys tähkällisten kasvien osuuteen 
 

Kolmas korrelaatio havaittiin BBCH-kehitysasteen ja kasuvston pituuden välillä. Näiden kahden väli-

nen riippuuvuus (R2=0,663) on hyvin todennäköinen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mitä pi-

tempi kasvusto on, niin sitä pitemmälle kasvusto on kehittynyt. Lyhyt kasvusto jää BBCH kehityk-

sessä jälkeen pitkistä kasvustoista (kuvio 13).  
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KUVIO 13. Maissin pituuden merkitys BBCH-kehitykseen 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tarkoituksena oli selvittää, hyötyykö säilörehumaissi levitettävän lietteen jakamisesta kasvu-

kaudella ja jos hyötyy, niin minkä pituiseen kasvustoon liete pitäisi levittää. Kesä 2017 oli haastava 

kasvukautena sateisen ja kylmän sään vuoksi. Maissista voidaan odottaa jopa yli 20 tonnin kuiva-

ainesatoja hehtaarilta, mutta koeruuduilla sato jäi alle 6 000 kilogramman kuiva-ainetta hehtaarilta. 

Selvimmät satoon ja kasvustoon vaikuttavat tekijät olivat kolea kesä. Kasvusto kylvettiin ilman kate-

muovia, kevään kyntö ja äestys epäonnistuivat sekä kemiallinen kasvinsuojelu tehtiin liian myöhään. 

Nämä seikat huomioiden kasvustot kuitenkin kasvoivat kohtalaisesti, osittain emikukintovaiheeseen 

asti. Fyysisillä ominaisuuksilla, eli pituudella ja sadolla mitattuna, parhaiten kasvoivat koejäsenet, 

jotka saivat lietteen ja väkilannoitteen heti kylvön yhteydessä, mutta kuitenkin väkilannoitepainoit-

teisesti. Erot eivät kuitenkaan olleet isoja pituuksissa seuraaviin koejäseniin. Pituuksien ollessa lä-

hellä toisiaan kuiva-ainesatojen erot johtuivat ilmeisesti kasvin ja korren kehityksen eroista. Paras 

koejäsen kehittyi tähkän muodostumiseen asti. Tämän seurauksena korsi voimistui ja kuiva-aineen 

määrä kasvoi. Koejäsenet, jotka saivat jaetun lannoituksen lietteellä kasvukaudella, eivät kasvaneet 

niin hyvin kuin kaiken lannoituksen kylvövaiheessa saaneet. Pituuksissa ei ollut isoja eroja, mutta 

kuiva-ainesadoissa oli 2000kg ka/ha eroja, kun vertaillaan täydennyslannoituksen saaneita koejäse-

niä.  

 

Yhden kesän ja kokeen jälkeen voidaan todeta, että säilörehumaissi ei hyödy jaetusta lannoituksesta 

karjanlannalla, mutta tulosten perusteella jakamisesta saattaa olla hyötyä, jos lannoitus tehdään tar-

peeksi myöhään. Ilman muovia kylvettynä karjanlannan jakamisesta oli enemmän haittaa kuin hyö-

tyä. Vaikka erot eivät olleet isoja voidaan tilastoinnin perusteella sanoa, että 10 senttimetrin ja 25 

senttimetrin kasvustoon täydennyslannoituksen saaneet koejäsenet olivat muita heikoimpia monella 

osa-alueella. Heikoimmat osa-alueet näillä koejäsenillä olivat pituus, tähkällisten kasvien osuus pro-

sentteina muusta kasvustosta, kuiva-ainesato ja D-arvo (liite 1). Jaetun lannoituksen koejäsenistä 40 

senttimetrin pituisena lannoitetut kasvoivat parhaiten fyysisiltä sekä ruokinnallisilta ominaisuuksilta.  

 

Yksi syy jaetun lannoituksen koejäsenten heikkoon menestykseen lienee se, että liete levitettiin pin-

taan riviväleihin, jonka vuoksi osa typestä haihtui. Pisimmän ruudun saadessa täydennyksen kas-

vusto oli sellaisessa kasvuvaiheessa, että se käytti tehokkaasti saatavilla olevaa typpeä. Tästä voi-

daan päätellä, että jos lannoitus jaetaan, se tulisi jakaa kohtalaisen pitkään kasvustoon. Tämä voi 

kuitenkin luoda haasteita levityksen kannalta, koska kasvusto ei välttämättä toivu tallaantumisesta. 

ProAgrian tietolaarin vuoden 2017 analyysituloksiin verrattuna ravintoarvot ovat olleet kuitenkin koh-

talaisella tasolla, jopa paremmat (liite 2). Parivertailussa olivat mukana kaikki kokeen koejäsenet, 

mutta tulosten vertailussa keskityttiin koejäseniin 4–7. Koejäsen 7 oli paras, kun tarkastellaan arvoja 

käytännön tarpeiden mukaisesti (liite 1).  

 

Tuloksia pitää kuitenkin tulkita kriittisesti huomioiden aikaisemmin mainitut epäkohdat. Koska säilö-

rehumaissin lannoitustasot ovat matalammat kuin esimerkiksi säilörehunurmella, nitraattiasetuksen 

ja ympäristöehtojen mukaan lannoitusta ei tarvitse jakaa. Asetukset ja saadut hyödyt huomioiden ei 

ole mitään syytä levittää lietettä kasvustoon. Koe pitäisi toistaa vielä uudelleen, jotta saatuja tuloksia 
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voitaisiin pitää luotettavina. Kylvöpäivästä korjuupäivään kertyneet 1002 celsiusasteen tehoisa läm-

pösumma ei riitä maissille. Koekesän aikainen kolea sää oli todennäköisesti suurin syy huonolle sa-

dolle ja kasvustolle. Kylmällä säällä on ollut todennäköisesti vaikutus keväällä ja kesällä levitetyn or-

gaanisen typen mineralisoitumiseen maassa. Typen mineralisoituminen on tehokkainta yli 20 celsius-

asteen lämpötilassa. Maa oli hyvin todennäköisesti tätä viilempi koko kesän. Poikkeuksellisen epä-

suotuisat sääolosuhteet saattoivat vaikuttaa myös kokeen tuloksiin. Lämpimämpänä kesänä jaetun 

lannoituksen merkitys olisi voinut olla toisenlainen. 

 

Kuiva-ainesadoissa parhaimmilla ruuduilla ilman muovia päästiin kuitenkin käytännössä säilörehunur-

men vuotuiseen satoon keskiarvollisesti. Kustannuksia opinnäytetyössä ei laskettu hehtaarille, mutta 

aikaisempien laskelmien perusteella maissi on kilpailukykyinen säilörehunurmen kanssa jopa samoilla 

satotasoilla. Kustannuksissa on huomioitava säilörehumaissin sama satotaso säilörehunurmea pie-

nemmillä lannoitusmäärillä. Ongelmia tilatasolla voi kuitenkin tulla siinä, että maissisäilörehua voi-

daan lannoittaa vähemmän kuin säilörehunurmea. Tämä aiheuttaa alhaisemman lietteen tai lannan 

käytön mahdollisuudet. Maissin käyttäessä typpeä pituuskasvuun ja kasvin kehityksen sekä tähkän 

muodostumisen ollessa riippuvaisia pituudesta on typpilannoitus erityisen tärkeää kasvin ravin-

teidensaannille.  
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8 POHDINTA 

 

Teknisesti lietteen käyttäminen säilörehumaissille kasvukaudella on haastavaa. Kasvit ovat pitkiä ja 

jo alkukehityksen aikana puumaisia varreltaan. Puumainen varsi ja jäykät lehdet ovat alttiita katkea-

miselle levitysvaiheessa, jolloin aiheutuu kasvustovaurioita. Varsi katkeaa ja lehti kuolee jo lehtiruo-

teen kertataivutuksella. Tallautunut kasvi ei välttämättä elvy enää kasvamaan kuten säilörehunurmi. 

Amerikassa lietettä on levitetty maissille, kun traktorissa ja vaunussa on ollut käytössä riviviljelyren-

kaat. Myös letkulevitystä on käytetty. Kuitenkin hallittavat ja hyväksyttävät satotappiot tallautumi-

sesta on vaikea saavuttaa Suomalaisilla pienillä lohkoilla.  

 

Koe toteutettiin viljelemällä koeruudut niin kuin viljelijä sen tekisi peltomittakaavassa. Yksi lietteen 

levityksen edellytys kasvustoon oli jättää muovi pois. Liete ei pääse muovin läpi kasvin käyttöön, ja 

siten se jäisi muovin päälle, kuivuisi ja haihtuisi pois. Arvioimme, että käytännössä muovin leikkaus 

ei ole toteuttamiskelpoinen toimintatapa. Näiden päätelmien takia muovi päätettiin jättää pois koko-

naan käytöstä. Kokeen toteuttamisen jälkeen voin todeta, että Suomessa ja etenkään Pohjois-Sa-

vossa maissia ei kannata viljellä ilman muovikatetta. Muovikate auttaa merkittävästi hillitsemään vil-

jelyn riskejä. Kuitenkin ruuduilta tehdyt havainnot nostavat esiin kysymyksen, onko mahdollista hal-

lita maissin riskejä, jos sitä viljellään ilman muovia. Työn aikana etsityt lähdeaineistot tukivat myös 

tätä ajatusta. Kesinä, kuten kesä 2017 voisi olla vaihtoehtona luopua maissin viljelystä, kun havai-

taan, että kasvukausi ei riitä tähkän kehittymiselle ja täyttymiselle. Raakavalkuainen laskee kasvus-

tossa sen kehityksen edetessä ja kuidun määrä nousee tähkän kehityksen alkaessa ilman, että tärk-

kelys tai energiapitoisuus nousisi. Tämä on viljelijän kannalta riskialttein hetki. BBCH 60–69 vai-

heessa korjattava kasvusto ei ole juuri minkään arvoinen ruokinnallisesti. Kasvustossa ei ole raaka-

valkuaista, tärkkelys on edelleen todella alhainen ja kuitu on korkea, jonka myötä sulavuuskin on 

heikkoa.  

 

Kokeen kasvustot korjattiin, kun BBCH oli yli 55. Rehuanalyysit paljastivat, että tärkkelys oli edelleen 

alhainen, koska tähkiä ei ollut kehittynyt. D-arvojen keskiarvot olivat kuitenkin 687-709, raakavalku-

aiset 107–141, NDF-kuidut molemmin puolin 580 ja ME yli 11. Arvot vastaavat kohtuullista säilöre-

hunurmea, mutta säilörehumaissina ne ovat huonot. Maissilla aika, jolloin ravintoarvot ovat alhaiset 

ja sulavuus laskee, niin on pitkä ja tämä aiheuttaa suuren riskin syksyllä. On huomoitava kuitenkin, 

että kasvuston todella märkää tässä vaiheessa ja maissisäilörehussa voi olla todella korkeat nitraatti-

typpipitoisuudet joka on huomoitava nautojen ruokinnassa. Mielestäni olisi tärkeää tutkia lisää ”ke-

hittymättömän maissin” korjuuta säilörehuksi.  

 

Uskoisin maissin kuitenkin olevan tulevaisuudessa entistä isommassa roolissa nautakarjanrehuna. 

Sen viljely yleistyy jatkuvasti Suomessa sekä viljely kokemus lisääntyy. Opinnäytetyön työstämisen 

aikana kerkesi kulumaan kasvukausi 2018. Kyseinen kesä oli todella lämmin ja kuiva. Myös tänä ke-

sänä muovi toi esille etunsa: se pidätti maasta nousevan kosteuden sisällään, josta kasvi sai sen 

kriittiseen aikaan itselleen. Mielestäni Suomessa ei kannata maissia viljellä ilman muovia vielä. Tule-

vina vuosikymmeninä tilanne voi muuttua etelä-ruotsin kaltaiseksi jolloin voidaan harkita muovitta 

kylvämistä.  
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LIITE 1: PARIVERTAILUN JA VARIANSSIANALYYSIN TULOKSET 

 

 

 

  

ANOVA KESKIARVOT

KJ Käsittely

1 Ei lannoitusta 114 a 37 a 2 % a 2206 a 695 a 564 ab 130 ab 21 a -46 a -12 a -63 a

2 Korkea lietemäärä 178 b 53 b 32 % b 4472 b 689 a 576 ab 118 a 14 a 146 c 20 c 97 c

3 Liete + VL (VL-painotus) 178 b 53 b 30 % b 5544 b 709 ab 554 a 118 a 12 a 48 b -8 a -61 a

4 Nitr.as. maksimiliete + VL 171 b 52 b 20 % b 4336 b 697 a 561 ab 118 a 12 a 78 b 2 b -7 b

5 Liete + VL + lietetäydennys 10 cm 152 ab 52 b 15 % ab 3084 ab 700 a 570 ab 127 a 17 a 95 bc 7 b 36 b

6 Liete + VL + lietetäydennys 25 cm 164 b 53 b 18 % ab 4440 b 708 ab 564 ab 121 a 12 a 72 b 6 b 8 b

7 Liete + VL + lietetäydennys 40 cm 158 b 52 b 22 % b 4263 b 684 a 575 ab 131 ab 12 a 69 b 5 b 10 b

8 Pelkkä VL maksimi 180 bc 53 b 32 % b 4911 b 687 a 584 bc 121 a 13 a 43 b -5 ab -35 a

keskiarvo 162 51 21 % 4157 696 569 123 14 63 2 -2

SEM 4,7 1,1 0,0 254,2 3,6 2,6 2,4 0,9 11,3 2,1 10,9

p <0,001 <0,001 0,06 0,009 ns 0,042 ns ns <0,001 <0,001 <0,001

*** ***
o

** * *** *** ***
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LIITE 2: REHUARVOJEN VERTAILU PROAGRIAN TILASTOJEN JA KOEJÄSENTEN 4–7 VÄ-
LILLÄ 

 

 


