
KirKKonummella sijaitsevalla lill-nägelsin Kasvinviljelytilalla alKaa 

tänä vuonna viherlannoitusnurmien viljelyKoKeilu. tarKoitus on tutKia 

viherlannoitusnurmia osana viljelyKiertoa seKä niiden taloudellista 

arvoa pitKällä aiKavälillä. 
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viherlannoitusnurmet  viljelykierrossa – 
vaikutus maahan ja talouteen 
Viherlannoituksen käyttö viljelykierrossa on yksi tapa paran-
taa peltomaan laatua ja satoisuutta. Tieto satotuottojen vähene-
misestä voi kuitenkin hillitä viljelijän innostusta perustamaan 
viherlannoitusnurmia. 

Onko hyöty tosiaankin niin suuri, että viherlannoitusnur-
met ovat kannattavia? Miten paljon viherlannoitusnurmien 
perustaminen ja hoito oikealla tavalla maksaa? Mitkä ovat 
viherlannoituksien vaikutukset ja arvo pitkällä tähtäimellä? 
Muun muassa näitä kysymyksiä RaHa-hanke selvittää Rikard 
Korkmanin kasvinviljelytilalla.

Tilan kokonaispinta-ala on noin 80 hehtaaria ja viherlan-
noitusnurmia perustetaan 10 hehtaarille. Kun 10 hehtaaria 
otetaan pois käytöstä se tarkoittaa Korkmanille tulomenetystä 
viljasta noin 30-40 tonnin verran vuosittain. Maan rakenteen 
arvioidaan kuitenkin paranevan ja viherlannoitusnurmen lope-
tuksen jälkeen satojen olevan korkeampia.  

Viherlannoitusnurmen arvossa on myös hyvä huomioida 
väkilannoitteiden alenevat kustannukset, koska nurmen palko-
kasvit sitovat typpeä ilmasta ja työpanokset ovat alhaisemmat. 

heikkokuntoisemmat lohkot 
ensin

”Aloitamme tietysti ensin heikkokuntoisimmista lohkoilta ja 
teemme myös ojitusta. Sitten kierto siirtyy toiseksi heikkokun-
toisimmille lohkoille ja niin edespäin”, Korkman selittää.

 ”Minulla on lohkoja joilla on kuivatusongelmia enkä ole 
kalkinnut niitä tarpeeksi. Luulen, että nämä ovat tyypillisiä on-
gelmia Uudenmaan alueella”

rikard Korkman odottaa saavansa selville miten viherlannoitusnurmi 
vaikuttaa tilan kannattavuuteen.
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”Mitä parempi lohko on kyseessä sitä isompi on tappio 
viljelijälle. Mutta jos haluaa harjoittaa kestävää maataloutta,  
luulen, että täytyy ajatella pitkäjänteisesti myös paremmilla 
lohkoilla”, Korkman kommentoi.

yksi- tai monivuotinen nurmi?

Nylands Svenska Lantbrukssällskapetin (NSL) alustavien las-
kelmien mukaan yksivuotinen viherlannoitusnurmi vaikuttaisi 
olevan taloudellisempi kuin kaksivuotinen. Voidaan kuitenkin 
pohtia, että onko yksivuotisella nurmella sama vaikutus kuin 
kaksivuotisella viherlannoitusnurmella. 

” Neuvonta on varovainen antamaan viherlannoitusnurmel-
le esikasvivaikutusarvoa”, Korkman kertoo.

Ennen nurmen perustamista tilalta otetaan viljavuusnäyt-
teet, jotta nurmen jälkeen otetuista näytteistä voidaan vertailla 
tuloksia. Maan rakenne ja multavuus ovat epäselviä termejä. 
Ruotsissa puhutaan paljon multavuudesta, mutta meillä onkin 
multavammat pellot kuin Etelä-Ruotsissa. Suomessa määrite-
tään viljavuustutkimuksessa ainoastaan aistinvarainen multa-
vuus. Multavuuden tarkempi määrittäminen pitäisi kuitenkin 
olla yleisempää, koska yksipuolisessa viljelyssä multavuus 
laskee hitaasti. 

60 prosenttia apilaa

Kasvinviljelytilalla nurmi perustetaan mieluiten suojaviljaan. 
Nykyään on tavallista, että 20 prosenttia siemenseoksesta 
koostuu yhdestä tai useammasta palkokasvista ja loput seok-
sesta  yhdestä tai useammasta nurmikasvista. Käytyään useita 

keskusteluja muun muassa Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskuksen (MTT) tutkija Hannu Känkäsen kanssa Kork-
man päätyi aloittamaan siemenseoksella jossa on 4 kg timotei-
tä ja 6 kg puna-apilaa hehtaaria kohden. Siemenmääriä täytyy 
olla valmis säätämään riippuen siitä miten nurmen perustami-
nen onnistuu. 

Periaatteessa voisi käyttää herneitä tai muita markkinakel-
poisia palkokasveja, jotka korvaisivat viherlannoitusnurmea, 
mutta vaikutus maan rakenteeseen ei ehkä olisi sama. Viher-
lannoitusnurmea niitetään kaksi tai kolme kertaa kesässä. Jos 
nurmea ei niitetä, kasvu ja typensidonta pysähtyvät. Yhden tai 
kahden vuoden jälkeen nurmen saa lopettaa 15.7 alkaen. Tä-
män jälkeen viljelijä voi kylvää syysviljaan tai syysöljykasvin. 
Nurmen lopettaminen syksyllä lisää ravinnehuuhtoumien ris-
kiä ja viljelijäkin tarvitsee ravinteet keväällä.

positiivisia odotuksia

Korkmanilla on sekä odotuksia että kysymyksiä viljelykokee-
seen liitttyen. 

”Odotan innolla miten lannoitusvaikutusta tullaan arvioi-
maan, koska sillä on merkitystä tulevaisuutta ja nousevia lan-
noitehintoja ajatellen. Miten viherlannoitusnurmi vaikuttaa ti-
lan investointeihin ja konekantaan? Pärjääkö vanhemmilla ja 
pienimmillä koneilla?”, Korkman pohtii. 

Hän odottaa myös saavansa selville miten viherlannoitus-
nurmi vaikuttaa tilan kannattavuuteen olettaen kuitenkin, että 
vaikutus olisi selvästi positiivinen pitkällä aikavälillä. Erityi-
sesti viljahinnan kehityksellä on suuri merkitys.
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