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ALKUSANAT

Ympäristöasioiden hyvä hallinta maatiloilla edellyttää helppokäyttöisiä
menetelmiä, joilla viljelijä voi arvioida ja seurata toimintansa vaikutuksia
ympäristöön. Ravinnetaselaskenta antaa kuvan maatilan ravinteiden käytön
tehokkuudesta ja tietoa ravinteiden vuotokohdista. Se on samalla  menetelmä,
jolla viljelijä voi arvioida oman tilansa ravinnepäästöjen suuruutta.

Ravinnetaseseminaari oli tarkoitettu ympäristö- ja maataloushallinnon vi-
ranomaisille, maatalousneuvojille, tutkijoille ja viljelijöille. Seminaarin tar-
koituksena oli esitellä ravinnetaselaskennasta saatuja tuloksia ja kokemuksia
eri hankkeissa.  Tavoitteena oli myös keskustelun ja yhteistyön lisääminen eri
tahojen kesken taseiden laskentamenetelmien ja hyödyntämisen kehittämisessä
jatkossa.

Kiitos tilaisuuden luennoitsijoille hyvistä esityksistä. Ja kiitos myös kaikil-
le, jotka mahdollistivat tämän julkaisun valmistumisen seminaariin.

Helsingissä syyskuussa 2000

Irmeli Ahtela
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Jukka Rajala
Erikoissuunnittelija
Helsingin yliopisto
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli

MITÄ RAVINNETASEET OVAT JA MITÄ NE
KERTOVAT

1. Erilaisia ravinnetaseita

Ravinnetaselaskentaa käytetään apuna tilan ravinnehuollon seurannassa sekä
myös lannoituksen suunnittelussa. Taselaskelmien avulla saadaan kuva siitä,
mikä on ravinteiden hyväksikäyttöaste tilalla, kuinka suuri on hävikki ja myös
keskeisimmät ravinteiden hävikkikohdat.

Ravinnetaseiden laskentaan maatiloilla on useita mahdollisuuksia.
Porttitase- eli kauppataselaskelmassa tarkastellaan tilan ravinteiden osto-

jen ja myyntien erotusta. Porttitase soveltuu erityisesti karjatiloille koko tilan
ravinneliikenteen suunnittelun apuvälineeksi.

Biologinen typensidonta voidaan myös laskea mukaan lannoitteena, jol-
loin saadaan Porttitase + Biol. N-sidonta.

Peltotaselaskelmassa tarkastellaan lannoitteissa pellolle annettujen ja pel-
loilta sadoissa poiskorjattujen ravinteiden erotusta. Peltotase antaa kuvan ti-
lan kasvinviljelyn ravinnetaloudesta. Laskenta on suositeltavaa tehdä
viljelykierroittain. Peltotase voidaan laskea joko pellon laidalla (=pellon
ravinneliikennetase) tai pellon pinnalla (pellon pintatase eli maaperätase).

Karjantaselaskelmassa lasketaan rehuissa annettujen panosten ja karjasta
saatujen tuotosten sisältämien ravinteiden erotuksena.

Lantatase on se osa rehujen ravinteista, joka ei mene eläintuotteisiin eikä
eläinten lisäkasvuun, vaan kulkeutuu lantaan. Lannan ravinnesisältö voidaan
näin määrittää laskennallisesti ja verrata sitä levitettyyn lantamäärään ja
analysoituun lannan ravinnesisältöön.

Lannoitustase kuvaa lannoitussuunnitelmassa lasketun ravinnetarpeen ja
suunnitellun/toteutuneen lannoituksen erotusta.

2. Taselaskennan merkitys

Ravinnetaseiden avulla saadaan kuva siitä, minkälainen on ravinteiden kier-
tokulku ja hyötysuhteet tilan tuotannon eri vaiheissa. Onko ravinteiden ylijää-
mä suuri vai pieni. Ympäristökuormituksen arvioinnissa tilakohtaisen
ravinnehävikin määrä on selkein tasesuure (porttitase). Myös tase hehtaaria
kohti kertoo tilan ravinneylijäämän keskimäärin peltohehtaaria kohti.

Tilan ravinteiden hyväksikäytön tehokkuus  (tuotos kg/panos kg)  ilmaisee
ravinteiden hyväksikäytön tehokkuuden eli hyväksikäyttöprosentin, mutta ei
kerro ympäristöön joutuvien ravinteiden kokonaismääriä.

Tarkemman kuvan pelkästään tilan kasvinviljelystä antaa peltotaselaskenta.
Sen avulla voidaan selvittää ravinteiden hyväksikäytön tehokkuus tilan
kasvinviljelyssä. Viljelykiertokohtaisessa laskennassa voidaan myös verrata eri
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viljelykiertojen ravinteiden käytön tehokkuutta ja omavaraisuutta. Voidaan etsiä loh-
kot, joilla tase on hyvä ja lohkot, joilla on eniten parantamisen tarvetta. Taselaskennan
tuloksia voidaan hyödyntää lannoitus- ja viljelysuunnitelmia laadittaessa.

Se, miten tase lasketaan, vaikuttaa tulosten hyväksikäytettävyyteen. Eri tase-
tulokset kertovat eri asioista.

Taseiden erilaisia ilmoittamistapoja:

Tase kg/tila
Tase kg/ha
Tase kg/ey
Tase g/tuotemäärä kg
Ravinteiden hyväksikäyttöprosentti
Taseiden rahallinen arvo.

Erilaiset ravinnetaseet

Ravinteiden ostot/tuonti Ravinteiden myynnit/vienti
PORTTITASE  = TILALLE - TILALTA

Ravinteita Ravinteita
PELTOTASE = PELLOLLE - PELLOLTA

Ravinteita Ravinteita
KARJANTASE = KARJAAN - KARJASTA

3. Porttitase

Ravinteiden portti- eli kauppatase sisältää laskelmat ravinteiden ostoista/
tuonneista tilalle lannoitteissa, rehuissa, siemenissä ja eläimissä sekä ravinteiden
myynnit/viennit tilalta kasvituotteissa ja kotieläintuotteissa. Porttitase on näi-
den erotus.

Ravinteiden tuonti Ravinteiden vienti
PORTTITASE = TILALLE  - TILALTA

Porttitaseen ostopanoksia ovat

Ostorehut (väkirehut, karkearehut, kivennäisrehut)
Ostoeläimet (porsaat, välitysvasikat, hiehot)
Ostokuivikkeet (olki, turve)
Ostolannoitteet (väkilannoitteet, luomulannoitteet)
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Ostolanta
Ostosiemen
Varastojen vähennykset (eläinten määrän vähennys, tuotevarastojen vähennys)

Porttitaseen myyntituotoksia ovat

Myytävä sato
Myytävät eläintuotteet
Myytävät eläimet
Myytävä lanta
Myytävät sivutuotteet (olki, naatit)
Varastojen lisäykset (eläinten määrä, tuotevarastot)

Porttitase  lasketaan tilan ostopanosten ja myyntituotosten sisältämien ravinteiden
erotuksena. Tulos ilmoitetaan kiloina tilaa tai peltohehtaaria kohti. Se voidaan las-
kea myös tuotosten ja panosten sisältämien ravinteiden keskinäisenä hyötysuhteena
eli tilan ravinteiden hyväksikäyttöprosenttina.

Siinä otetaan huomioon ne erät, jotka ovat kirjanpidosta suhteellisen hel-
posti ja luotettavasti saatavissa. Tuotteiden ja panosten määrät on yleensä tar-
kasti tiedossa, samoin tuotteiden ja panosten ravinnepitoisuudet.
Ravinnepitoisuuksina käytetään tilan omia analyysejä, mikäli ne on tehty.
Muutoin ravinnepitoisuuksina käytetään keskimääräisiä taulukkoarvoja.

4. Peltotase

Peltotase sisältää ravinteiden virtaamalaskelman tilan pelloille kotoisissa
ja ostetuissa lannoitteissa sekä ravinteiden poistuman tilan pelloilta sadon ja
sen sivutuotteiden mukana. Peltotase on näiden erotus.

Ravinteita   Ravinteita
PELTOTASE = PELLOLLE     - PELLOLTA

Peltotase

Pellon laitatase Pellon pintatase
Ravinnepanoksia ovat

Kotoinen karjanlanta Kotoinen karjanlanta
Ostettu karjanlanta Ostettu karjanlanta
Väkilannoitteet Väkilannoitteet
Täydennyslannoitteet Täydennyslannoitteet

Biologinen typensidonta
Viherlannoitusmassa
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Satotuotoksia ovat

Korjattava pääsato Korjattava pääsato
Korjattava sivusato Korjattava sivusato, oljet, naatit

Viherlannoituskasvusto

Peltotase lasketaan pellolle käytettyjen lannoitteiden ja sadoissa korjatun
ravinnesisällön erotuksena. Tulos  ilmoitetaan kiloina keskimäärin peltoheh-
taaria kohti. Se ilmoitetaan myös lannoitteista satoihin siirtyneiden ravinteiden
osuuksina (=ravinteiden hyväksikäyttöprosenttina). Peltotase  pellon laitat-
aseena laskettuna ei sisällä esim. biologista typensidontaa eikä viherlannoitusta.
Se ei myöskään erittele ravinteiden pidättymistä maahan eikä varsinaisia
ravinnehävikkejä ympäristöön.

Siinä otetaan huomioon vain ne erät, jotka on kirjanpidosta suhteellisen
helposti ja luotettavasti saatavissa. Lannoitus- ja satomäärät on yleensä tie-
dossa, samoin ravinnepitoisuudet. Ravinnepitoisuuksina käytetään keskimäärä-
isiä taulukkoarvoja tai tilan omia analyysejä, mikäli ne on tehty.

Peltotase voidaan laskea myös pellon pinta- eli maaperätaseena, jolloin bio-
loginen N-sidonta ja viherlannoitus sisällytetään mukaan laskelmaan.

Peltotaseessa ilmoitetaan tilan ravinneylijäämä/-alijäämä keskimäärin ti-
lan peltohehtaaria kohti. Tätä lukua voidaan käyttää tilan eri vaihtoehtoja ver-
tailtaessa. Tämä luku soveltuu myös samantyyppisten ja samalla
voimaperäisyydellä toimivien tilojen väliseen vertailuun. Eri tilojen välillä
taseet saattavat vaihdella huomattavasti riippuen mm. peltojen kasvukunnosta
ja viljelykierrosta, vaikka tuotantosuunta ja voimaperäisyys olisikin samoja.

5. Karjantase

Ravinteiden karjantase sisältää laskelmat ravinteiden ostoista/tuonneista
tilan karjaan rehuissa ja eläimissä  sekä ravinteiden viennit/poistuman tilan karjasta
kotieläintuotteissa ja eläimissä. Karjantase on näiden erotus.

Ravinteiden panokset Ravinteiden tuotokset
KARJANTASE = KARJAAN - KARJASTA

Ravinnepanoksia karjaan ovat

• Kotoiset karkearehut
• Kotoiset väkirehut
• Ostetut väkirehut
• Ostetut karkearehut
• Kivennäisrehut
• Ostetut eläimet  kg (välitysvasikat, porsaat, jalostuseläimet elopaino-kg)
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• Eläinmäärän vähennys  kg (laskentajakson aikana)

Ravinnetuotoksia karjasta  ovat

• Eläintuotteet
(maito, kananmunat, teuraseläimet elop.-kg)

• Myydyt eläimet
(välitysvasikat, välitysporsaat, jalostuseläinten myynnit  elop.-kg

• Eläinmäärän lisäys  kg (laskentajakson aikana)

Karjantase  lasketaan karjaan käytettyjen rehujen sekä eläinten lisäkasvun
ja karjasta saatujen tuotteiden ravinnesisällön erotuksena. Tulos  ilmoitetaan
kiloina keskimäärin tilan eläinyksikköä kohti sekä  peltohehtaaria kohti. Se
ilmoitetaan myös panoksista karjantuotteisiin siirtyneiden ravinteiden
osuuksina (=ravinteiden hyväksikäyttöprosenttina).

Siinä otetaan huomioon ne ravinne-erät, jotka on kirjanpidosta suhteellisen
helposti saatavissa. Ostorehujen määrät on yleensä tiedossa, samoin niiden
ravinnepitoisuudet (väki- ja kivennäisrehut). Kotoisten (karkea)-rehujen mää-
rä on arvioitava.  Rehumäärät on arvioitu karjantarkkailussa. Karjakirjassa on
kalenterivuosittaiset tiedot. Ravinnepitoisuuksina käytetään keskimääräisiä
taulukkoarvoja tai tilan omia analyysejä, mikäli ne on tehty.

Karjantaselaskennan avulla saadaan selville karjan kyky muuttaa rehujen
ravinteita tuotteiden ravinteiksi. Sen avulla saadaan myös laskettua rehuista
lantaan kulkeutuva bruttoravinnemäärä.

6. Lantatase

Lannan ravinnetaseessa eli lantataseessa verrataan rehuista lantaan joutuvia
ravinnemääriä viljelijän ilmoittamaan levitettyyn lantamäärään ja lanta-analyysin tai
taulukkoarvojen perusteella laskettuun lannassa levitettyjen ravinteiden
kokonaismäärään. Lantatase on edellisten erotus. Lannan ravinteiden hyväksikäyttö-
prosentti ilmoittaa montako prosenttia rehujen lantaan joutuvista ravinteista on käy-
tetty lannassa peltojen lannoitukseen.

Lantatase
=levitettävissä oleva, laskettu lannan ravinnesisältö  -  lannassa levitetty

ravinnesisältö

7. Ravinteiden ylijäämään taselaskelmissa vaikuttavista tekijöistä

Ravinteiden ylijäämään portti- ja peltotaselaskelmissa vaikuttavat keskeisimmin
mm. lannoituksen määrä ja saavutettu satotaso. Lannoituksen määrä on riippuvai-
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nen mm. peltojen maalajista ja viljavuudesta. Satotasoon puolestaan vaikuttaa mm.
kasvukauden sääolot  ja peltojen kasvukunto. Viljelykierron kasvivalikoima vaikut-
taa sekä ravinteiden poistumaan että lannoitustarpeeseen. Porttitaseeseen vaikuttaa
lisäksi merkittävästi myös tilan tuotantosuunta ja eläintiheys. Taseisiin vaikuttaa myös
käytetty viljelymenetelmä.

Mitä pienemmällä lannoituksella saadaan hyvä sato, niin sitä parempia ovat
ravinnetaseet. Näin esim. multamailla pienestä typpilannoituksesta johtuen saadaan
parempia typpitaseita kuin savimailta. Kalitaseet ovat vastaavasti turvemaita pa-
rempia runsasravinteisilla savimailla, joilla kalilannoitus voi olla hyvin pieni.

Satotason nousu parantaa ravinteiden hyväksikäyttöä, kun lannoitustaso pysyy
ennallaan. Eri kasvien satotaso on riippuvainen mm. lajikkeesta ja lannoituksesta
sekä viljelytekniikasta. Saavutettuihin satotasoihin vaikuttaa luonnollisesti kasvu-
kauden sääolot. Sääoloiltaan edullisina kasvukausina satotasot muodostuvat kor-
keiksi ja taseet “hyviksi”. Kuivina ja märkinä sekä erityisen kylminä vuosina sadot
jäävät alhaisiksi ja ravinteiden hyväksikäyttö taselaskelmissa siten heikoksi. Epä-
edullisen kasvukauden vaikutus saattaa ulottua vuotta pitemmälle ajanjaksolle. Esim.
märkä kasvukausi aiheuttaa savimaiden tiivistymistä, jolloin seuraavan vuoden kas-
vien kasvu saattaa kärsiä.

Hyväkuntoisilla pelloilla saavutettu satotaso on suhteessa tuotantopanosten käyt-
töön (mm. lannoitukseen) parempi kuin heikompikuntoisilla pelloilla.

Käytettäessä tasapainoista viljelykiertoa muodostuu ravinteiden hyväksikäyttö
yksipuolista viljelyä paremmaksi.  Maan rakenteen, multavuuden ja biologian
(pieneliötoiminta, taudit) paraneminen parantaa satoa ja samalla ravinteiden hyväk-
sikäyttöä.

Karjatiloilla ravinteiden hyväksikäyttöön porttitaseessa vaikuttaa mm eläinten
määrä pinta-alayksikköä kohti. Asiaa havainnollistaa seuraava esimerkkilaskelma
(Taulukko1.)

Taulukko 1. Esimerkkilaskelma  sikatilan typen, fosforin ja kalin porttitaseista eri

eläintiheyksillä.

400 lihasikapaikkaa, 2,8 erää/v,  täysrehuruokinta.

Porttitase kg/ha
Eläintiheys ey/ha N P K
3,4 154 36 63
1,5 32 10 23
1,35 22 8 19
1,0 -1 2 10

Karjataloudesta syntyvän lannan hyväksikäyttö on keskeinen ravinteiden kierrätys-
asteeseen vaikuttava tekijä. Ravinteiden hyväksikäyttö paranee, mikäli lanta saa-
daan tarkasti varastoon ja varasto- ja levitystappiot jäävät mahdollisimman vähäi-
siksi ja kun levitysmäärä on kohtuullinen.
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Tarja Poikela
Agrologi

LYPSYKARJATILOJEN RAVINNETASEET AITO
YMPÄRISTÖ -PROJEKTISSA VUOSINA 1995 - 2000

Hankkeen aikana on laskettu 760 ravinnetasetta.
Tase ilmaisee ravinnekierrossa hyödyntämättä jääneet ravinteet, jotka ovat

haihtuneet, huuhtoutuneet pidättyneet maaperään ja kasvien juuriston tai eläi-
met ovat käyttäneet ylläpitoonsa.

Taseena näkyvä hävikki merkitsee aina ympäristön kuormitusriskiä ja ta-
loudellista tappiota.

Taseiden tulkinnassa on ymmärrettävä, mitä yksikköä kohti taseet on las-
kettu. Luomutilat ovat laajaperäisempiä ja menestyvät tarkasteltaessa
tasehävikkejä ha kohti, intensiiviset tehokkaat tilat taas tarkasteltaessa  taseita
tuoteyksikköä kohti, kuten maitolitra/tuotekilo.

Porttitase

Porttitaseet osoittavat, että ravinteiden ostot ovat tavanomaisesti
viljelevillä  karjatiloilla korkeita ja tuotteissa myytävät ravinnemäärät vähäisiä. Tiloil-
le jää hyödyntämättä 75 - 80 % ostetuista ravinteista.

Ravinneostot ovat vähentyneet tiloilla, joilla on tehostettu karjanlannan
varastointia ja hyväksikäyttöä, ja lannoitus on toteutettu järkevämmin vastaa-
maan kasvien lannoitustarvetta. Tilojen peltoala on kasvanut, mikä puoles-
taan on lisännyt tilojen rehuomavaraisuutta.

Kotieläintiheyden vaikutus porttitaseeseen/ esite s.11

Kotieläintiheyden vaikutus porttitaseeseen maidontuotantotiloilla 
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Kotieläintiheys on yleensä suuri pienillä tiloilla, joita viljellään tehokkaas-
ti. Näillä tiloilla on usein hyvät satotasot ja korkeatuottoinen karja. Tällaisilla
tiloilla peltoviljely on keskittynyt lähes kokonaan nurmiviljelyyn. Ravinteiden
hukka on suurempi ha kohti, koska peltoalat ovat pieniä ja niitä lannoitetaan
voimakkaammin kuin laajaperäisessä viljelyssä.

Tiloilla missä kaikki pellot ovat nurmella, ravinteita ostetaan enemmän koska
omaa viljaa ei ole käytettävissä karjan ruokkimiseen. Tiloilla , missä  nurmi %
on alle 70 %,  kasvatetaan myös viljaa. Näillä tiloilla hukka ha kohti on piene-
nee ja ravinteiden hyödyntämis - % nousee, koska tuotteissa myytävä
ravinnemäärä pysyy samana.

Peltotase

Eri vuosien väliset erot peltotaseessa

Kasvukauden sääolot näkyvät selvimmin vuosien välisessä vertailussa.Kesä -97
oli lämmin ja kosteuttakin oli riittävästi. Vaikka vuosi -99 oli lämmin, yhtä hyviin
taseisiin ei päästy. Osa säilörehusta ehti mennä jo vanhaksi, eli korsiintui liikaa ja
valkuaispitoisuus jäi alhaiseksi. Sen sijaan kesä –98 oli sääolosuhteiltaan hankala, ja
sato oli heikko.

Peltotaseen keskimääräinen typpilannoitustaso on eri vuosina on ollut lähestul-
koon sama. Ravinteita on jäänyt hyödyntämättä 52 - 61 kg/ha, vähiten v.-97.

Fosforilannoitus on vähentynyt vuodesta -95. Karjanlannasta tuleva fosfori on
huomioitu paremmin lannoituksessa, mikä on vähentänyt ostofosforin määrää. Pel-
toon laitetusta fosforista on saatu sadossa pois noin puolet. Fosforia siirtyi rehusatoon
keskimäärin 10 kg/ha kesässä.

Nurmisadon vaikutus lannoitustypen hyödyntämistehokkuuteen / taulukko

esite s.14

Parhaimpiin taseisiin päästään pellolla, missä viljavuustekijät ovat kunnossa; ku-
ten maan rakenne, vesitalous, ilmavuus, happamuus, maan lämpimyys ja multavuus.
Käyttämällä satotasonmukaista lannoitusta sekä huomioimalla maan luontainen kasvu-
kyky ja maan ravinnetila, onnistutaan parhaiten hyödyntämään lannoituksessa anne-
tut ravinteet ja saamaan hyvä sato.

Tiloilla, joilla satotaso on korkea, nurmet uusitaan  säännöllisesti,
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Tiloilla, missä tuotostaso on korkea, väkirehuja ostetaan runsaasti.

Väkirehuissa tulee tilalle runsaasti ravinteita, joista nautakarja hyödyntää vain 
10-30 %. Nurmivaltaisella lypsykarjatilalla fosforiostoista puolet tulee väkirehuista ,
toinen puoli lannoitteista.
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rikkakasvusto pidetään kurissa, lannoitteiden levitysajankohtaan ja lannoitus-
tasaisuuteen kiinnitetään huomiota eikä lannoiteta “varman päälle” yli kasvin
tarpeen.

Typen hyötysuhde % lannoituksessa nousee kun sato lisääntyy, vaikka
lannoitemäärät olisivatkin korkeampia. Silloin kun satotaso jää alhaiseksi,
peltoon jää ravinteita hyödyntämättä. Alhaiseen satotasoon saattaa olla syynä kesän
liika kuivuus, kylmyys tai märkyys. Myös lannoitustasaisuus voi olla heikko ja
lannoitusajankohta väärä. Kylmään tai kuivaan maahan tehty lannoitus hukkaa
ravinteita.  Typen hukka kasvaa satotason jäädessä pieneksi.  Alhaisella
lannoitustasolla on hukkaantunut ravinteita enemmän ha/kohti.
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Nurmi % ( taulukko esite s.14) ja karjanlannan hyödyntämisen vaikutus

peltotaseeseen

Nurmitiloilla typpilannoitus on korkeampi, koska nurmi tarvitsee typpeä enem-
män kuin viljat. Lannoitustason ollessa korkea, ravinteiden hukkaantumisriski kas-
vaa, jos kaikki ei mene nappiin viljelyssä. Nämä ovat usein tiloja, missä myös eläin-
tiheys ha kohti on suuri ja lannoitustaso pidetään korkeana, että saadaan pieneltä
alalta runsaasti nurmirehua.

Karjanlannan ravinteiden tehokas hyödyntäminen on puhtaalla nurmitilalla
vaikeampaa riittävän kynnösalan puuttuessa. Pienille alueille tulee karjanlantaa suu-
ria määriä.

Taseet on laskettu karjatiloille, joista suurin osa levittää lannan ja virtsan
hajalevityksenä, missä  levitystappiot ovat korkeat. Tiloilla missä karjanlantaa käy-
tetään kasvukauden aikana keväällä ja kesällä peltotaseen hukat ovat pienem-
piä kuin tiloilla missä karjanlantaa levitetään syksyllä.

 Tasetta heikentää myös se, että karjanlannassa laitettuja ravinteita ei ole
huomioitu riittävästi lisälannoitusta laskettaessa. Lannasta liukenee lisätyppeä
koko kasvukauden ajan, mutta lisälannoitusta ei ole vähennetty. Sadoissa  pois-
tunut ravinnemäärä on samantasoinen.

 Savimaat pidättävät myös karjanlannan ammoniakin selvästi tehokkaam-
min kuin hieta- ja hiekkamaat.

Karjanlannan hyödyntämis -% vaikutus peltotaseeseen
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Kuntavertailussa nurmivaltaisissa kunnissa taseet ovat heikompia, näiden kuntien
alueella on paljon karuja ja vähämultaisia maalajeja. Myös eläintiheys on suurempi /
ha, kuin alueilla missä kasvatetaan viljaa.

Karjatase

Tasapainoinen ruokinta on eläimen tarpeen mukaista ruokintaa. Siihen kuu-
luu energia- ja valkuaisruokinnan tasapaino, missä väkirehujen koostumus ja
prosessointi parhaiten täydentää perusrehuja. Energian ja ruokintakertojen lu-
kumäärä parantavat rehutypen hyväksikäyttöä. Säilörehuruokinta vaatii no-
pealiukoista energiaa ja hidasliukoiset valkuaisrehut.

Karjataseesta käy ilmi, että tuotostason noustessa maitolitraa kohti tapah-
tuva ravinnehävikki pienenee. Eläinyksikköä kohti laskettu hävikki kuitenkin
nousee, koska yleensä tuotannon intensiivisyys lisääntyy tiloilla,  missä pyri-
tään korkeisiin tuotoksiin.

 Lehmän syömä rehuannos kasvaa ja väkevöityy ja valkuaisrehun osuus re-
huannoksessa kasvaa.

Samoin väkirehujen syöttö lisääntyy. Tuotostason ol lessa heikko ravinnehävikit
syntyvät pääosin perusrehujen ravinteista, joita eläimet eivät kykene käyttämään
tehokkaasti hyväkseen.
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Lantatase on

Lantaan joutuu 70 -80 % nautojen syömästä typestä ja fosforista ja 90%
kaliumista.

Lantataseessa nähdään paljonko tilalla on ravinteita käytettävissä lannoi-
tukseen karjanlannasta, tätä verrataan siihen, paljonko lannan ravinteita on
käytetty lannoituksessa hyväksi. Näiden erotus kertoo sen, paljonko ravinteita
hukkaantuu varastoinnin aikana. Maidontuotantotiloille lasketuissa taseissa
(462 tilaa) lannan ravinteiden arvo lantalassa olinoin 20 000 markkaa/tila.
Lannan typestä hyödynnettiin puolet, fosforista 80 % ja kaliumista 60 %.

Väkirehu -%:n vaikutus karjataseeseen / esite s.15

Voimakkaassa väkirehuruokinnassa  ravinnehävikki kasvaa niillä tiloilla, joilla
väkirehuja annetaan yli lehmien tuotostason. Varsin korkeitakin tuotostasoja  ( 8000
– 9000 kg) saavutetaan väkirehu- %:n ollessa 40 % tai hieman yli sen. Väkirehu %
noustessa hyvin korkealle hyväksikäyttö huononee.

Alhainen väkirehu % on tavallisempaa tiloilla, joilla on runsaasti peltoa/ey
kohti. Näillä tiloilla myös tuotostaso on alhainen, ruokinta on säilörehuval-
taista ja typpipitoisen säilörehun valkuaisen hyödyntäminen jää heikoksi.

Typpihävikit ovat suurimmat ruokittaessa alhaisella väkirehumäärällä tai
sitten tosi korkeilla väkirehumäärillä.

Tuotostason vaikutus rehutypen hyväksikäyttöön
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VILJATILOJEN RAVINNETASEET KESTÄVÄ
MAATALOUS VANTAANJOELLA -PROJEKTISSA

TILOJEN JA OLOSUHTEIDEN YLEISKUVAUS

- Yhteenvetoon on otettu 131 taselaskelman tiedot vuosilta 1997 – 1999.
Pääasiassa laskelmia on tehty vuodelta 1997 ja osalle tiloista kahdelta vuodel-
ta.

- Yhteenvetoa varten on tehty sekä tila- että lohkokohtaisia peltotase-
vertailuja kaikilta vuosilta. Lohkokohtaisissa vertailussa on tehty myös
kasvikohtaisia vertailuja. Porttitaseet on jätetty kokonaan huomioimatta puut-
teellisten varastotietojen ja laskentavirheiden takia.

- Kaikki yhteenvedon tiedot koskevat tavanomaisesti viljeltyjä tiloja. Mu-
kana olleita luomutiloja ei otettu mukaan, koska tarkastelujakso ei anna riittä-
vää kuvaa luomutilan ravinnekierrosta. Luomutiloilla ravinnetasetarkastelu
tulisi tehdä koko viljelykierron osalta. Yhden tai kahden vuoden tarkastelu-
jakso ei sovellu myöskään monivuotisille kasveille esim. mansikalle, jota
perustamisvuonna lannoitetaan mutta ei korjata satoa. Satovuosina sen sijaan
ei juuri lannoiteta, mutta kerätään satoa.

- Tilat sijaitsivat Hausjärvellä, Helsingissä, Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Rii-
himäellä, Tuusulassa, Vantaalla ja Vihdissä. Pääosa tiloista on kasvinviljely-
tiloja.

- Vuoden 1997 lämpötilasumma oli hieman normaalia korkeampi. Vuoden
1997 sadanta on ollut alueittain melko vaihteleva. Kuivimpia alueita olivat
Tuusula ja osa Nurmijärveä, mikä näkyy näiden alueiden satotasoissa. Vuon-
na 1998 lämpötilasumma oli normaali. Sen sijaan sademäärät olivat selvästi
normaalia korkeammat. Vuoden 1999 lämpötilasumma oli selvästi normaalia
korkeampi ja sademäärät selvästi normaalia alhaisemmat. Vuosien 1998 ja
1999 sademäärissä ei ollut merkittäviä alueellisia eroja.

- Tarkasteluvuosien aikana lämpötila ei ole ollut satotasoa rajoittava tekijä.
Sen sijaan kasvukausien sademäärien vaikutukset näkyvät selvästi satotasoissa.

- 20 tilalla osa pelloista sijaitsi I tai II luokan pohjavesialueella.
- Peltolohkoista 66 % oli omia ja 34 % vuokrattuja.
- 87 % pelloista oli salaojitettua tai ojatonta ja 13 % avo-ojissa.

Viljelijöiden antaman arvion mukaan peltojen kuivatus oli välttävä tai
sitä huonompi 13 % lohkoista.

- Maalajiltaan raskaita kivennäismaita oli 69 %, kevyitä kivennäismaita

Arto Santapukki, agrologi
Marja Tuononen, agronomi
Uudenmaan Maaseutukeskus
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Taulukko 2. TILAKOHTAINEN PELTOTASE; Kasvinviljelytilat

1997 1998 1999
N P K N P K N P K

lannoitus, kg/ha 97 16 31 104 15 34 93  12 28
korjattu sato, kg/ha 69 11 23 55 9 16 38 6 15
Tase=käyttämättä 28 4 8 48 7  18 55 7 13
jääneet ravinteet,

kg/ha

hyödyntämis-% 71 71 74 53 56 47 41  46 53

27 % ja eloperäisiä maita 4 % peltolohkoista. Viljelijöiden antaman
arvion mukaan maan rakenne oli välttävä tai sitä huonompi 11 %

peltolohkoista.
- Kaikki tilat ovat hakeneet ympäristötuen perustukea ja noudattaneet sen eh-

toja, joita ovat: ympäristönhoito-ohjelma, viljavuustutkimus, viljelysuunnitelma,
lohkokohtainen kirjanpito, lanta-analyysi, talviaikainen kasvipeitteisyysvaatimus (30
% peltoalasta), suojakaistat ja pientareet, torjunta-aineiden käyttökoulutus ja ruis-
kun testaus.

Tasetulosten analysointi

1997 1998 1999
Kaikki Kasvin- Kaikki Kasvin- Kaikki Kasvin-
Tilat viljelytilat Tilat viljelytilat Tilat viljelytilat

Pinta-ala, ha 52,98 54,76 38,11 42,23 36,45 41,23
Viljasato, kg/ha 3889 3877 2951 3053 1939 1853
Sadanta, touko-
kesäkuu, mm 80 (V) 106 (H) 166 (V) 163 (H) 35 (V) 33 (H)
Sadanta, touko-
elokuu, mm 192 (V) 301 (H) 398 (V) 409 (H) 126 (V) 104 (H)
Lämpötilasumma, C 1468 (V) (110 %)*) 1309 (V) (98 %)*) 1626 (V) (121 %)*)

Peltolohkojen
määrä, kpl 1609 398 214
Laskelmia, kpl 89 65 26 18 16 13
* tarkoittaa poikkeamaa lämpösummasta, (H) = Hyvinkää, (V) = Vantaa

 Taulukko 1. Ravinnetaselaskelmien taustatiedot vuosilta 1997 – 1999
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Tiloilla lannoitus on perustunut ympäristötuen tarkennettuihin ehtoihin ja
selkeää ylilannoitusta ei havaittu (Taulukot 2. ja 3.).  Tarkastelujakson aikana
eri kasvien lannoitustasot eivät ole oleellisesti muuttuneet (Taulukko 3.). Sen
sijaan satotasoissa on ollut merkittävää vaihtelua sekä kasveittain että vuosit-
tain viljelijöistä riippumattomista syistä. Vuoden 1997 sadot olivat ruista lu-
kuun ottamatta keskimäärin hyviä, vuoden 1998 tyydyttäviä tai välttäviä ja
vuoden 1999 heikkoja. Vuonna 1998 märkyys ja toisaalta vuonna 1999 kui-
vuus ovat olleet suurimpina syinä alhaisiin satotasoihin. Epäsuotuisat kylvö-
olosuhteet ja talvehtimisvaikeudet ovat olleet suurimpana syynä rukiin heik-
koihin satoihin.

Tuloksista näkyy, että eri kasveilla on erilaiset hyötysuhteet eikä niitä saisi
verrata toisiinsa (taulukko 4.). On kuitenkin lähes mahdotonta antaa selvää
vastausta, millainen eri ravinteiden hyötysuhteen ja taseen (kg/ha) kullakin
kasvilla tulisi olla. Syitä tähän on monia. Ensinnäkin tarkasteluvuodet ovat
olleet vuotta 1997 lukuun ottamatta normaalista poikkeavia ja toisaalta joista-
kin kasveista on liian vähän vertailtavaa aineistoa. Kevätviljojen ja rypsin osuus
taseaineiston kokonaispeltopinta-alasta on kuitenkin selvästi merkittävin, noin
70 %.

Eri kasvien tasekeskiarvoihin ja hyötysuhteisiin suurimmat virheet aiheu-
tuvat siitä, että Sirkula-ohjelma ei huomioi lainkaan maalajin ja multavuuden,
esikasvin tai maan oman ravinnevarannon vaikutusta. Kyseiset taseisiin vai-
kuttavat tekijät kirjataan tilalla luokitteluja varten. Käytännössä kuitenkin
luokittelutekijöiden vaikutuksen arviointi on liian työlästä tehdä. Kuitenkin
eri ravinteiden osalta on paljonkin merkitystä mm. siinä mikä kasvi on
esikasvina. Typpilannoitustarvetta alentavat esim. typensitojakasvit (apila,
herne, virnat),  runsasmultaisuus ja maalaji (eloperäiset maat) sekä runsaasti
ravinteita maahan jättävät kasvit, kuten kaalit ja sokerijuurikas.
Esikasvivaikutus korostuu etenkin karjattomalla luomutilalla, missä ulkoa tu-
levia lannoitteita ei käytetä vaan lannoitus perustuu mm.  maan viljavuuden
parantamiseen ja esikasvien lannoitusvaikutukseen. (Taulukko 4.)

Fosforilannoitukseen vaikuttaa lohkon fosforitila, mikä riippuu mm. maa-
lajista. Savimaiden fosforipitoisuudet ovat selvästi korkeampia muihin maa-
lajeihin verrattuna. Fosforilannoitukseen vaikuttaa, onko tarkoitus nostaa vai
alentaa maan fosforivaroja. Pääravinteiden osalta lannoituksessa pyritään nos-
tamaan tai pitämään maan ravinnetasot tyydyttävällä tai hyvällä tasolla. Fosforin osalta
lohkojen viljavuusarvo oli korkea tai arveluttavan korkea vain 4 %:lla lohkoista.
Näiden lohkojen osalta niukka fosforilannoitus on paikallaan ja etenkin jos lohkot
ovat kaltevia ja sijaitsevat lähellä vesistöjä. Vuonna 1997 lähes viidesosalla lohkoista
fosforilannoitus ei ollut satoon nähden riittävä, vaan kulutettiin maan ravinnevarantoa.
Fosforilannoituksesta ei kuitenkaan saada välttämättä oikeata kuvaa yhden tai kah-
den vuoden tarkastelujaksolla, sillä ympäristötukeen sitoutunut tila voi tasata
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fosforilannoitusta neljän vuoden aikana. Vaikutus korostuu etenkin, jos tarkastelu-
vuonna on annettu esim. koko neljän vuoden fosforilannoitus kerralla (nurmet) tai
käytetty esim. pitkävaikutteisia lannoitteita, kuten superfosfaattia tai kivijauheita. (Tau-
lukko 5.)

Kaliumin osalta lohkojen viljavuusarvo oli korkea tai arveluttavan korkea vain 1
%:lla lohkoista. Vuonna 1997 kuitenkin lähes kolmasosalla lohkoista kaliumlannoitus
ei ollut satoon nähden riittävä, vaan kulutettiin maan ravinnevarantoa. Selkeintä
kaliumin alilannoitusta esiintyi säilörehu- ja kuivaheinälohkoilla vuodesta riippumat-
ta. Nurmet kuluttavat runsaasti maan kaliumvaroja ja lannoituksessa sitä ei selvästi-
kään tule tarpeeksi. (Taulukko 5.)

Vaikka kasvikohtaisia tavoitetaseita ei voidakaan yksiselitteisesti asettaa, niin
ravinnetaselaskenta kertoo, onko tilan peltojen lannoitus oikeassa suhteessa saa-
tuun satoon nähden. Yleisohjeena voitaneenkin sanoa, että ympäristötuen lannoitus-
rajoja noudattamalla ja ottamalla lannoitussuunnittelussa entistä paremmin huomi-
oon tilakohtaiset satotasot ei suuria ravinnehävikkejä pääse syntymään.

Keskimäärin kolmasosalla pelloista maan happamuus oli välttävä tai sitä huo-
nompi. Osuus on suuri ottaen huomioon, että peltojen happamuus on selkeästi tär-
kein pääravinteiden hyödyntämistä rajoittava tekijä. Peltojen kalkituksella saataisiin
pääravinteet paremmin kasvien käyttöön. Maan tiivistyminen ja toimimaton ojitus
lisäävät vesien pintavaluntaa. Vesi taasen kuljettaa maa-aineksia ja sen myötä ravin-
teita mukanaan.  Maan rakennetta voidaan parantaa mm. parantamalla ja
täydentämällä ojitusta sekä lisäämällä maata parantavien kasvien (öljykasvit, apilat,
nurmet) viljelyä. Sadekesä 1998 osoitti myös selvästi, että raskailla koneilla liikku-
minen märällä pellolla pilaa maan rakenteen pitkäksi aikaa.
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