
 

Koe Västankvarnissa 2016 
 

Tausta 

Halusimme tutkia PG Luomutuotto Vinassi 3,5-0-7 
vaikutusta ja verrata vinassi Perus viljo 7-4-1 rakeeseen 
joka on pelletöity lihaluujauhoon perustuva lannoite. 

Halusimme myös verrata eri rivivälejä sekä System 
Cameleon verrattuna tavanomaiseen kylvökoneeseen, 
joka oli Västankvarnin oma Tume laahavantailla. 

 

Koe 

Koe laitettiin Hemåker 1 nimiselle lohkolle 
Västankvarniin, kolmena kerrannaisina, 20m 
kerrannaisten välillä. Koeruudut olivat 8m leveitä ja 10m 
pitkiä. Pelto oli kynnetty ja äestetty. Viljavuusnäytteen 
mukaan lohko oli tyydyttävä, katso alemmalla. 

 

 

 

Koeruudut: 

 Västankvarnin Tume kylvökone 12,5 cm, lannoittamaton 

 Västankvarnin Tume kylvökone 12,5cm, kylvölannoitettu 
Viljolla, niin paljon kun Tumesta meni läpi ja sen jälkeen 
pintalevityksenä loput. 

 System Cameleon 25cm lannoittamaton + riviharaus 

 System Cameleon 25cm lannoittamaton + nauhakylvö  

 System Camelon 25cm lannoitettu Vinassilla ja riviharattu 

 System Cameleon 25cm lannoitettu Viljolla niin paljon, kun 
koneesta meni läpi ja loput pintalevityksenä ja riviharattu 

 



20.5 

 Mullattiin Vinassia, 2,3tonia/ha, kokonaistyppi 
84kg/ha 

 Tume ruudut kylvettiin. 500kg/ha Viljoa saatiin kylvön 
yhteydessä mullattu lannoitevantaiden kautta, 
kokonaistyppi 35kg/ha 

 

21.5 

 Mullattiin viljolannoitetta Cameleonilla, 1070kg/ha, 
kokonaistyppi 74,9kg/ha 

 Kylvettiin Cameleon ruudut. 

 

14.6 

 Lisälannoitettiin pintalevityksenä Cameleonin Viljo 
ruudut 170kg/ha ja Tumen ruudut 700kg/ha, jotta 
saatiin sama kokonaistyppimäärä kun Vinassilla, 
84kg/ha. 

29.6 

 Riviharattiin Cameleon ruudut, ei nauhakylvetty. 

 

1.9 

 Västankvarnin henkilökunta pui ruudut koepuimurilla ja analysoi sadon. 

Koetulos 
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Pargas Gårdin analyysi tuloksista 

 

Eri lannoitteiden vertaus eri lannoitusmenetelmillä. 

 

Koetuloksesta näkee että Vinassi nosti satoa 1625kg/ha 
Cameleon, 25cm rivivälillä, kylvetyillä ruuduilla.  

Multaamalla maksimi määrä Viljoa, 1070kg/ha ja pinta 
levittämällä loput 130 kg/ha saatiin 1493kg/ha korkeampi sato. 

Kylvölannoittamalla Viljoa 500kg/ha Tumella ja 
pintalevittämällä loput 700 kg/ha saatiin 653 kg/ha korkeampi 
sato. Kaura kylvettiin 12,5 cm rivivälillä. Jos vertaa Cameleonin 
ja Tumen lannoittamattomia ruuduja niin huomaa että Tumen 
ruudut antoivat 537 kg/ha korkeamman sadon. Syyt tähän 
löytyy osiosta Riviväliien vertailut. 

Suurin ero kokeissa oli että Vinassi mullattiin heti maahan ja oli 
kasvien käytössä saman tien. Viljo saatiin suurimmaksi osaksi 
1070 kg/ha mullattu kylvön yhteydessä Cameleonin 
koeruuduilla ja vain murto-osa 130/ kg/ha pinta levitettiin jotta 
sama kokonaistyppimäärä saavutettiin. Tumen koeruudut taas 
saivat vaan mitä kylvölannoitin pysty syöttämään, 500kg/ha 
kylvön yhteydessä ja loput 700 kg/ha pintalevityksenä 
myöhemmin. Tämä tarkoitti että suurin osa Viljosta jäi pinnalle. 
Levityksen jälkeen satoi kunnolla vettä mikä lisäsi 
mahdollisuutta Viljolle päästä juurille, mutta ei riittänyt. Ilman 
sadetta satolisäys olisi luultavasti ollut vielä heikompi. Tästä voi 
päätellä että lannoitteiden multaus on todella tärkeätä, ja 
siihen Cameleon pystyy hyvin rakeisilla ja nestemäisillä 
lannoiteilla.   

 

Rivivälien vertailu 

Vertasimme 12,5 cm, 25cm ja nauhakylvön (melkein 
hajaakylvetty). Vertalun pytyy vain tekemään 
lannoittamattomilla koeruuduilla. Trendi oli selkeä, mitä 
suurempi riviväli sitä heikompi sato kun ravinteita on niukasti. 
25cm antoi 2213 kg/ha, 12,5 cm antoi 2750kg/ha ja 
nauhakylvetty 4070 kg/ha. 

Kasvukauden lopussa kun vilja alkoi tuleentua ilmeni ongelmia 
jotka näkyy tuloksissa. Supikoirat alkoivat syödä Kauraa ja 
varsinkin koeruudut joilla oli suurempi riviväli, heikompi ja 
matalampi kasvusto olivat syötyjä. Cameleon koeruudut jotka 
olivat lannoittamatta ja kylvetty 25cm rivivälillä oli eniten syöty. 
Myös muut 25 cm rivivälillä kylvetty oli vähän syöty. Tumen 
koeruudut olivat tiheämpiä ja pärjäsivät hiukan paremmin ja 
Cameleonin nauhakylvettyssä ei juuri ollut supikoira ongelmia. 
Tämä on todella tärkeätä muistaa kun alkaa verrata koeruutuja 
keskenään. 

 

 

 



Loppuanalyysi 

Koe antoi selkeän kuvan siitä että lannoitteiden multaus antaa paremman satolisäyksen. Ero Vinassin ja Viljon 
välillä olivat niin pienet, että ei pystyy sanoa mikä oli parempi. Supikoiraongelma antaa nauhakylvöstä liian hyvän 
kuvan, joten pitää suhtautua varauksella siihen tulokseen. Havainnot kasvukauden aikana antoi ymmärtää, että 
paras sato oli tulossa lannoitetuilta koeruuduilta ja uskomme että näin olisi asia ollut ilman supikoiria. 

Rivivälivertailussa ei voi tehdä muita johtopäätöksiä että jos ravinteita on niukasti on parempi että kylvetyt 
siemenet saavat paljon elintilaa jotta ne löytävät paremmin tarvitsemaansa ravinnetta. Supikoira ongelma tekee 
sen että emme voi tulkita muuta kuin että trendi näyttäsi olevan tällainen. Voimme myös tehdä johtopäätöksen 
että jos ravinteita löytyy niin eroa 12,5cm ja 25cm rivivälillä ei juuri ole. 
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