
VINASSI OMAA LUOKKAANSA 

 

Hiivanvalmistuksen jäännöstuote Vinassi osoittautui muita orgaanisia 

lannoitteita paremmaksi syysrapsille kevätlevityksessä. Läntisellä Götanmaalla 

suoritetut kenttä kokeet osoittivat tämän samoin kuin keväällä aikaisin 

suoritetun orgaanisten lannoitteiden levittämisen tärkeyden. Kokeiden 

perusteella ei rivivälillä eikä levitystavalla ollut vaikutusta satomäärään. 

 

Teksti ja kuvat Lena Engström, SLU Skara ja Ann-Charlotte Wallenhammar, HS 

Konsult Ab. 

 

Kasviravinteiden saannista huolehtiminen on avainkysymys niin tavanomaisessa kuin 

luomu syysrapsin viljelyssä. Syysrapsi tarvitsee typpeä aikaisin keväällä, jotta typpi 

ehtii mineralisoitua kasveille liukenevaan muotoon. Lannoitteet, jotka pääosin 

sisältävät orgaanista typpeä, on tärkeää suorittaa levitys oikeaan aikaan. Vuosina 

2005-2010 suoritettiin kaksi suurta tutkimusprojektia, joiden rahoittaja oli SLU Eko-

Forsk (Ruotsin maatalousyliopiston laitos). Ensimmäisen tutkimuksen tulokset 

selostetaan tässä. 

 

Neljä kysymystä joihin etsittiin vastausta 

Ensimmäisen projektin päämääränä oli tutkia neljän erilaisen käytettävissä olevan 

orgaanisen lannoitteen vaikutusta ja vastata seuraaviin kysymyksiin: 

-Mikä vaikutus eri lannoitteilla on satoon kevätlannoituksena? 

-Vaikuttaako orgaanisten lannoitteiden levitysajankohta satomäärään, verraten 

levitystä aikaisin keväällä ennen kasvun alkua levitykseen kasvun alettua. 

-Tuleeko sadosta suurempi 48 cm rivivälillä tekemällä riviharaus levityksen jälkeen 

vai pintalevityksellä 12 cm rivivälillä? 

-Vaikuttavatko Vinassin eri levitys- ja multaustavat satoon? 

 

Vinassilla korkein typpivaikutus 

Kaikki lannoitteet lisäsivät satomäärää 400-1200 kg / ha verrattuna 

lannoittamattomattomaan alaan. (Taulukko 1). Vinassilla lannoittaminen molempina 

ajankohtina antoi suuremman sadonlisäyksen kuin muut lannoitteet. Ennen kasvun 

alkua annettu Vinassi lisäsi satoa 1200 kg / ha ja kasvun alettua annettu 700 kg / ha. 

Bioferilla, kananlannalla tai nautojen lietelannalla lannoittaminen lisäsi satoa saman 

verran, keskimäärin 400 kg / ha, ajankohdasta riippumatta. Vinassin levittämisen 

jälkeen sekä nuppu- että kukintavaiheessa kasvit saivat suuremman annoksen typpeä 

kuin muista lannoitteista, mikä vahvisti myös suuremman typen saatavuuden 

loppukevään aikana. Satomäärän suurempi kasvu Vinassilla johtui luultavasti siitä että 

se juoksevassa muodossaan on helpommin kasvuston saatavilla ja siitä, että typpi 

suurimmaksi osaksi on proteiineina, jotka ovat helposti käyttettävissä ravinnoksi. 

 

Aikaisuus on etu kuivissa oloissa 

Vinassin levittäminen ennen kasvun alkua (27.3.)  verrattuna heti kasvun alkamisen 

jälkeen (18-27.4.) lisäsi satoa 500 kg / ha Lanna kokeessa 2007. Satomäärän selkeä 

kasvu, kun Vinassia levitettiin ennen kasvun alkua, osoittaa miten tärkeää on, että 

typpeä on saatavilla jo aikaisin keväällä pelloilla joilla on matala typpitaso, ja 

kuivuuden aikana, josta kärsittiin keväällä 2007. Satomäärän lisäys ei vaihdellut 

keskimääräisesti muilla lannotteilla vuosien 2007 ja 2008 välillä levitysajankohdasta 

riippumatta. Vaikka tämän tutkimuksen kenttäkokeet osoittivatkin että Bioferin, 



kananlannan ja nautojen lietelannan levittäminen heti kasvun alettua antoi yhtä suuren 

sadon lisäyksen kuin levittäminen 3-4 viikkoa ennen kasvun alkua, on silti syytä 

lannoittaa hyvissä ajoin aikaisin keväällä, jotta mahdollisen kuivuuden haitoilta 

vältyttäisiin. 

 

12 cm ja 48 cm rivivälillä sama satomäärä 

Riviharaus 48 cm rivivälillä lannoitteen levittämisen jälkeen ei lisännyt satomäärää 

verrattuna pintalevitykseen 12 cm rivivälillä. Täten eri viljelytavat voidaan katsoa 

samanarvoisiksi, myös aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä tulosta. Tästä johtuen 

rivivälin leveys tulee määrittää sen mukaan että tarvitseeko rikkojen harausta suorittaa 

vai ei. 

Myös Vinassin eri levitystapojen ja multauksen vaikutusta tutkittiin. Vinassia 

levitettiin lekulevittimellä 48 cm riviväliin 1) ennen harausta 2) harauksen jälkeen ja 

3) ruiskutettiin maahan. Satovaikutus oli sama levitystavasta riippumatta. 

 

Voittoa Vinassilla 

Jos Vinassin ja Bioferin typpilisäys maksaa 34 kruunua typpikilolta (noin 3,50 €) ja 

rapsinsiemenen hinta on noin 7 kruunua kilolta (0,73 €) (hinta joulukuu 2013) 

tarvitaan noin 500 kg / ha sadonlisäys typpilannoitteen hinnan korvaamiseen. Tästä 

johtuen vain Vinassilla lannoittaminen oli kannattavaa, koska sen sadonlisäys oli 700-

1200 kg / ha, eikä muiden lannoitteiden aikaansaama sadonlisäys korvannut 

typpilannoituksen kuluja. 

 

Kuvatekstit: 

 

Rivivälillä ei merkitystä 

Vaikutus satoon oli sama kaikilla lannotteilla 48 cm rivivälillä haraamalla levityksen 

jälkeen samoin kuin lannoituksen pintalevityksellä 12 cm rivivälillä. 

 

Maaruiskutus keväällä 

Vaikutus satoon oli sama riippumatta siitä levitettiinkö Vinassi letkulevittimellä 

ennen tai jälkeen harauksen tai ruiskuttamalla suoraan maahan. 

 

Vinassi antoi suurimman sadonlisäyksen 

Kaavio  1. 

 

Lannoitus 27 maaliskuuta 

Lannoitus 18-26 huhtikuuta 

 

Sadonlisäys syysrapsilla eri lannoitteilla aikaisin keväällä ennen kasvun alkua (27.3.) 

ja heti kasvun alkamisen jälkeen (18.-26.4). Lannoittamaton ala tuotti 1360 kg / ha. 

Kuusi koetta läntisellä Götanmaalla 2005-2008. (Vinassin levittäminen 27.3. tehtiin 

vain yhdessä kokeessa). 

 

Yhteenveto 

Vinassin levittäminen aikaisin keväällä antoi suuremman sadonlisäyksen (1200 kg / 

ha) verrattuna levittämiseen 3 viikkoa myöhemmin (700 kg / ha). 

Bioferin, kananlannan ja nautojen lietelannan levittäminen keväällä antoi 

sadonlisäykseksi 400 kg / ha riippumatta levitysajankohdasta. 



Orgaanisen lannoitteen keväinen pintalevitys syysrapsille joka oli kylvetty 12 cm 

rivivälein tai 48 cm rivivälein ja riviharaamalla levityksen jälkeen antoi samanlaisen 

sadon. 

Vinassia samoin kuin muita nopeavaikutteisempia lannoitteita, esim. 

biokaasulaitosten mädätysjäännös voidaan suositella kevätlevitykseen. 

 

Kokeet lyhykäisyydessään 

6 kenttäkoetta syysrapsilla läntisellä Götanmaalla, sadonkorjuu 2007 ja 2008. 

Vinassin, Bioferin, kananlannan ja nautojen lietelannan vaikutuksia tutkittiin. 

Typpiannos keväällä vastasi 100 kg typpeä / kokonaistyppimäärän sisältöön 

verrattuna. 

Kahta eri levitysaikaa vertailtiin. 

Vinassin levitystä kahtena eri aikana tutkittiin vuonna 2007. 

12 cm rivinleveyttä vertailtiin 48 cm rivinleveyteen ja haraukseen. 

Kokeet suoritettiin tavanomaisesti viljellyillä tiloilla, esikasvina laidun tai vilja.  

Koealat lannoitettiin syksyllä Bioferillä ja Kieseritillä sekä keväällä Kieseritillä. 

Vinassi on hiivanvalmistuksen sivutuote – paksu liuos jonka typpipitoisuus on n 4 % 

josta suurin osa on orgaanista typpeä. 

Biofer 11-3-0 on pellettimuodossa olevaa liha-ja luujauhoa, jossa on 11 % 

orgaanisessa muodossa olevaa typpeä. 

Kananlanta sisälsi 70-80 % orgaanista typpeä ja 20-30 % ammoniumtyppeä. 

Nautojen lietelanta sisälsi 50 % orgaanista typpeä ja 50 % ammoniumtyppeä.  

 


