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Tilakohtaiset mallit ja ratkaisut



TOIMIVA VESITALOUS JA MONIPUOLINEN VILJELYKIERTO OVAT 

HYVÄN SADONTUOTANNON KANNALTA VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ

MAAPERÄ – TEHOKKAAN TUOTANNON PERUSTA
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Käyttömäärä 20-50 t/ha

Levitys noin 4-5 vuoden välein

Org.aines > 10000 kg /ha

KASVUKUNTOA RAVINNEKUIDUILLA

Talvella aumaan tai kesälle suoraan levitykseen
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Ravinnekuitujen erot:

Kalkkistabiloitu kuitu
• pH –vaikutus 

normimäärällä vastaa 

2t/ha kalsiittia

HUOM! Mahdollisuus 

enemmän kalkkia sisältävälle 

kuidulle, jolla esim. 4t/ha 

kalsiittia vastaava määrä. 

Hinta noin + 3€/t → noin 100 

€/ha

Kompostoitu kuitu
• Korkean pH:n lohkoille

• Avomaa- ja 

puutarhakasveille 

(syötävä osa maassa)

• Eloperäisen aineksen lisäys
• Jopa 1% multavuutta lisää muokkauskerrokseen!

• Ravinnereservien lisäys

Nollakuitu
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Kompostoitu ravinnekuitu

• Ravinnereservit

• Levitys oikeaan aikaan ja maan hoito 
jatkossakin

• 2% lisää eloperäistä ainesta
• Jopa 50 % lisää vedenpidätyskykyä
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• Muistettava: Ravinteet vapautuvat hajoamistoiminnan 
edetessä

• Levityksen ja kylvöjen välillä pitää olla riittävästi aikaa, jotta 
typpeä alkaa vapautumaan

• Paras ajankohta nurmen lopetuksen yhteydessä 
+ Hajotustoiminnan alkuvaiheeseen käytettävissä runsaasti typpeä

+ Eloperäiseen ainekseen varastoituu typpeä, joka muuten olisi 
huuhtoutumisherkkää

• Puintien jälkeen syksyllä, oikein ajoitettuna myös keväällä

• Ongelmalohkoille ja keveille maille kertamäärän pienentäminen 
→ Voi toistaa useammin

• Kuidun hyvä sekoittaminen maahan hyvissä olosuhteissa

Ravinnekuitujen oikea käyttö
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• NSPPulp-hankkeessa (2015-2017) ja 
Ravinnekuitu-hankkeessa (2018-
2019) on tutkittu kuitujen vaikutusta 
ravinnehuuhtoumiin Luken toimesta 
nyt 5 vuotta

• Kenttäkoe Jokioisilla, vuosittaiset 
valuntatutkimukset

• Täsmälleen sama menetelmä ollut 
käytössä mm. kipsillä ja 
rakenekalkilla

Maanparannuskuidut vähentävät fosforin huuhtoumaa pelloilta vesistöihin.
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Peltokuituhanke 2020

Hiiltä sitoutuu yli 400 kg ja typpeä 60 kg enemmän verrattuna
tilanteeseen, jossa kuituja ei käytetä
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• RAVINNEKUITU III toimitettuna

• 0-100 km 0.5 €/t alv 0 % 

• 100-150 km 1.0 €/t 

• 150-200 km 2.0 €/t  

• Kompostoitu ravinnekuitu III

• Kesälle 2021

• Talvitoimitukset aumoihin

• sis. pohjamateriaalin ja muovin

UUSINTA UUTTA KUOPIOSTA
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SOILFOOD KALKIT 
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OIKEA KALKKI OIKEAAN PAIKKAAN



KALKILLA JA KALKILLA ON EROJA
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KALKIN VALINNALLA ON VÄLIÄ 
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Kalkkilaskuri: https://soilfood.fi/maanviljely/kalkkilaskuri/



Soilfood -kalkki Nopea 

neutrallointi

Kokonais-

neutrallointi

Hinta toimitettuna* 

Suonenjoelle + alv

Huomioita

Tehokalkki IV 40 % 40 % 32.70 € Fosfori huomioidaan

Rakennekalkki 20 40 % 47 % 42,40 € Tehokas rakennevaikutus. 

Fosforia ei huomioida

Vrt. kalsiitti 16 % 32 % Fosfori huomioidaan

Ollakseen yhtä edullista kalkitusvaikutukseltaan kuin Rakennekalkki, saisi vertailukalsiitti maksaa korkeintaan 19,50 

€/t toimitettuna. Vertailtuna Tehokalkkiin hinta saisi olla korkeintaan 15.05 €/t (vertailutiedot KM:n kalkkitaulukko 2020: 

rm karkea kivennäismaa)

KALKIN TEHO VAIKUTTAA KUSTANNUKSIIN

*myös levitettynä onnistuu

Ei luomuun 
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RAKENNEKALKITUS

• Rakennekalkitus on kalkitusta sammuttamattomalla 

(CaO) tai sammutetulla (Ca(OH)2) kalkilla

• Nopeampi ja tehokkaampi vaikutus kuin kalkkikivijauhe (CaCO3) → Edullinen 

hehtaarikustannus → Kannattava investointi

• Rakennekalkin fosfori vapautettu ympäristökorvauksen laskelmissa

• Reaktiivisen kalkin osuus jopa 38 %
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• Hienojakoisia

• Neutralointikyky erittäin korkea

• Sisältävät merkittäviä määriä fosforia

• Voidaan korvata P lannoitusta 2-5 v

• Sisältävät pieniä määriä sammutettua kalkkia

• Kesä ja talvilevityksiin

• Ei luomukelpoinen

TEHOKALKIT



27,50 €/t alv 0 % toimitettuna 

Suonenjoelle

RAVINNEKALKKI – LUOMUKELPOINEN, RAUHALLINEN 

KALKKITUOTE
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PK-hivenkalkin ravinteet euroina

Neutralointikyky 6 % 20 %

kg/t €/kg arvo € / t

Boori 0,08 15,51 € 1,24 € vertailu lannoiteboraatti

Sinkki 0,16 7,20 € 1,15 € vertailu sinkkisulfaatti

Mangaani 4,7 5,60 € 26,32 € vertailu mangaanisulfaatti

Kalium 25,3 0,70 € 17,71 € vertailu kaliumsuola (ei luomukelpoinen)

Fosfori* 7,2 1,90 € 13,68 € vertailu starttifosfori (ei luomukelpoinen)

Ravinteiden kokonaisarvo 60,10 €

* Säädöksien ansiosta PK-hivenkalkin fosforista huomioidaan vain 40%. On lähes 100% kasveille käyttökelpoinen.
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SOILFOOD  - Hivenravinteet
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Selvitä ensin syy 
ja hoida sitten 
kokonaisuutta

• Kattavat näytteet maasta ja kasvista

• Ravinteiden käyttökelpoisuus kasville ja 
siihen vaikuttavat tekijät 

• Ensin perusteet kuntoon ja vaihtoehtoiset 
keinot harkintaan

• Maan multavuus, pH, maan biologia

• Hivenlannoitus vain tarpeeseen ja 
suunnitelmallisesti

• Suunta pitkäkestoisiin ja kestäviin muotoihin

Hivenravinteet

Kun oireet näkyvät kasvissa, jopa 

50% potentiaalisesta sadosta on 

jo hävitty.



• Korkea pH ja fosforipitoisuus alentaa 

käyttökelpoisuutta kasveille

• Pitkäkestoinen

• Raekoko 2-4 mm

• Kuparia ei yli 4 kg/ha vuodessa

Myös Kuparilannoite Cu 25 %



• pH, kosteus ja happitilanne haastaa Mn käyttökelpoisuutta 

kasveilla 

• Raekoko 2-4 mm

• Pitkäkestoinen

• Puutosta varsinkin korkean pH:n ja Ca:n maissa

• Puutos yleisin karkeilla mailla

• Raekoko 2-3 mm

• Pitkäkestoinen maalajista riippuen
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• Suositeltavaa levittää syksyllä

• Rikki huuhtoutuu helposti
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Mika Malin, 040 8363583, mika.malin@soilfood.fi


