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Kipsi kevätlevityksessä

• Tavoitteena oli selvittää kevätlevityksen vaikutuksia kauralle ja 
sokerijuurikkaalle

• Koe tehtiin taimipolteherkällä lohkolla

• Mukana myös rakennekalkki, vuodelle 2021 lisättiin vielä ravinnekuitu

• Kokeeseen sisältyi myös maan vetovastuksen mittauksia

• Kokeessa mukana ELY-keskus



Toimenpiteitä

• Tuotteet levitettiin 25.5.2020

• Kylvö 26.5 (kaura) & 27.5 (juurikas)

• Lohko kylvömuokattiin äkeellä. Samalla mitattiin mm. 
tarvittava vetovastus, luisto ja polttoaineen kulutus. 

• Pystytään seuraamaan maan kehitystä ajan saatossa

• Ei merkittäviä eroja. Uusinta mittaus suoritettu, mutta tuloksia 
odotellaan vielä.

Juurikas

Kaura



Kavustonäytteet (heinäkuu)

• Kaura • Sokerijuurikas

Ravinne Kontrolli Rakennekalkki Kipsi

Typpi, % 3,1 3,0 3,1

fosfori, % 0,3 0,3 0,3

kalium, % 3,4 3,1 3,2

Kalsium, % 0,6 0,7 0,6

Ravinne Kontrolli Rakennekalkki Kipsi

Typpi, % 4,0 4,1 4,1

fosfori, % 0,3 0,3 0,3

kalium, % 4,7 4,8 4,9

Kalsium, % 1,2 1,2 1,4

Lisäksi mitattiin mm. SPAD arvot



Tuloksia
• Kauran osalta lakovilja aiheutti 

harmia

• Tulokset siitä huolimatta eivät 
eronneet keskenään

• Sato noin 3,5 tn/ha käsittelystä 
riippumatta

• Juurikkaan osalta selkeä hyöty 
taimipoltetta vastaan

• Kevätlevityksestä ei löydetty 
haittavaikutuksia kauralle tai 
juurikkaalle 

• Kevätlevityksessä voidaan joutua 
joustamaan kylvöajassa



Rakennekalkki-hanke jatkuu

• Hanke esiteltiin jo vuoden 2020 viljelypäivillä

• Mukana:
• SYKE

• LUKE

• Turun AMK

• Proagria

• Pyhäjärvi Instituutti

• Kuinka hanke on edennyt?



Missä mennään

• Turun AMK perustanut kaksi koekenttää Turun alueelle

• Eurajoen Vähäjoen valuma-alueelle levitettiin syksyn aikana yli 160 ha 
rakennekalkkia

• Vesien laatujen seuranta jatkunut normaalisti niin Turun kun Eurajoen 
alueella



Taustaa SjT:ltä

• Kaksi koelohkoa: Kalkkipelto (lähtö pH 
6,5) ja Katinhäntä (lähtö pH 5,2)

• Koealueet sijaitsevat lähellä 
Sokerijuurikkaan tutkimuskeskusta

• Kaksi viljelyskasvia: juurikas ja vehnä

• 3 kalkitustasoa:
• 0 tn/ha
• 8 tn/ha 
• 12 tn/ha

• Koelohkolta seurattiin 
kasvukauden aikana 
salaojavaluntaa 



pH estimaatit (10.5.2020) 

• Kontrolli seuraa hyvin 
alkuperäistä maanäytettä

• Muualla muutos ollut 
odotusten mukainen
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Tilastoja vuodelta 2020

• Kaiken kaikkiaan kasvukausi oli sään 
osalta vaihteleva

• Juurikkaan sekä viljan kylvöjä hieman 
viivästytti toukokuun sateet

• Sateita seurannut kuivuus  kesäkuussa 
aiheutti kuorettumaa etenkin 
Kalkkipellossa, mikä näkyi 
aukkoisuutena kasvustoissa. 

• Heinäkuussa oli runsaita sateita, mikä 
aiheutti jälkiversontaa vehnällä ja 
kasvustojen epätasaisuutta 
myöhemmin syksyllä
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Sato 2020

• Juurikas pystyi hyvin kompensoimaan
kesäkuun kuivuusjakson

• Vehnän sadot vaihtelivat etenkin
koelohkojen välillä ja jäivätkin
Kalkkipellossa selvästi keskimääräisiä
satotasoja alhaisemmiksi

• Etenkin juurikas vaikuttaisi hyötyvän
rakennekalkituksesta

• Tulokset vielä optimistisia. Tarvitaan
useamman vuoden tutkimuksia
rakennekalkin vaikutuksista
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• https://www.youtube.com/watch?v=9quYxTTiSgE&feature=youtu.be

• Hankkeen virallinen kotisivu: proagria.fi/rakennekalkki

• Sivuilta löytyy tietoa hankkeen edistymistä ja saatavilta myös 
Rakennekalkki uutiskirje 

https://www.youtube.com/watch?v=9quYxTTiSgE&feature=youtu.be


Kiitos osallistujille

Kysyttävää?


