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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti 

Sisältö 

• Typen kierto 

• Typensidonta ja sen arviointi 

• Palkokasvien esittely 

• Palkokasvit ravintona 

• Palkokasvit rehuna 

• Palkokasvit ja esikasvivaikutus 

• Palkokasvit energiantuotannossa 
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Palkokasvien viljelyn 

ilmastovaikutuksia 

• N2O on 300 kertaa tehokkaampi kasvihuonekaasu kuin CO2   

• Biologinen typensidonta ei lisää N2O ilmakehässä 

• Palkokasvien viljely tuottaa ilmakehään saman verran N2O 

kuin viljelemätön pelto (1,3 kg/ha) 

• Väkilannoitettujen kasvien viljely tuottaa ilmakehään lähes 

kolminkertaisen määrän N2O (3,2 kg/ha) 

• N2O päästöjen riski kasvaa, kun maassa on suuria 

nitraattitypen määriä esim laitumissa ja viherlannoituksen 

maahan muokkauksen jälkeen 

• Maan typpipitoisuuden lisääntyminen palkokasvien viljelyllä 

lisää hiilen sitoutumista maaperään (humus) 

• Biologinen typensidonta ei lisää ilmakehän hiilidioksidin 

nettomäärää 
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Biologinen typensidonta 

• Typpibakteerin (Rhizobium) ja palkokasvin symbioosi 

– ovat kuin pieniä typpilannoitetehtaita pellolla 

– yhdistävät typpeä ja vetyä kasveille käyttökelpoisiksi 

typpiyhdisteiksi (N2 + 6H+ -> NH3 + NH3) 

– Energiana käytetään kasveissa auringon valon avulla 

tuotettuja sokereita, joiden hiili on peräisin ilmakehän 

hiilidioksidista CO2 

– Lannoitetehtaissa energiana käytetään fossiilisten 

polttoaineiden hiiltä  

– Molemmissa myös vapautuu hiilidioksidia, mutta 

biologinen typensidonta ei lisää ilmakehän hiilidioksidin 

nettomäärää 

• Tapahtuu juurinystyröissä, jotka ovat bakteerin aiheuttaman 

infektion tulos 
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Juurinystyrän kehittyminen 

Bakteerit tarttuvat juurikarvoihin, jotka kihartuvat ja kasvattavat 

infektioputken  

Juurikarvan tyvi turpoaa ja 

nystyrä alkaa muodostua. 

Bakteerit lisääntyvät ja 

valmistautuvat typensidontaan 
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Typensidonta juurinystyrässä 
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Typensidonnan määrään vaikuttaa 

1. Palkokasvin kasvu  

– kasvin kasvaessa hyvin se yhteyttää tehokkaasti ja 
muodostaa sokereita typensidonnan energiaksi 

– sitoo myös tehokkaasti typpeä 

2. Kasvun vaihe 

– typensidontateho suurimmillaan kukinnan alkaessa 

3. Toimiva symbioosi bakteerin ja kasvin välillä 

– Sopiva bakteeri, joka varmistetaan ymppäyksellä 

4. Maan happamuus 

– Palkokasvi säätää happamuuden nystyrässä 
sopivaksi 

– Happamuudella onkin enemmän vaikutusta 
palkokasvin viihtyvyyteen 

– Eri palkokasveilla eri optimi-pH:t 
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Typensidonnan määrään vaikuttaa 

5. Maan kosteus 

– liika kuivuus haittaa sekä itse kasvia että nystyröitä 

– liika kosteus puolestaan estää typen ja hapen 
kulkeutumista. 

6. Maan rakenne 

– Tiivistyneessä maassa eivät kaasut vaihdu 

7. Maan ravinnepitoisuus 

– symbioosi vaatii P, K, Ca, Mo, Fe, B ja Co  

– symbioosi on arka korkeille Al- ja Mn- pitoisuuksille  

– korkea ammoniumtypen pitoisuus maassa 

– alentaa typensidontaa  

– heinien kasvu paranee 

-> maan typpipitoisuus alenee ja typensidonta 
lisääntyy 
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Biologisen typensidonnan määrän 

arviointi nurmissa 
BTS sadossa (kg N / ha) =  

Puna-apilalle: 0,026 * apilapitoisuus * nurmisato + 7 

Valkoapilalle: 0,031 * apilapitoisuus * nurmisato + 24 

Sinimailaselle: 0,021 * mailaspitoisuus * nurmisato + 17 
 

BTS koko biomassassa (sato, sänki, juuret, kg N / ha) =  

– 1-vuotiselle nurmelle: 1,1 * BTS sadossa 

– 2-vuotiselle nurmelle: 1,3 * BTS sadossa 

– 3-vuotiselle nurmelle: 1,5 * BTS sadossa 
 

Toimii palkokasvi-heinänurmissa, joista sato korjataan pois 

Palkoviljoille on kehitteillä omat 

laskukaavat 
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Suomessa viljeltävät 

palkokasvit 
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Puna-apila   Alsikeapila       

• viljelyvarmin 

Suomessa 

• 3-5 kg/ha         

siementä seoksiin 

• säilörehuksi,  

• pyri tekemään 

välivuosia 

viljelykierrossa 

• Ymppäys ainakin 

ensimmäisellä 

viljelykerralla 

• uusia satoisia lajikkeita 

• perinteisesti             

turve- ja multamaille, 3-

5 kg/ha 

• viljelyvarmuutta 

vaihteleville lohkoille 

• kestää laidunnusta 

puna-apilaa paremmin 

• vain 10% alhaisempi 

sato kuin puna-apilalla 

• Lajikkeet Frida, 

(Jõgeva) 
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Valkoapila 

• Rönsyilevä kasvutapa: 

– Sopii laitumiin  

– Laatu pysyy hyvänä kauemmin 

– Paikkaa aukkoja nurmessa 

• Arka kuivuudelle, koska matalat 

juuret 

• Viihtyy lämpimässä 

• pH > 5,5 

• 2-3 kg/ha heinäseoksiin 

• Lajikkeita: Sonja, Vysocan, Hebe, 

Ungdom 
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Mailaset 
• hyvä ojitus, alhainen pohjavesi, pH 

>6 mielellään myös jankossa 

• 1. niitto puna-apilaa aikaisemmin, 

2. niitto elokuun lopulla, 3. niitto 

mahdollinen 

• hyvä sadontuotto sopivalla 

kasvupaikalla 

• ymppäys välttämätön, K tarve 

• Lajikkeita: 

– sinimailanen: Vertus, Pondus, 

Legendairy, Plato, Verko, Creno… 

– Rehumailanen: Karlu, Juurlu  

• 12-15 kg/ha heinäseoksiin 

Sinimailanen 

Rehumailanen 
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Vuohenherne     Keltamaite 

• hitaasti kehittyvä, 

pitkiin nurmiin 

• ei korkeaa pohjavettä, 

arka keväthalloille 

• pH 6,0-7,5 

• ei kasvitauteja eikä – 

estrogeeneja 

• perustaminen ilman 

suojaviljaa, ymppäys 

• aikainen 1. niitto, 70 

vrk niittojen väliin 

• Lajike ’Gale’, 12 kg/ha 

heinäseoksiin 

• Estää puhaltu-         

mista -> laitumiin 

• Sopii myös 

säilörehunurmiin 

• pH 6,2-6,5, ymppäys 

• ei kasviestrogeeneja 

• lajike ’Leo’, ymppäys 

• 2-10 kg/ha 

heinäseoksiin 

• mahdollisesti parantaa 

tuotosta ja vähentää 

loisia 
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Rehuvirna   Ruisvirna 

• menestyy myös turvemaalla 

• parempi sulavuus ja nopeampi 
taimettumaan kuin ruisvirna 

• Raakavalkuaispitoisuus 20% 

• Ebena-lajike varmin, Virosta 
saatavilla Aneta ja Catarina 

• kestää paremmin kuivuutta 

• satoisampi  

• Raakavalkuaispitoisuus 25% 

• parempi jälkikasvukyky 

• kestää varjostusta paremmin 

• Useita lajikkeita 

• Sopivat laitumeen 

kokovilja- ja säilörehuksi 

• ymppäys ens. kerralla 

• 40-60 kg/ha siementä 
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Herneet • Rehuherneet  

– matalampia ja enemmän siementä 
suhteessa muuhun massaan  

– Puitavaksi 

– Runsaasti lajikkeita 

• Vihantarehuherneet  

– kasvavat yli metrin korkeiksi ja 
suuri vihantamassa 

– Kokoviljasäilörehuihin 

– Arvika, Florida, Timo, Lisa… 

• Raakavalkuainen n. 15% 

• Kärsii sekä seisovasta vedestä että 
kuivuudesta (huonorakenteisessa 
maassa 

Kuva: Arja Nykänen 
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Härkäpapu • Korkea valkuainen, 15-25 % 

• pH 7, raskaammille maille 

• Rehevä kasvusto 

• Suklaalaikku voi tuhota kasvuston 

• Puitavaksi tai kokoviljasäilörehuna  

• Visiini-Konvisiini (siemenissä, 

poistettava jalostuksella) 

– sopii märehtijöille, pieninä 

määrinä sioille, ei siipikarjalle 

• Lajikkeita 

– Puitavia: Kontu, (Ukko, 

Columbo)  

– Säilörehuksi: Tangenta, Fuego, 

(Mélodie, Espresso, Aurora) 
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Lupiinit 
• Raakavalkuaispitoisuus 30-35% 

• Sietää happamuutta (pH 5) 

• Karkeille maille 

• Arka varjostukselle 

• Ravintokuitulaji siemenissä 

– ei sovi sioille 

– sopii märehtijöille 

– hyvä ihmisille 

• Lajikkeita:  

– Sinilupiini: Haags Blaue, 

Sonet, Boruta 

– Valkolupiini: Energy, Ludic… Kuva Fred Stoddard 

Sinilupiini 
puitavaksi 

Valkolupiini 
kokoviljasäilörehuun 
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1-vuotiset apilat 

• Persianapila ja veriapila 

sopivat lähinnä laitumiin 

sekä aluskasveiksi 

viljoille ja 

viherlannoituksiin 

• hidas alkukehitys, mutta 

kasvavat pitkälle syksyyn 

• ei välivuotta apilan 

viljelyssä 

• Ei toimi pyydyskasvina, 

koska ottaa typen ilmasta 

eikä maasta 
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Palkokasvit ravintona 

Hyödyt 

• Maidon parempi rasvahappokoostumus (rasva- ja 

valkuaispitoisuus alhaisempi) 

• Palkoviljat auttavat estämään ihmisten sydän- ja 

verisuonitauteja, 2 tyypin diabetesta sekä 

liikalihavuutta 
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Palkokasvit rehuna 

Hyödyt 
• Hyvä sadontuotto nurmissa 

• Joustoa korjuuaikaan 

• Suurempi rehun syönti, kun palkokasveja 

heinien seassa 

• Lihan ja maidon hyvä tuotantovaikutus  

• Kotovaraista valkuaisrehua 

• Hyvä K/Ca+Mg-suhde 

• Tanniinipitoiset kasvit estävät puhaltumista, 

tehostavat typenkäyttöä ja vähentävät loisia 
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Palkokasvit rehuna 

Haasteet  
 

– Apilapitoisuuden vaihtelu 

– Puhaltumisriski ja kasviestrogeenit 

– Korkea valkuaispitoisuus, 
alhaisempi typen hyväksikäyttö  

– Kivennäistasapaino (Ca/P) 

– Haitta-aineet härkäpavun ja lupiinin 
siemenissä rajoittavat käyttöä 
yksimahaisilla 
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Palkokasvit ja esikasvivaikutus 

• Parantavat maan rakennetta 

• Katkaisevat tauti- ja tuholaiskierrettä 

• Lisäävät maan humuspitoisuutta 

– Maan typpitaseen kasvaessa 

– Minimimuokkaussysteemeissä 

– Monivuotiset palkokasvit 

• Typpilannoitusvaikutus seuraavalle 

kasville 
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Viherlannoituksen lannoitusvaikutus 
                                                                                      

Maan mikrobit käyttävät kasvimassaa ravintonaan  

Kasviaineksen typpipitoisuus  

• n. 1,7  % (esim. heinä) -> tasapainossa maamikrobien 

typentarpeen kanssa, kaikki typpi sitoutuu hajottajamikrobien 

solumassan kasvattamiseen 

•> 1,7 % ( esim apila, virna, herne:  N-pitoisuus 2,5 - 3,5  % )        

-> ylimääräinen typpi poistuu NH4-typpenä maanesteeseen 

kasvien käytettäväksi 

•< 1,7 % (esim olki) -> mikrobit  ottavat maasta liukoista typpeä 

hajotustoimintaansa, aiheuttaa typen puutetta kasveille 
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1. vuonna 

% 

1. vuonna  

Kg N/ha 

2. Vuonna 

% 

2. Vuonna 

Kg N/ha 

Apilanurmi I 40 30 – 40 10 10 

Apilanurmi II 30 40 - 60 15 20 – 30 

Apilanurmi III 10 15 – 25 15 20 – 30 

Viherlannoitus 1-v. 50 20 – 30 10 10 

Palkoviljat 20 – 40 

Avokesanto 30 – 60 

Peruna, juurikasvit 20 – 40 

Vihannekset 20 - 60 

Juuristosta ja sängestä vapautuvan typen määrä  

1. ja 2. jälkivaikutusvuotena, % ja kg N/ha 

A. Granstedt. 1996. 

©ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus ry 
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Viherlannoituksen lannoitusvaikutus   
Lähde: A Granstedt, P Leinonen                                             

A   Juuriston määrä suhteessa maanpäälliseen satoon        

         B  Typpipitoisuus ja typen vapautuminen (mineraloituminen) 

Viherlannoitusnurmi        juuriston määrä    sato         juuristo

% maanpäällisestä sadosta   ka  tn/ha          ka tn/ha

virna-viljaseos loka.20 5 0,75

kylvövuoden apilanurmi 20 - 30 4 1

1. vuoden apilanurmi 45 -50 7 3,5

2. vuoden apilanurmi 110 - 120 6 6,9

3. vuoden apilanurmi 140 - 160 5 7,5

Kasvusto                                    typpeä %              mineraloitumis%

                                            1. ja 2. vuotena*

Olki 0,5 - 0,7                  -200 - -100

Heinänurmi 1,5 - 1,7 0

Apilapit. heinänurmi 50:50 2,2 - 2,3 25

Herneolki 2,2 - 2,3 25

Puhdas palkokasvi 2,8 - 3,2 50

* 1. vuotena vapautuu typestä noin 3/4, toisena vuotena noin 1/4

10 - 20 



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti 

Viherlannoituksen lannoitusvaikutus 

Laskuesimerkki 1.     (Artur Granstedt ja Petri Leinonen)                      

1. Arvioi maanpäällinen sato, esim. 6000 kg ka/ha                                                                        

2. Laske juuriston määrä. Esim. 2. satovuoden apila-timotei-nurmi  

 (50:50),                                                                              

  juuria noin 120 % => juurisato 120 % x 6000 kg = 7200 kg          

3. Laske yhteen koko kuiva-ainesato maan alta ja päältä.               

 7200 kg + 6000 kg = 13200 kg ka                                                   

4. Päätä, mitä typpipitoisuutta käytetään.                                        

5. Laske typpisato typpipitoisuuden ja kuiva-ainesadon pohjalta. 

 Esim. 2,25 % x 13200 kg = 297 kg N                                         

6. Katso edellisestä taulukosta typpipitoisuutta ym. vastaava       

 mineraloitumisnopeus                                                               

7. Laske typestä mineraloituva osuus.                                              

 Esim.  25 %  x 297 kg N = 74 kg                                             

8. Mieti, voiko ylläolevaa arviota (74 kg liuk N/ha) nostaa esim.  

 viljavan maan ansiosta tai täytyykö sitä laskea esim. tiiviin,  

 märän tai happaman maan takia (-15 - +15 kg/ha) 
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Palkokasvit 

bioenergiantuotannossa 

– Bioetanoli: 

–Herne: Alhaiset sadot, matala tärkkelys ja 
korkea valkuaispitoisuus -> maissin kanssa 
seoksena 

–Sinimailanen: toisen sukupolven bioetanoli 

– Biokaasu 

–Palkokasvit sopivat erinomaisesti 

–Puna-apila-heinäseoksella parempi kaasun 
tuotto kuin heinillä 

–Mädäte hyvää lannoitetta 
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Apilanurmen metaanituotto / 

MTT 
Biokaasuenergian tuotto (hehtaarilta) ja energiasisällöltään vastaava 

bensiinimäärä. 

 

 Vuosi  Nurmisato Kaasutuotto  Kaasutuotto  Bensiini 

  kg ka/ha kWh/tTS MWh/ha litraa/ha 

Mikkeli 2009 6 881  2 725  19  2 100 

 2010 7 671  2 777  21  2 400 

Jokioin 2009 7 084  2 438  17  1 900 

 2010 11 118  3 360  37  4 100 

 

Jokioisten 2009 oli puhdas apilanurmi, muut apilapitoisia heinänurmia 
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Yhteenveto 

Palkokasvit 
• Eivät lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää 

• Tuottavat vähemmän typpioksiduulia kuin 

väkilannoitetypellä viljellyt kasvit 

• Lisäävät maan humuspoitoisuutta ja hiilen 

sitoutumista 

• Vähentävät fossiilisen energian tarvetta 

• Hyvää ruokaa ja rehua 

• Pienentävät väkilannoitetarvetta  

• Hyvää raaka-ainetta 

biopolttoainejalostamoille 


