Ennakkosuunnittelulla ja ripeillä liikkeillä

Sujuvaa lietteen
levitystä

◼◼ Teksti: Sanna Tarkiainen
◼◼ Kuvat: Roope Kurki, Juha Harju

Luomumaitoa tuottavalla Tikan Maatilalla peltojen
lannoitus perustuu kokonaisuudessaan oman
lietteen käyttöön. Koska luomulannoituksessa ei ole
mahdollista tehdä isoja korjausliikkeitä, on ajoitus ja
ajoissa oleminen erityisen tärkeää.
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Tikan Maatilan nurmien kevätlannoitus
käynnistyi tilakeskuksen lähipelloilta vetoletkulevityksenä tänä
keväänä huhtikuun
loppupuolella. Multaavilla lietevaunuilla
levittäminen alkaa viimeistään pari viikkoa
myöhemmin.

Tikan Maatilaa luotsaavan Tuomo Mäkisen tavoitteena on saada liete levitettyä nurmelle mahdollisimman nopeasti, kasvukaudella mielellään kolmessa päivässä niiton aloituksesta. Tilan omalla kiekkomultaimella aloitetaan lietteen ajo nurmenkorjuun alkuvaiheessa ja lisää levityskalustoa
tulee mukaan sadonkorjuun edistyessä.

T

ikan Maatilalla on käytössä separoitu lantakuivike, joten kuiva-aineen
erottelun jälkeen lietesäiliöön jäävä juokseva jae on
levitettävyydeltään tavallista lietettä notkeampaa. Hienojakoisin osa kuiva-aineesta päätyy
kuitenkin peltoon. Viljelyssä
on nurmea noin 400 hehtaaria, mistä riittää evästä kuudella
robotilla lypsettävälle karjalle.
Nurmien kevätlannoitus
aloitetaan vetoletkulevityksenä tilakeskuksen lähipelloilla
niin aikaisin kuin mahdollista,
yleensä huhtikuun loppupuolella. Kun liikkeellä ollaan mahdollisimman aikaisin, saadaan
ravinnehyödyt parhaiten irti.
”Sopiva ajankohta on, kun
nurmi vähän vihertää eikä kantapää oikein enää uppoa peltoon”, yrittäjä Tuomo Mäkinen
määrittelee.

Lietevaunut liikkeelle
mahdollisimman aikaisin
Samoihin aikoihin nurmia täydennyskylvetään kymmenmetrisellä He-Va-jyrällä. Paikkauskierroksella arvioidaan peltojen kuivumista ja lietteen levityksen aloittamisen ajankohtaa.
Jos pelto on liian märkä jyrällä
ajoon, ei pellolle ole asiaa painavan lietevaununkaan kanssa.
Peltojen tilannetta seurataan
KM 6/2021

tarkasti ja lietteen levitykseen
hyökätään heti kun se on mahdollista. Joillekin hietamaille
päästään lietevaunulla jopa
samaan aikaan vetoletkulevityksen kanssa, mutta yleensä vaunulevitys aloitetaan 1–2 viikkoa
myöhemmin.
Noin viikon verran kestävään
keväiseen lietteenajoralliin otetaan avuksi kaikki mahdollinen
konekalusto maksimaalisen työtehon saavuttamiseksi. Käytössä
on yksi oma lietevaunu sekä
kahdesta kolmeen ulkopuolista
urakoitsijaa homman nopeuttamiseksi. Lisäksi käytössä on
kaksi siirtovaunua.

Hajautetut lietesäiliöt
nopeuttavat työtä
Lietelantaa varastoidaan kuudessa 1 200–5 500 kuutiometrin
kokoisessa lietesäiliössä. Peltoja on eri puolilla tilakeskusta,
samoin lietesäiliöitä. Etäsäiliöitä
on myös vuokrattu lopettaneilta
tiloilta. Lietettä voidaan näin
ajaa samaan aikaan eri säiliöistä
eri suunnilla, mikä mahdollistaa
työ sujumisen ilman ajoreiteille
syntyviä sumppuja.
”Tällä ajologistiikalla vältytään turhilta odotuksilta ja
kolaroinnin riskeiltä”, Mäkinen
perustelee.
Levitinvaunuun mahtuu lietettä 17–20 kuutiota ja siirto15
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kärryihin 17 kuutiota. Tänä
keväänä lietettä kuskataan myös
puoliperävaunuyhdistelmällä
noin 35 kuutiota kerrallaan.
Koko ajan seurataan, ettei ajopainaumia pääsisi syntymään.
Jos renkaan jälkiä kuitenkin jää,
ne tasataan jyrällä.

Lietteen levitys välittömästi
niiton perään
Ensimmäisen nurmisadonkorjuun jälkeisen lietteenlevityksen suunnittelu aloitetaan jo
niittojärjestystä suunniteltaessa.
Tavoitteena on päästä aloittamaan isommalta alalta, jotta lietteen levitys lähtee heti ripeästi
käyntiin.
Lietteen levitys aloitetaan
omalla vaunulla heti sadonkorjuun alkuvaiheessa, ja lisää
kalustoa otetaan ajoon porrastetusti mahdollisesti jo iltapäivällä tai viimeistään seuraavasta
päivästä alkaen. Tavoitteena on,
että kolmantena päivänä niiton
aloituksesta kaikki liete on levitetty. Tikan Maatilalla lietteet
levitetään aina multaavalla vaunulla, mitään ei levitetä pintalevityksenä.
Lietesäiliöt tyhjenevät ensimmäisen niiton jälkeisen levityksen yhteydessä. Hehtaarikohtaista levitysmäärää säädetään
tarvittaessa lennosta, lietteen
riittävyyden mukaan.
Toisen niiton jälkeen varastoissa oleva lietemäärä on
vähäisempi, jolloin ajossa on
vain yhdestä kahteen lantavaunua. Lietteenajo keskitetään
niille lohkoille, joilta on tarkoitus korjata vielä kolmas nurmisato. Hyvässä kasvussa oleville
lohkoille ei välttämättä levitetä
lietettä tässä vaiheessa lainkaan.

Hyvällä lannoitussuunnittelulla hyvät sadot
Mäkinen pyrkii huomioimaan
tehokkuuden lannoituksen
jokaisessa vaiheessa. Talven
aikana syntyvää lietettä rahdataan etäsäiliöihin rekalla, jolla
siirtäminen on paljon nopeampaa ja tavaraa liikahtaa yhdellä
ajokerralla tuplasti traktorin
vetämään vaunuun verrattuna.
”Nopeasti, tehokkaasti ja järkevästi yritetään saada kaikki toiKM 6/2021

mimaan. Oman kokemukseni
mukaan luomussa ajoitus on
erityisen tärkeä. Jos olet jossain
myöhässä, olet myöhässä koko
vuoden. Periaatteena on, että
mitä aikaisemmin, sen parempi.
Luomussa ei oikein ole poppakonsteja nopeaan elvyttämiseen
kesken kasvukauden.”
Tällä lannoituslogistiikalla
Tikan Maatilalla on saatu jopa
yltäkylläisiä nurmisatoja, ja laatuunkin on oltu varsin tyytyväisiä.
Nurmien siemenseoksessa
on timoteitä ja nurminataa
sekä puna-, valko- ja alsikeapilaa. Satunnaisissa kylvöissä saattaa seassa olla rehumailastakin.
Täydennyskylvöissä
on
mukana timotein lisäksi nopeakasvuista englanninraiheinää.
Timotein ja nurminadan suhde
on puolet ja puolet, ja apilat
ovat lisänä täyttämässä kasvuston heikkokasvuisempia kohtia.
Erityisesti puna-apila on ollut
hyvä apu kuivempina vuosina.
Tikan Maatilan nurmikierto
on kolme vuotta ja täydennyskylvöjä tehdään joka vuosi,
paitsi lopetettavilla nurmilla.
Parhaimmillaan satoa on saatu
8 500 kiloa kuiva-ainetta hehtaarilta. ◻

Puoliperävaunuyhdistelmällä pellonlaitaan liikahtaa kerralla noin 35
kuutiota lietettä.
▶▶▶

Kirjoittaja on tradenomi-agrologi
(AMK) ja työskentelee projektikoordinaattorina Maitoyrittäjät ry:ssä.
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Hietakorven tilan lietteestä mädätetään
biokaasulaitoksessa
ensin lämpö- ja sähköenergiaa. Jäännösliete separoidaan ja
käytetään kuivikkeena. Biokaasulaitoksen nestemäinen
rejekti levitetään nurmille, jossa typpi on
hyvin liukenevassa
muodossa ja siten
paremmin kasvien
käytettävissä. Tilan
biokaasulaitos otettiin käyttöön syksyllä
2018, jolloin yleisö
pääsi tutustumaan
tilan uuteen biokaasulaitokseen.

Lannasta kaikki hyödyt irti:
energiaa, kuiviketta ja ravinteita
Vimpeliläisen Hietakorven tilan lypsykarjan lietettä hyödynnetään
tilan sisäisessä kierrossa hyvin monipuolisesti. Lietteen
mädätyksellä tuotetaan lämpö- ja sähköenergiaa omassa
biokaasulaitoksessa, loppujäännös separoidaan kuivikkeeksi ja
rejektineste kierrätetään tymäkäksi lannoitteeksi luomupelloille.
◼◼ Teksti: Sanna Tarkiainen
◼◼ Kuvat: Tuomo Latvala, Jari Luokkakallio
◼◼ Hietakorven robottipihaton 170 lypsävää
tuottaa vuodessa noin 7 000 kuutiota lietettä, joka pumpataan lietekaivosta suoraan
biokaasulaitoksen reaktoriin. Jatkuvan lietevirran seassa energiaksi saadaan muutettua
myös muita ylimääräisiä biomassoja. Kuivasyötteenä mukaan sekoitetaan muun muassa
nurmea, heikkolaatuista rehua, rikki menneet
paalit, pihaan varisseet rehujätteet ja visiirikouruun jääneet tähteet. Tasaiseksi sekoitettava kuivajätemassa kostutetaan rejektinesteellä reaktoriin pumpattavaksi seokseksi.
Samalla rejektineste vauhdittaa mädätysprosessia tuomalla massaan laitoksen omaa mikrobistoa.
”Lanta on luomutilan tärkein ravinne, ja lannan käsittely helpottuu biokaasulaitoksessa.
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Reaktorista ulos tuleva liete on jo valmiiksi
notkeaa ja se notkistuu edelleen separoinnin
myötä. Multauskalustoa käytettäessä levitys-

työ tehostuu, kun ajonopeutta pystytään kasvattamaan. Eikä tarvitse olla koko ajan availemassa tukkeutuneita letkuja”, yrittäjä Tuomo
Latvala kuvailee.
Biokaasulaitoksen jäännöslietteessä typpi
on hyvin liukenevassa muodossa ja paremmin
kasvien käytettävissä.
Tämä on huomattu Hietakorven tilalla, kun
nurmisadon määrä on kasvanut ja rehut ovat
riittäneet paremmin. Nestemäinen rejekti on
hygieenisempää ja imeytyy peltoon nopeasti,
koska se ei kuoretu.
Iso etu on myös hajuhaittojen väheneminen.

Kuivikkeenjakovaunua täyttävään siiloon separoidaan kuiviketta vain sen verran, että se saadaan
tyhjäksi iltaan mennessä, jolloin
lantakuiviketta ei
jää siiloon lämpenemään.

KM 6/2021

Lantakuiviketta käytetään reilusti. Kuivitusrenki tekee päivän aikana useita
jakokierroksia, jolloin
makuuparsien pinta
pysyy kuivana.

raan navetan pumppukaivosta. Tavoitteena on
laajentaa lantakuivikkeen käyttö myös umpilehmien ja hiehojen kylmäpihaton puolelle.
Latvala arvioi, että biokaasulaitoksen reaktoriin jatkavalla, jo kertaalleen separoidulla
lantakuivikkeella ei pitäisi olla heikentävää vaikutusta kaasuntuotantoon. Nestettä erottuu
varmasti vähemmän ja lietteen viipymäaika
on tällöin pidempi.

Tulevaisuuden suunnitelmia

tokuivikepohjat hyödynnetään uudistettavilla
lohkoilla.

Lantakuiviketta omasta takaa

Hietakorven tilan biokaasulaitoksessa on jatkuva mädätysprosessi. Syötteistä muodostuu
biokaasua ja jäännöslietettä, josta seproidaan
kuiviketta.

Edes traktorin hytissä ei tiedä olevansa lietteenlevityksessä.
”Naapurin isäntäkin jo säikähti, että onkohan korona iskenyt, kun nenässä ei tunnu tuttua lietteenlevityksen hajua”, Latvala nauraa.
Hietakorven tilan viljelykierrossa pellot ovat
kolme vuotta nurmella, yhden välivuoden puitavalla tai kokoviljasäilörehuksi hyödynnettävällä viljalla, minkä jälkeen perustetaan uusi
nurmi suojaviljaan.
Nurmilohkojen lannoitus imaisee lietesäiliöt tyhjäksi viimeistään kesän jälkimmäisten
korjuukertojen jälkeen. Kylmäpihattojen kesKM 6/2021

Hietakorven tila on lantasyötepohjaisen biokaasulaitoksen myötä omavarainen sekä sähkössä
että lämmössä. Energialla ylläpidetään kaikki
tilan rakennukset, ja ylijäämäsähköä myydään
verkkoon jopa 9  000 kilowattia kuukaudessa.
Ennakkolaskelmiin verrattuna kaasua saadaan oletettua enemmän, ja tämä onkin pistänyt miettimään liikennebiokaasun jalostamista
ainakin omaan käyttöön, miksei myyntiinkin.
”Biokaasun tuotanto voitaisiin nostaa nurmisyötteen määrää lisäämällä tasolle, jolla
liikennebiokaasun jalostaminenkin olisi järkevää”, Latvala tuumailee.
Laitoksen tuottama lämpöenergia on kaikki
hukkalämpöä, joten hyötysuhdetta voidaan
parantaa, mitä enemmän lämmölle keksitään
hyödyllisiä käyttökohteita.
”Eräällä metallipajalla tutustuin jätevesilaitoksille suunniteltuun matalalämpökuivaimeen, jolla pystyisi lisäkuivaamaan lantakuiviketta. Biokaasulaitos tuottaa lämpöä ylen
määrin, joten se saataisiin myös tässä hyötykäyttöön, kun kuivikkeen käyttöaika pitenisi
varsinkin kestokuivituksessa.” ◻

Lietteen viipymä biokaasulaitoksen reaktorissa
on noin neljä viikkoa. Kun biokaasu on napattu
talteen, separoidaan loppujäännöksestä lantakuiviketta. Nestemäinen jae jatkaa matkaa
lietealtaaseen. Viime syksystä lähtien on käytössä ollut separoidulle lantakuivikkeelle suunniteltu, kiskon varassa liikkuva kuivikkeenjakovaunu, jonka avulla homma
toimii saumattomasti. Lantakuivikkeesta 80 prosenttia palaa lähtöpisteeseensä lypsykarjapihattoon.
”Kuiviketta kuluu runsaasti ja automaatti jakaa sitä väsymättömästi.
Työntekijävoimin kuivitus saattaisi
jäädä vähemmäksi. Meillä on käytössä tavalliset parsipedit ja automaatti jakaa usein pieniä määriä kuiviketta, jolloin pedin pinta pysyy kuivana”, Latvala selittää.
Hietakorvessa lantakuivikkeen
kuiva-ainepitoisuus on noin 35 prosenttia, jolloin nyrkkiin puristamalla
ei pitäisi muodostua paakkua. Separoitu lantakuivike käytetään aina vuorokauden sisällä separoinnista, koska
se alkaa kuivikesiilossa helposti lämpenemään. Erityisen tarkkana saa
olla, kun biokaasulaitoksen sisältä
tuleva loppujäännös on jo valmiiksi
tavallista lämpimämpää.
Biokaasulaitokseen liitetyn separaattorin rinnalle ollaan pystyttämässä toista separaattoria, joka
Tuomo Latvala ja Maija Kyrönlahti esittelivät uutta
ottaa syötteeksi raakalietettä suobiokaasulaitostaan syksyllä 2018.
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