
Havaintokoe 2010 
Kevätvehnän aluskasvikoe 1 (Vihti) 

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesien-

suojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä. 

Kevätvehnän aluskasvikoe 
 
 
Havaintokokeessa seurataan kevätvehnän aluskas-
vin vaikutusta maan kasvukuntoon, pääkasvin sa-
don määrään ja laatuun sekä maan liukoisen typen 
pitoisuuteen. Kokeessa kevätvehnälle kylvetään 1-
vuotinen aluskasviseos. Osa lohkosta jätetään syk-
syllä muokkaamatta. 
 
Tavoitteena on suojata kaltevan pellon pintaa 
eroosiolta ja kerätä typpeä seuraavan viljelykasvin 
käyttöön 
 
 
Lohkon perustiedot: 
 

Havaintokokeen sijainti  Vihti 
Havaintokokeen pinta-ala  0,9 ha   
Lohkon viljelyhistoria   2009 Kevätvehnä, 2008 Ohra, 2007 Rypsi 
Lohkon viljavuustiedot: Maalaji Hiuesavi, runsasmultainen, pH 6,8,  
 P 5,4, Ca 3450, K 255, Mg 590, S<9, Cu 4,5,   
 Mn 22, Zn 1,98 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Viljelytiedot 2010 
 
Perusmuokkaustapa ja –aika  Kevytmuokkaus lapiorullaäkeella 26.9.2009 
Kylvömuokkaustapa ja –aika  Äestys kertaalleen 17.5.2010 
 
Pääkasvin siemenmäärä  
ja kylvöajankohta Kevätvehnä Bjarne 215kg/ha, 17.05.10 
Lannoitus (N-P-K)  N 119 kg/ha, P 15 kg/ha, K 31 kg/ha                                     
 
Aluskasvin kylvötapa                 Orastuneeseen kasvustoon sijoitus 
Aluskasvin siemenmäärä     15kg/ha, kylvetty 03.06.10 
  
Kasvinsuojelutoimet Ei kasvinsuojelutoimenpiteitä  
Satotiedot 3 300 kg/ha (Aluskavsvilla ei ollut havaittavaa vaikutusta satoon) 

Päivitetty  4.7..2013 

  A B C 

2010 Kevätvehnä + valkoapila-
italianraiheinäseos 
  
Muokkaus keväällä 

Kevätvehnä + valkoapila-
italianraiheinäseos 
  
Kyntö syksyllä 

Kevätvehnä 

2011 Ohra + italian raiheinä Ohra + italian raiheinä Ohra 



 
Havainnot 2010-2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havaintokoe 2010 
Kevätvehnän aluskasvikoe 1 (Vihti) 

Italian raiheinän ja valkoapilan pieniä taimia kevätvehnäkasvuston alla 
28.6.2010.  

Koe perustettiin kaltevalle pellolle. Kuva otettu 27.4.2010. 

Aluskasvi kylvettiin sijoittamalla orastunee-
seen kasvustoon noin 2 viikkoa pääkasvin 
kylvön jälkeen. Aluskasvikasvusto taimettui 
tasaisesti koko alalla, vaikka lohkolla on suu-
ria korkeuseroja.  
 
Viljelijän havaintojen mukaan aluskasvilla ei 
ollut vaikutusta pääkasvin satoon, joka jäi kui-
vuudesta johtuen heikohkoksi (3300 kg/ha). 
Aluskasvista ei ollut haittaa puinnissa. Osa 
kasvustosta kynnettiin melko aikaisin syksyllä 
(syyskuun loppupuoli) ja osa jätettiin muok-
kaamatta syksyllä.  
 
Lohkolle ei tehty rikkakasvintorjuntaa. Lohkol-
la ei havaittu kuitenkaan rikkakasveja alus-
kasvitonta lohkoa enempää. Apilan osuus 
kasvustosta oli raiheinää suurempi.  
 
Italian raiheinä ja valkoapila (osa lajikkeista) 
ovat Suomen oloissa yksivuotiaita. Osa kas-
vustosta kuitenkin talvehti paksun lumikerrok-
sen suojassa. Talvesta selvinnyt kasvusto 
lopetettiin muokkaamalla keväällä muun pel-
lon muokkausten yhteydessä. Kasvuston lo-
petus onnistui hyvin ja jälkikasvua ei havaittu.  
 
Koe jatkui kesällä 2011. Aluskasvilohkoille 
kylvettiin italian raiheinä ohran aluskasviksi. 
Ohra taimettui viljelijän havaintojen mukaan 
paremmin sillä osaa lohkoa mitä ei oltu muo-
kattua syksyllä.  
 



 

Maanäytteiden (nitraattityppi NO3 ja ammoniumtyppi NH4) tulokset (mittayksikkö kg/ha) 
 

 

 

 
 

Havaintokoe 2010 
Kevätvehnän aluskasvikoe 1 (Vihti) 

Maanäytteiden tulokset 29.10.2010:  NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 4,1 3,9 8 

Lohko A 20-40 cm. 2,3 2,7 5 

Yhteensä N kg/ha 6,4 6,6 13 

        

Lohko B 0-20 cm.  4,4 1,9 6,3 

Lohko B 20-40 cm. 2,6 1,6 4,2 

Yhteensä N kg/ha 7 3,5 10,5 

        

Lohko C 0-20 cm. 4,4 3,6 8,1 

Lohko C 20-40 cm. 1,5 1,5 3,1 

Yhteensä N kg/ha 6 3,2 9,2 

Maanäytteiden tulokset 27.8.2010:  NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 6 5,3 11,3 

Lohko A 20-40 cm. 8,9 3 11,9 

Yhteensä N kg/ha 14,9 8,3 23,2 

        

Lohko B 0-20 cm.  9,8 4,8 14,6 

Lohko B 20-40 cm. 7,1 1,5 8,6 

Yhteensä N kg/ha 16,9 6,3 23,2 

        

Lohko C 0-20 cm. 6,6 4,4 11 

Lohko C 20-40 cm. 5,6 2,4 8 

Yhteensä N kg/ha 12,2 6,8 19 

Maanäytteiden tulokset 3.5.2011 NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 15,5 5,5 21,0 

Lohko A 20-50 cm. 9,4 4,8 14,2 

Yhteensä N kg/ha 24,9 10,3 35,2 

        

Lohko B 0-20 cm.  11,7 5,7 17,4 

Lohko B 20-50 cm. 8,6 2,9 11,5 

Yhteensä N kg/ha 20,3 8,6 28,9 

        

Lohko C 0-20 cm. 8,3 5,8 14,0 

Lohko C 20-50 cm. 8,6 6,1 14,8 

Yhteensä N kg/ha 16,9 11,9 28,8 



Havaintokoe 2010 
Kevätvehnän aluskasvikoe 1 (Vihti) 

Hyvä aluskasvikasvusto puinnin jälkeen. Kasvusto 
suojaa maan pintaa sateelta ja kerää ravinteita. 
Kuva 27.8.2010. 

 
Tulkinta maan typpituloksista (tulokset edellisellä sivulla) 
 
Ensimmäisen näytteen perusteella apila on saattanut lisätä 
typen määrää maassa. Myöhemmän näytekerran perus-
teella apila taas ei ole lisännyt typen huuhtoutumisen riskiä 
pelkkään vehnään nähden vaan typen määrä on vähenty-
nyt maassa syksyn aikana. Aluskasvittomalla lohkolla typpi 
on todennäköisesti valunut syvemmälle maassa. Aluskas-
vilohkoilla typpi on taas joko valunut syvemmälle tai kas-
vusto on kerännyt typpeä maasta. 
 
Kasvinäytteen perusteella raiheinän kasvu oli ollut vaati-
matonta, jolloin typen syvemmälle valumisen vaara kas-
vaa. Tosin apilakin voi kerätä maasta typpeä, jos sitä on 
helposti saatavilla.  
 
Keväällä 2011 otetun näytteen perusteella pellon muok-
kaamattomuus säästi mineraalitypen määrää etenkin pin-
takerroksessa. Syyskuun loppupuolella kynnetyssä B-
lohkossa oli puolen metrin kerroksessa noin 6 kg/ha vä-
hemmän kasveille käyttökelpoista typpeä kuin lohkossa A. 
Maasta itsestäänkin on vapautunut runsaasti typpeä liukoi-
seen muotoon. A:n ja B:n ero on kuitenkin syksystä kasva-
nut, mikä viittaa siihen, että aluskasvista on saatu enem-
män typpeä talteen, kun muokkaus on jätetty kevääseen. 
Se taas johtuu joko siitä, että (apila-) aluskasvi on kerännyt 
kasvuunsa typpeä vielä syyskuun lopun jälkeen tai siitä, 
että aluskasvista vapautunutta typpeä on ehtinyt jo syvem-
mälle lohkolla B,. Lohkon B ja C mineraalitypen määrä on 
samansuuruinen. B:ssä typpi on kuitenkin painottunut pin-
takerrokseen, mikä viittaisi aluskasvin estäneen typen va-
lumista myös syyskyntötilanteessa. 

Satotulokset 
 
Aluskasvina kasvaneesta valkoapila-italian raiheinä –
kasvustosta otettiin näyte ennen kasvukauden loppumista. 
Kasvusto sisälsi typpeä 47 kg/ha (typpipitoisuus 3 %). Kas-
vusto oli hyvin apilavaltaisat italian raiheinän jäädessä vaati-
mattomammaksi. 
 
Kasvuston typpimäärää ja –pitoisuus (3 %) oli melko suuri, 
mikä tarkoittaa, että typpi voi vapautua kasvustosta melko 
nopeasti 
 
Aluskasvilla ei ollut viljelijän havaintojen mukaan havaittavaa 
vaikutusta pääkasvin satoon. Aluskasvin kasvu painottui 
syksyyn, milloin sillä ei ollut havaittavaa vaikutusta pääkas-
vin satoon. 

Maanäytteen ottoa maan mururakenteen kestävyys-
analyysiä varten. Pintamaan rakenne vaikuttaa 
maan eroosioherkkyyteen. Kuva 30.8.2010. 



Havaintokoe 2010 
Kevätvehnän aluskasvikoe 1 (Vihti) 

Osa lohkosta jätettiin muokkaamatta syksyllä. Elävä kasvusto ottaa ravinteita kasvukau-
den loppuun saakka ja suojaa pellon pintaa eroosiolta. Kuva 29.9.2010 

Osa kasvustosta selvisi talven yli. Kuva 3.5.2011 Bilder: Jarkko Hovi, Kari Koppelmäki 



Havaintokoe 2011 
Italian raiheinä ohran kerääjäkasvina (Vihti) 

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesiensuojelua ja kestä-

vää maataloutta edistävistä toimenpiteistä. 

Päivitetty 9.7.2013 

 

Italian raiheinä kerääjäkasvina 
 
Havaintokokeessa kylvettiin italian raiheinä ohran alus-
kasviksi. Koe tehtiin samalla lohkolla missä oli 2010 
kylvetty italianraiheinä-valkoapila –seos kevätvehnän 
aluskasviksi. 
 
Havaintokokeessa seurataan kerääjäkasvin vaikutusta 
maan kasvukuntoon, pääkasvin sadon määrään ja 
maan liukoisen typen pitoisuuteen.   
 
Tavoitteena on, että italian raiheinä kerää liukoista typ-
peä maasta ja suojaa pellon pintaa syksyn sateilta. 
Osa lohkosta jätettiin muokkaamatta syksyllä. 

 
 
Lohkon perustiedot 
 
Havaintolohkon sijainti Vihti  
Lohkon viljelyhistoria  Kevätviljoja ja rypsiä.  
Perusmuokkaustapa  Syyskyntö 
Viljavuustiedot   Maalaji Hiuesavi, runsasmultainen, pH 6,8, P 5,4, Ca 3450, K 255, Mg 590 

 
 

Viljelytiedot 2011 
Perusmuokkaustapa ja –aika Syyskyntö 25.8.2010 
Kylvömuokkaustapa ja –aika Äestys 5.5.2011, aluskasviosuus äestetty muun lohkon yhteydessä 
 
Pääkasvin siemenmäärä  
ja kylvöajankohta Ohra Aukusti 183 kg/ha, kylvetty 5.5.2011 
Lannoitus (N-P-K)  N 119 kg/ha, P 9 kg/ha, K 11 kg/ha                                     
 
Aluskasvin kylvötapa                 Kylvetty erikseen sijoittamalla 
Aluskasvin siemenmäärä     10 kg/ha, kylvetty 6.5.2011 
  

  Lohko A  

Aluskasvi + talviaikainen kasvipeite 

Lohko B 

Aluskasvi + syyskyntö 

Lohko C 

Ilman aluskasvia + syyskyn-

tö 

2010 Kevätvehnä + valkoapila-
italianraiheinäseos 

  
Muokkaus keväällä 

Kevätvehnä + valkoapila-
italianraiheinäseos 

  
Kyntö syksyllä 

Kevätvehnä 

2011 Ohra + Italian raiheinä 
Muokkaus keväällä 

 

Ohra + italian raiheinä 
Kyntö syksyllä 

Ohra 



Havaintokoe 2011 
Italian raiheinä ohran kerääjäkasvina (Vihti) 

Havainnot 
 
Ohra taimettui paremmin siinä osassa lohkoa, mihin 
oli kylvetty valkoapila-italian raiheinä –seos vehnän 
aluskasviksi vuonna 2010 ja jätetty muokkaamatta 
syksyllä. Parempi taimettuminen saattoi johtua kosteu-
den paremmasta säilymisestä kuivana keväänä. Loh-
kolla oli myös enemmän typpeä käytössä aikaisem-
man syksyn rehevän kerääjäkasvuston perusteella. 
 
Aluskasviksi kylvetty italian raiheinä ei haitannut ohran 
kasvua, vaikka kylvö tapahtui lähes samaan aikaan 
ohran kylvön kanssa. Kasvu painottui tavoitteiden mu-
kaisesti syksyyn.  
 
Kesällä kärsittiin jälleen liiasta kuumuudesta ja kuivuu-
desta. Ohran sato oli lohkolla noin 2 700 kg jääden 
reilusti tavoittelusta satotasosta.  
 
Satokasvilta jäi käyttämättä typpeä ja lämpimän al-
kusyksyn vuoksi maasta vapautui reilusti typpeä italian 
raiheinän käyttöön. Kasvusto oli syksyllä rehevä ja 
tumman vihreä. Parhaimmilla kohdilla kasvusto oli rei-
lusti yli puolimetriä korkea. Kasvuston seassa oli vain 
vähän rikkakasveja. 
 
Maan rakennetta havainnoitiin syksyllä kuoppahavain-
tojen avulla. Kerääjäkasvusto myös kuivattaa maata 
syksyllä. Pelto oli huomattavasti kuivempaa kerääjä-
kasvustolohkolla kuin viereisellä kynnöksellä tai pel-
källä sängellä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



Havaintokoe 2011 
Italian raiheinä ohran kerääjäkasvina (Vihti) 

Kasvustonäyte 
 
Kerääjäkasvusto oli tasainen ja erittäin rehevä kasvukauden lopussa syksyllä. Kasvustosta otettiin näytteet loka-
kuun lopussa. Kuiva-ainesato oli keskimäärin 2184 kg/ha ja typpisato 57 kg/ha. Typpipitoisuus näytteessä oli 2,62 
%, mitä voidaan pitää italian raiheinälle hyvin korkeana.  
 
Tulkinta maanäytteiden tuloksista 
 
Italian raiheinä vähensi liukoisen typen määrää maassa. Lohkojen A ja B mineraalitypen määrä on vähentynyt  
elokuun lopusta peräti  reilun 20 kg/ha, kun lohkon C  mineraalityppi on taas jonkin verran kasvanut.  Kun lisäksi 
otetaan huomioon havainnot ja mittaustulos raiheinän voimakkaasta kasvusta , voidaan sanoa, että kerääjäkasvi 
on todennäköisesti vähentänyt typen huuhtoutumista. Kevätnäytteen perusteella lohkolla C typen määrä on vä-
hentynyt voimakkaasti edellisestä syksystä, kun taas lohkoilla A ja B typen määrä on säilynyt lähes ennallaan. 
 

Maanäytteiden tulokset 29.8.2011 NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohkot A ja B 0-20 cm. 12,8 9,3 22,1 

Lohkot A ja B 20-40 cm. 9,4 8,2 17,7 

Yhteensä N kg/ha 22,2 17,5 39,8 

        

Lohko C 0-20 cm. 11,0 5,4 16,4 

Lohko C 20-40 cm. 7,4 3,1 10,5 

Yhteensä N kg/ha 18,4 8,5 26,9 

Maanäytteiden tulokset 8.11.2011 NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 4,7 4,2 8,9 

Lohko A 20-40 cm. 2,4 5,8 8,2 

Yhteensä N kg/ha 7,1 10 17,7 

        

Lohko B 0-20 cm.  6,1 5,4 11,5 

Lohko B 20-40 cm. 5,5 1,7 7,2 

Yhteensä N kg/ha 11,6 7,1 18,7 

        

Lohko C 0-20 cm. 12,5 5,1 17,6 

Lohko C 20-40 cm. 9,1 4,5 13,6 

Yhteensä N kg/ha 21,6 9,6 31,2 

Maanäytteiden tulokset 3.5.2012 NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 3,9 5,0 8,9 

Lohko A 20-40 cm. 2,5 3,7 6,2 

Yhteensä N kg/ha 6,4 8,7 15,1 

Lohko B 0-20 cm.  3,6 5,2 8,8 

Lohko B 20-40 cm. 2,3 2,6 4,9 

Yhteensä N kg/ha 5,9 7,8 13,7 

        

Lohko C 0-20 cm. 4,3 4,6 8,9 

Lohko C 20-40 cm. 1,7 1,6 3,3 

Yhteensä N kg/ha 6 6,2 12,2 



Havaintokoe 2012 
Englannin raiheinä vs. italian raiheinä ohran aluskasvina (Karkkila) 

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesien-

suojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä. 

Päivitetty 23.8.2013 

Havaintokoe englannin ja italian raiheinän käytöstä oh-
ran aluskasvina 
 
Kokeessa selvitettiin italian ja englannin raiheinän ero-
ja ohran aluskasvina. Molemmat raiheinät kylvettiin 
samalla lohkolle keväällä kylvön yhteydessä. 
 
Italian raiheinä on normaalisti Suomessa yksivuotinen 
ja englannin raiheinä taas monivuotinen. Italian raihei-
nä kerää tehokkaasti typpeä syksyllä, mutta voimakas-
kasvuisena se saattaa vähentää myös satokasvin sa-
toa. Ruotsissa yleisemmin aluskasvina käytetyn eng-
lannin raiheinän kasvuunlähtö on hitaampaa, mutta 
kasvusto voi jäädä vaatimattomaksi sadonkorjuun jäl-
keen. 
 
 
 
Lohkon perustiedot: 
 
Havaintokokeen sijainti   Karkkila 
Lohkon viljelyhistoria  Kevätviljoja, rypsi 
 

 
 
 
 

 
 
 
Viljelytiedot 2012 
 
Pääkasvi                                                Ohra 
 
Perusmuokkaustapa ja –aika  Sänkimuokkaus  
Aluskasvin kylvö  Sijoittaen eri kylvökerralla 
Aluskasvin siemenmäärä  8 kg/ha   
  
 
  
   
   

 

 

  Lohko A Lohko B Lohko C 

2012 Ohra Ohra+englannin raiheinä Ohra + Italian raiheinä 



Havaintokoe 2012 
Englannin raiheinä vs. italian raiheinä ohran aluskasvina (Karkkila) 

Havainnot kasvukaudelta 
 
Aluskasvit itivät hyvin ja taimettuivat tasaisesti kevään 
kosteuden ansiosta. Kasvukausi oli melko viileä ja 
sateinen, mistä johtuen lohko puitiin vasta syyskuun 
loppupuolella. Puinnin jälkeinen kasvuaika typen ke-
ruuseen jäi melko lyhyeksi. Kasvustot olivat kuitenkin 
tasaisia ja peittäviä. Kasvustolliset osat lohkoa olivat 
huomattavasti kuivempia syksyllä kuin pelkällä sän-
gellä oleva osa peltoa. Lohko oli osittain melko tiivisty-
nyttä kyntöanturan alapuolella.  
 
Keväällä maan kuivumista ja murustumista tarkastel-
tiin lapiodignoosin avulla. Maa oli 3.5 tehdyssä tarkas-
telussa kuivempaa niillä osin lohkoa, missä oli kasva-
nut aluskasvi. Myös murustumisessa oli havaittavissa 
ero. Raiheinän juuret olivat murustaneet maata ja jät-
täneet sen märkää sänkipeltoa huokoisemmaksi.  
 



Havaintokoe 2012 
Englannin raiheinä vs. italian raiheinä ohran aluskasvina (Karkkila) 

Tulkinta maanäytteiden tuloksista 
 
Sadonkorjuun jälkeen otetun näytteen perusteella raiheinien kohdalla olivat maan ylemmän kerroksen mineraali-
typen määrät pienemmät kuin aluskasvittoman osan. Lähes kaksi kuukautta myöhemmin mineraalitypen koko-
naismäärät olivat lähes ennallaan.  Sängeltä typen määrä on kuitenkin jonkin verran vähentynyt, mikä viittaa 
huuhtoutumiseen syvemmälle.  Nitraattitypen määrät eivät ole kovin paljoa muuttuneet edellisestä näytekerrasta, 
mutta suurin muutos on sängen ammoniumtypen vähentyminen ylemmässä kerroksessa.   
 
Italian raiheinän  kohdalla typpeä on maassa hieman vähemmän kuin englannin raiheinän kohdalla, mikä sopii 
havaintoon italian raiheinän rehevämmästä kasvusta. Voidaan sanoa, että raiheinät ovat todennäköisesti vähen-
täneet jossain määrin typen huuhtoutumista. 
 
Keväällä liukoisen typen määrä on noussut runsaasti jokaisella käsittelyllä. Erityisesti italian raiheinä lohkolla liu-
koista typpeä on erityisen runsaasti maassa. 

Maanäytteiden tulokset 28.9.2012 NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 2,2 9,7 11,9 

Lohko A 20-50 cm. 1,0 3,3 4,3 

Yhteensä N kg/ha 3,2 13,0 16,2 

Lohko B 0-20 cm.  1,6 6,7 8,3 

Lohko B 20-50 cm. 1,2 2,7 3,9 

Yhteensä N kg/ha 2,8 9,4 12,2 

Lohko C 0-20 cm. 0,5 6,6 7,1 

Lohko C 20-50 cm. 1,1 3,8 4,9 

Yhteensä N kg/ha 1,6 10,4 12,0 

Maanäytteiden tulokset 21.11.2012 NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 1,4 5,2 6,6 

Lohko A 20-50 cm. 0,8 4,1 4,9 

Yhteensä N kg/ha 2,2 9,3 11,5 

Lohko B 0-20 cm.  2,6 6,8 9,4 

Lohko B 20-50 cm. 1,4 3,1 4,5 

Yhteensä N kg/ha 4,0 9,9 13,9 

Lohko C 0-20 cm. 1,4 5,2 6,6 

Lohko C 20-50 cm. 0,8 4,1 4,9 

Yhteensä N kg/ha 2,2 9,3 11,5 

Maanäytteiden tulokset 3.5.2013 NO3 NH4 yht. N kg/ha 

Lohko A 0-20 cm. 7,5 6,2 13,7 

Lohko A 20-50 cm. 7,0 4,7 11,7 

Yhteensä N kg/ha 14,5 10,9 25,4 

Lohko B 0-20 cm.  5,8 8,5 14,3 

Lohko B 20-50 cm. 4,9 4,1 9,0 

Yhteensä N kg/ha 10,7 12,6 23,3 

Lohko C 0-20 cm. 3,7 2,7 6,4 

Lohko C 20-50 cm. 13,7 10,9 24,6 

Yhteensä N kg/ha 17,4 13,6 31,0 
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