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Johdanto

Viherlannoituskasvustoilla voi olla monenlaisia tavoitteita: typen tuottaminen seuraavan kasvuston käyttöön, maan rakenteen 
parantaminen, yksipuolisen viljelykierron katkaiseminen ja kasvintuhoojien vähentäminen, rikkakasvien tukahduttaminen, ympäris-
töhyödyt, luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja maiseman monipuolistaminen. Erityisen tärkeitä viherlannoituskasvustot ovat 
luomukasvintuotantotiloilla, joilla karjanlantaa ei ole, ja ostoravinteiden saatavuus on hyvin rajattua ja käyttö kallista. Myös tavan-
omaiset kasvinviljelytilat voisivat hyödyntää viherlannoituksen mahdollisuuksia nykyistä enemmän, vaikkakaan aina viherlannoituksen 
taloudellisia hyötyjä ei nähdä riittävän suurina. 

Koska viherlannoituksessa on monia vaihtoehtoja ja kokonaisuus on moniulotteinen, viljelijöitä mietityttävät ainakin seuraavat asiat: 
yksi- vai monivuotinen kasvusto? Millä siemenseoksella kylvän? Tarvitaanko niittoa ja kuinka usein? Miten kasvusto lopetetaan, jotta 
ravinteet siirtyisivät mahdollisimman tehokkaasti seuraavan kasvin käyttöön? Mikä kasvi hyötyy eniten viherlannoituksesta ja kuinka 
se kannattaa sijoittaa viljelykiertoon? 

Tämä Viherlannoitusopas kirjoitettiin osana MTT:n ja ProAgrian yhteishanketta ”Luomua lisää – Luomutilojen neuvonnan kehittämi-
nen”. Oppaaseen on koottu tutkittua ja jossain määrin myös kokemusperäistä tietoa käytännönläheiseen muotoon. Samalla paljastui 
myös joukko asioita, joista ei vielä tiedetä riittävästi. Kiitokset Maa- ja metsätalousministeriölle, MTT:lle ja ProAgrialle rahoituksesta 
ja yhteistyöstä. Erityiskiitoksen ansaitsevat ProAgrian luomuasiantuntijat Arja Nykänen, Kaija Hinkkanen ja Sari Hiltunen sekä MTT:n 
hankevastaavana toiminut vanhempi tutkija Timo Lötjönen. Heidän asiantuntevat kommenttinsa auttoivat huomattavasti oppaan 
sisällön luomisessa.

Hannu Känkänen

vanhempi tutkija
MTT Kasvintuotannon tutkimus
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Viherlannoituksen monet hyödyt 1
Viherlannoituksen avulla lisätään viljelykiertoon ravinteita, etenkin typpeä 
palkokasvien biologisen typensidonnan avulla. Samalla parannetaan 
pellon kasvukuntoa. Syväjuuriset lajit lisäävät maahan vedenläpäisyky-
kyä parantavia kanavia, matalajuuriset lajit kuohkeuttavat pintamaata. 
Maahan muokattava kasvimassa lisää hyödyllisten pieneliöiden toimintaa 
ja vähitellen myös maan multavuutta. Muusta viljelykierrosta poikkeavat 
lajit katkaisevat kasvitautien etenemisen.  Hyötyjen painottuminen näihin 
maata parantaviin vaikutuksiin riippuu viherlannoituskasvuston lajeista 
ja kasvuajasta sekä lähtötilanteesta kyseisellä pellolla. 

Viherlannoituksen maanparannushyöty perustuu useisiin fysikaalisiin, 
kemiallisiin ja biologisiin vaikutuksiin. Maata parantava vaikutus kasvaa, 
kun viherlannoitusseoksessa kasvaa lajeja, joiden juuristo on voimakas 
ja ulottuu syvälle. 

Monivuotiset viherlannoitusnurmet parantavat niin pinta- kuin 
pohjamaan rakennetta. Tehokkaasti maata parantavassa kasvustossa 
on toisaalta syvälle ulottuvia juuria, toisaalta runsas juurimassa ma-
talammissa kerroksissa. Syvät juurikanavat helpottavat veden nopeaa 
imeytymistä maahan sateiden jälkeen. Maahan jäävät kanavat helpottavat 
myös seuraavan satokasvin juurten kasvua. Runsas juuristo murustaa ja 
kuohkeuttaa maata pinnasta ja syvemmältä sekä lisää maan orgaanisen 
aineksen pitoisuutta. Lisääntynyt multavuus lisää  maan ravinnevarastoja, 
parantaa maan vesitaloutta ja mururakennetta sekä helpottaa muokka-
usta. Hyöty maan rakenteelle lisääntyy yleensä, kun yksivuotinen kasvusto 
saa kasvaa mahdollisimman pitkään syksyllä ja toisaalta monivuotisena 
pidempään kuin yhden kesän. 

Suurin hyöty viherlannoituskasvien käytöstä on niiden ilmasta typpi-
bakteeriensa avulla sitoma typpi, joka sitten vapautuu seuraavien kasvien 
käyttöön. Viherlannoituskasvustot, jotka sisältävät esimerkiksi syvä- ja 
matalajuurisia kasveja, ottavat ja rapauttavat ravinteita useammasta 
maakerroksesta. Viherlannoitusmassan käyttö biokaasun tuotantoon 
ja prosessissa syntyneen mädätteen levittäminen lannoitteena voi tu-
levaisuudessa olla kasvuston paikalleen jättämisen vaihtoehto. Tällöin 

typen huuhtoutumisriski pienenee ja lisäksi saadaan bioenergiaa. Vi-
herlannoituksen tuottamia ravinteita saisi näin myös siirrettyä toisille 
lohkoille.  Jos nurmen tuotto on suuri (yli 9 000  kg/ha kuiva-ainetta), 
saa syntyneellä biomassalla lannoitettua suuremman pinta-alan, kuin 
millä se on kasvanut.

Viherlannoitus lisää eloperäisen aineksen määrää ja tukee pieneliöstön 
toimintaa maassa. Maan mikrobit saavat viherlannoituskasvuston juuris-
ta ja maahan muokatusta massasta ravintoa, ja sitä kautta pieneliöstö 

Viherlannoituksen monet hyödyt
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Maan kasvukuntoa parantava vaikutus voimistuu, kun
- kasvustossa on sekä syvä- että tiheäjuurisia lajeja
- rehevän kasvun aika pitenee
- maahan muokattava kasvimassa lisääntyy

muuttaa viherlannoitusmassan ravinteita viljelykasveille käyttökelpoiseen 
muotoon. Mikrobien aktiivinen toiminta parantaa myös monin tavoin 
maan ominaisuuksia, esimerkiksi maamurujen kestävyyttä, ja siten lisää 
kasvien edellytyksiä kasvaa hyvin ja tuottaa suuria satoja.

Kasvintuhoojien torjujana viherlannoituksen rooli on vielä tärkeämpi 
luonnonmukaisessa kuin tavanomaisessa viljelyssä. Vuorotellessaan tuo-
tantokasvien kanssa viherlannoituskasvusto voi katkaista taudin tai tu-
holaisen siirtymisen seuraavaan kasvukauteen, kunhan seoksessa ei kasva 
näiden isäntälajeja. Silloin kun viherlannoituskasvi kasvaa samaan aikaan 
tuotantokasvin kanssa, aluskasvina, se voi hillitä tautien tai tuholaisten 
leviämisedellytyksiä. Rehevä viherlannoituskasvusto estää rikkakasvien 
kasvua ja aluskasvitkin voivat kilpailla rikkakasveja vastaan. 

Puolikesanto on erityisratkaisu, jossa rikkakasveja torjutaan joko alku- 
tai loppukesällä muokkaamalla. Alkukesän kesannon jälkeen voidaan vielä 

Monivuotisen seoskasvuton runsaat juuret parantavat maan rakennetta. 
Kuvat on otettu luonnonhoitopellosta, johon on kylvetty apiloita ja heinä-
kasveja. Vasemmalla kuvassa  juuria multamaassa, oikealla savimaassa.

perustaa viherlannoituskasvusto. Loppukesän kesanto puolestaan toteu-
tetaan yleensä monivuotisen viherlannoituskasvuston lopetusvaiheessa, 
jolloin kasvustoa aletaan muokata kesäkuun loppupuolella kultivaatto-
rilla tai lautasäkeellä viikon välein ja lopuksi kynnetään. Tämän jälkeen 
kylvetään jokin syyskylvöinen kasvi tai pyydyskasvi talveksi.
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Viherlannoituskasvustot voidaan jakaa kolmeen ryhmään, joiden sisällä 
on lukuisia toteutusvaihtoehtoja. 
1)  Yksivuotiset viherlannoituskasvustot tuottavat yhdessä kesässä suuren 

typpisadon. 
2)  Monivuotisten viherlannoituskasvustojen tärkein tehtävä on parantaa 

maan kasvukuntoa, mutta kasvilajistosta riippuen myös niiden syn-
nyttämä typpihyöty voi olla suuri. 

3)  Aluskasvien tuottama lannoitus- ja rakennehyöty on viherlannoitus-
kasvustoja pienempi, mutta ne eivät aiheuta katkosta tuotantokasvien 
viljelyyn.

Yksivuotiset viherlannoituskasvustot
Yksivuotisen viherlannoituksen päätavoite on tuottaa typpeä seuraavan 
viljelykasvin käyttöön, vaikka se samalla tuo myös muita hyötyjä. Esimer-
kiksi pelkästään rehu- tai ruisvirnaa kylvämällä saadaan suuri typpisato, 
jota onnistunut syysruis hyödyntää parhaiten. 

Vaikka pelkän virnan avulla saadaan suuri typpihyöty, on suositeltavaa 
lisätä muita lajeja seokseen. Muut kasvit (erityisesti ei-typensitojakasvit) 
samassa kasvustossa varmentavat kasvua, monipuolistavat vaikutuksia 
maan kasvukuntoon, pitävät kasvustoa pystyssä ja helpottavat typen 
hallintaa. 

Virnan määrältään suuri ja nopeasti vapautuva typpi merkitsee huuh-
toutumisriskiä, jota voidaan pienentää lisäämällä seokseen esimerkiksi 
kauraa tai muita vilja- ja heinäkasveja. Monivuotisten palkokasvien typ-
pi vapautuu yleensä hitaammin kuin virnojen tai muiden yksivuotisten 
palkokasvien (vihantaherneet ja –härkäpavut, valkolupiini, persian- ja 
veriapila), mikä helpottaa typen säästämistä seuraavan viljelykasvin 
käyttöön. Huuhtoutumista voidaan lisäksi hillitä erilaisten viljelyteknisten 
ratkaisujen avulla (kts. s.15 Kasvuston lopettaminen). 

Viherlannoitustavat 2
Monivuotiset viherlannoitusnurmet
Monivuotisten viherlannoitusnurmien sisällyttäminen viljelykiertoon vä-
hentää tilan töitä ja auttaa jakamaan niitä tasaisemmin kasvukaudelle, 
kun vuosittainen muokkaaminen ja kylväminen vaihtuu hoitoniittoihin. 
Koska viherlannoitusnurmen kasvuvuosina ei synny korjattavaa satoa, on 
monivuotisuus järkevää lähinnä maan parannuksen tai kestorikkakasvien 
torjunnan perusteella. Viherlannoituksen typpihyödyn kannalta kasvusto 
kannattaa lopettaa sinä vuonna, kun on päästy lähelle maksimisatoa. 
Monivuotisilla apilanurmillakin tämä tapahtuu toisena kasvuvuonna, 
suojaviljaan perustettaessa ensimmäisenä varsinaisena viherlannoitus-
nurmivuonna. 

Juuriston maata parantava merkitys lisääntyy voimakkaasti jo kyl-
vövuonna, kun kasvi saa kasvaa syksyyn asti. Monivuotisten kasvilajien 
juuristo syvenee ja laajenee edelleen toisena kesänä. Vuosien edelleen 
karttuessa maa saa levätä ja maahan syntyy samanaikaisesti kuolleiden 
juurten jättämiä kanavia sekä uusia juuria. Vahvajuurisimmat palkokas-
vit eivät kuitenkaan välttämättä säily kasvustossa monia vuosia, vaan 
jo toisen tai kolmannen kesän jälkeen niiden merkitys yleensä vähenee.

Monivuotisissa viherlannoitusnurmissa on tärkeää viljellä lajeja, joiden 
talvenkestävyys on hyvä. Talviaikainen, eroosiota estävä kasvipeitteisyys 
toteutuu luonnostaan monivuotisten viherlannoitusnurmien tapauksessa. 
Toisaalta typen tuottaminen viljelykiertoon on tehokkainta lyhytkestoisten 
kasvustojen avulla.

Viherlannoitustavat
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Aluskasvit
Aluskasvit kasvavat yhdessä satokasvin kanssa ja jatkavat kasvuaan sen 
korjuun jälkeen. Aluskasvien teho typen tuottajina ja maan kasvukunnon 
parantajina on varsinaisia viherlannoituskasvustoja pienempi. Koska 
aluskasveja voidaan kasvattaa yhdessä tuotantokasvin kanssa, voivat ne 
toistua usein viljelykierrossa. Toistuvuus lisää aluskasvien synnyttämää 
hyötyä.

Vaikka aluskasveilla on maata parantavaa ja kasvintuhoojilta suo-
jaavaa merkitystä, viljellään niitä ennen kaikkea joko sitomaan typpeä 
ilmakehästä tai keräämään sitä maasta. Edelliseen tehtävään käytetään 
palkokasveja (esimerkiksi valko- ja puna-apilaa, yksivuotisia apiloita 
tai nurmimailasta, jälkimmäiseen tehtävään heinäkasveja (esimerkiksi 
raiheiniä). 

Suurin typpisato kasvuaikaan nähden saadaan yksivuotisista kasvustoista.

Aluskasviseokseen on hyvä lisätä palkokasvien lisäksi hieman heinäkasvien siemeniä, ettei typpeä huuh-
toudu loppusyksyn ja talven aikana vesistöihin. 

Viherlannoitustavat

Aluskasvien sato on pieni, mutta ne eivät keskeytä muiden kasvien viljelyä.

Suurin biomassan ja typen kokonaissato saadaan 2–3 vuoden kasvustoista.
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3
Kasvuston perustaminen

Yksivuotiset kasvustot

Yksivuotisen viherlannoituskasvuston perustaminen onnistuu varmimmin 
kevätkylvöjen aikaan, viljojen tapaan vantaiden kautta kylväen. Myöhäi-
sempi kylvö rikkakasviäestyksen yhteydessä on toinen mahdollinen tapa 
etenkin luomutiloilla. Myöhäisen kylvön taimettuminen voi olla heikom-
paa kuin ajoitettaessa kylvö maan kosteustilan perusteella. 

Viherlannoituskasvuston tasainen kasvuun lähtö ei ole yhtä ratkaise-
vaa kuin tuotantokasvien kohdalla, mutta silti kasvustosta tulisi saada 
nopeasti peittävä jo rikkakasvien kasvunkin estämiseksi. Monipuolinen 
siemenseos sekä kesäsateet varmistavat yleensä hyvän kasvuston myöhäi-
senkin kylvön jälkeen. Seoksessa kylvetään yksivuotisia, nopeakasvuisia 
lajeja. Nopea kasvu on erityisen tärkeää, jos kylvöä viivytetään rikkakasvien 
torjunnan vuoksi ja syksyllä kylvetään ruista, vehnää tai rypsiä. 

Monivuotiset kasvustot

Monivuotisen viherlannoituskasvuston voi kylvää ilman suojaviljaa tai 
sen kanssa. Jälkimmäinen tapa on suositeltava, koska silloin vältetään 
erilliset perus- ja kylvömuokkaukset ja perustamisvuonna saadaan myös 
myytävää satoa. Viljan alle kylvettyjen monivuotisten lajien kasvu on alussa 
niin hidasta, että pääkasvi saa kilpailutilanteessa etulyöntiaseman. Viljan 
sato pienenee puhdaskasvustoon verrattuna vain vähän tai ei lainkaan. 
Viljalle käytetään samaa siemenmäärää kuin normaalisti. Monivuotista 
kasvustoa perustettaessa on erityisen tärkeää, että kylvöön ei jää aukkoja 
ja välejä, joissa rikkakasvit saavat helposti vallan.

Suojaviljaan perustettu viherlannoitusnurmi lähtee kylvöä seuraavana 
keväänä nopeasti kasvuun ja tuottaa syksyyn mennessä runsaan kasvus-
ton. Kun ensisijaisena tavoitteena on tuottaa typpeä seuraavalle kasville, 
kannattaa viherlannoituskasvusto lopettaa jo tähän. Kasvusto jätetään 
kasvamaan useammiksi vuosiksi vain, kun päätavoite on maan rakenteen 
ja muun kasvukunnon tehokas parantaminen.

Viljely

Aluskasvit

Aluskasvien perustaminen vastaa monivuotisen viherlannoituskasvuston 
kylvöä suojaviljaan. Paras aluskasvusto saadaan yleensä, kun se kylvetään 
samaan aikaan tai heti pääkasvin kylvön jälkeen. Siementen hajakylvö 
heinänsiemenlaatikosta viljan kylvön yhteydessä on luotettava tapa pe-
rustaa aluskasvusto, kunhan jokin laite, esimerkiksi jälkiäes, kylvökoneen 
perässä multaa kevyesti siemenet. Erillistä kylvöä vantaiden kautta ei siis 
välttämättä tarvita.

Myöhemmin, viljan orasvaiheessa tehdyn kylvön ei ole todettu hyödyt-
tävän viljan kasvua mutta aluskasvin kasvua se on vähentänyt. Tosin jos 
vilja ei kasva vahvasti, esimerkiksi typen puutteen vuoksi, voivat pääkasvin 
kylvön yhteydessä kylvetyt puna- ja alsikeapila kasvaa läpi viljakasvustosta. 
Viljan orasvaiheessa tehty kylvö voikin olla perusteltua rikkakasviäestyksen 
yhteydessä, jos sellaista tarvitaan. 

Ruotsin yliopiston kokeissa on testattu myös aluskasvimenetelmää, 
jossa jo kasvavaan valkoapilakasvustoon on kylvetty syysvehnää. Tällainen 
”elävän viherlannoituksen” käyttö on ongelmallista sen vuoksi, että vilja 
on pensomisvaiheessaan herkkä kilpailulle. Menetelmä voi toimia vain, 
jos aluskasvin kasvua rajoitetaan keinotekoisesti. Kokeissa apilan kasvua 
rajoitettiin herbisidiruiskutuksen avulla. Yhtenä vuonna syysvehnä tuotti 
hyvän sadon mutta toisena ei.

Perustaminen onnistuu parhaiten, kun
-  Kylvön ajoitus perustuu maan muokkautuvuuteen ja kosteuteen
-  Kylvetään samaan aikaan kuin suojavilja tai heti sen jälkeen
-  Hajakylvettykin siemen saa kevyen multauksen tavalla tai toisella

Viljely
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Siemenseokset

Siemenseosten lajit

Monipuoliset siemenseokset ovat suositeltavia viherlannoituskasvuston 
toteutustavasta riippumatta. Kasvilajien erilaisuus varmentaa kasvua eri-
laisilla pelloilla, pellon erilaisissa osissa ja erilaisina vuosina. Pitkäikäisissä 
viherlannoituskasvustoissa monipuolisten seosten merkitys korostuu, jotta 
rikkakasvit eivät valtaa kuolleiden kasvilajien jättämää tilaa.

Kasvuun lähtö niiton jälkeen on eräs tärkeä ominaisuus, jonka suh-
teen lajien välillä on eroa. Suurisiemenisistä palkokasveista rehuherne 
ja härkäpapu eivät kestä niittoa. Pienisiemenisten palkokasvien kasvua 
niitto voi jopa parantaa. Rehunurmiinkin sopivat heinälajit sekä öljykasvit 
kestävät hyvin niittoa, mutta näitä suurempisiemeniset ei-palkokasvit 
eivät yleensä sitä kestä.

Yksivuotiset seokset

Yksivuotisten viherlannoitusseosten peruskasvina voi pitää rehuvirnaa tai 
ruisvirnaa, jotka pystyvät biologisen typensidonnan avulla tuottamaan 
kesän aikana suuren määrän typpeä. Typensidonnan varmistamiseksi 
seokseen voi lisätä muitakin yksivuotisia palkokasveja, kuten persian-, 
veri- tai maa-apilaa. 

Heinä- ja viljakasvit pienentävät viherlannoitusmassan typpipitoisuut-
ta ja vähentävät siten typen huuhtoutumisen riskiä syksyn ja seuraavan 
kasvukauden välillä. Ne myös ottavat typpeä maasta, jolloin palkokasvien 
typensidonta toimii paremmin eikä typpeä myöskään jää riskialttiiksi 
huuhtoutumiselle. Kevätviljat sopivat tehtävään hyvin, jos niiden kasvu-
aika on viherlannoitusnurmen kestoa pidempi, eli ne eivät ehdi tuleentua. 
Italianraiheinä jatkaa kasvuaan pidemmälle syksyyn ja kerää siksi myös jo 
palkokasveista vapautuvaa typpeä ja auttaa typen siirtymisessä seuraavan 
kesän kasvin kasvuun.

Myös typpeä tehokkaasti maasta kerääviä ja typpensä melko nopeasti 
luovuttavia ristikukkaisia kasveja voi seokseen lisätä. Rypsin ja rapsin vil-
jelijän kannattaa huomata, että sinappi ei sovi kiertoon möhöjuuririskin 
vuoksi. Sen sijaan öljyretikka on kestävä möhöjuurta vastaan ja MTT:n 
tuoreiden koetulosten perusteella se pystyy jopa vähentämään taudinai-
heuttajan määrää maassa.

Myös vihantarehuherne, härkäpapu ja valkolupiini tuottavat runsaan ja typpipitoisen 
vihermassa ja niitä voi käyttää seoksissa joko virnan kanssa tai sen tilalla.

Alkukesällä kylvetty öljyretikka on jo heinäkuun puo-
livälissä hyvinkin peittävää, joten siemenmäärän 
seoksessa on hyvä olla maltillinen. Jos öljyretikka saa 
kasvaa niittämättömänä koko kesän, se kasvaa yli 
puolitoistametrisen kukkavarren ja saattaa ehtiä 
tuottaa siemeniä.

Viljely
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Monivuotiset seokset

Puna-apila on yleinen ja viljelyvarma laji, joka kuitenkin saattaa kadota 
kasvustosta toisen vuoden jälkeen. Se on hyvä maan kuohkeuttaja ja sillä 
on melko syvä paalujuuri. Puna-apilan alkukehitys on useimpien moni-
vuotisten palkokasvien tapaan hidas, mutta lopulta se tuottaa paljon 

typpeä. Valkoapila on hyvä lisä seokseen, mutta ei viihdy kovin raskailla 
mailla, ja on arka kuivuudelle. 

Sinimailanen on erityisen hyvä maan rakennetta parantava kasvi syvälle 
ulottuvan paalujuurensa ansiosta. Se tuottaa paljon typpeä vettä hyvin 
läpäisevillä, kasvukunnoltaan hyvillä pelloilla. Sirppimailanen (rehumaila-
nen) viihtyy sinimailasta vaatimattomammissa oloissa. Erityisesti kevyille 
maille sopiva vuohenherne tuottaa hyvin suuria kuiva-ainesatoja, ja sen 
sato vain suurenee vuosien edetessä. Sirppimailanen ja vuohenherne 
menestyvät poutivilla lohkoilla.

Taulukko 1: Yksivuotisen viherlannoituskasvuston kasvilajien ominaisuuksia seok-
sissa (Luonnonmukainen maatalous -kirja, Rajala 2006).

Palkokasvit Ei-palkokasvit
Suurisiemeniset
(virnat, herne, härkäpapu, lupiini)
- nopea ja varma taimettuminen 
- typensidonta heti alkukesällä
- herne ja härkäpapu eivät kestä 
  niittoa

(viljat, tattari, auringonkukka, 
hunajakukka)
- nopea ja varma taimettuminen 
- tehokas kilpailu rikkojen kanssa
- loppukesän kerääjäkasveja 
- eivät toivu niitosta

Pienisiemeniset
(apilat ja mailaset)
- hitaahko ja epävarma taimettuminen
- typensidonta loppukesällä
- niitto saattaa parantaa kasvua

(heinät, sinappi, rypsi, rapsi, retikat)
- hidas ja epävarma alkukehitys
- hyvä niitonkestävyys
- tehokas ravinteiden otto syksyllä

Alsikeapila sopii turvemaille ja muille 
kosteille kasvupaikoille. Sen juuristo on 
matalampi, mutta se talvehtii 
puna-apilaa varmemmin.

Sinimailasella ja puna-apilalla 
on syvälle maahan tunkeutuva 
paalujuuri. Juuriston merkityk-
sestä voi saada jonkinlaisen 
käsityksen jo kasvustoa katso-
malla. Yleensä vähintään puo-
let palkokasvien kokonaismas-
sasta on nimittäin maan alla.

Myös muun tyyppisen juuris-
ton kuin paalujuuren omaavia 
palkokasveja, esimerkiksi 
valkoapilaa, kannattaa mo-
nivuotiseen viherkesantoon 
sisällyttää kasvuston monipuo-
listamiseksi ja kasvun varmen-
tamiseksi pellon eri osissa. 

Viljely
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Kaikki monivuotiset rehunurmissamme käytetyt heinät sopivat mo-
nivuotisiin viherkesantoihin. Niiden kasvurytmissä ja kasvutavassa sekä 
juuristoissa on huomattavia eroja, jonka vuoksi eri lajeja kannattaa lisätä 
monivuotisiin viherlannoitusseoksiin. Timotein alkukehitys on hidas, 
mutta perustamista seuraavina vuosina se kasvaa voimakkaasti heti 
kasvukauden alusta ja on viljelyvarma heinä kaikille maalajeille. Nadat 
kestävät hyvin niittoa ja kasvavat voimakkaasti sen jälkeen. Ruokonadalla 
on nurminataa voimakkaampi ja syvempi juuristo. Koiranheinällä on hyvä 
kasvukyky niiton jälkeen ja sen kehitysrytmi on nopea. Englanninraiheinän 
alkukehitys on nopeaa, mutta se saattaa hävitä monivuotisesta kasvus-
tosta heikon talvenkestävyytensä vuoksi.

Aluskasvit

Aluskasveiksi sopivat palkokasveista lähinnä valko- ja puna-apila. Myös 
yksivuotinen nurmimailanen on menestynyt kokeissa hyvin aluskasvina. 
Myönteisiä kokemuksia on saatu muutamasta muustakin apilakasvista, 
joista persianapilaa käytetään viljelyksillä jonkin verran.

Heinäkasvit eivät tee suuria juurikanavia puna-apilan ja mailasten tapaan, mutta 
niiden ohuista juurista koostuva tiheä massa on tärkeä maan ylempien kerrosten 
kuohkeuttaja ja elävöittäjä. Kuvan timotei (vasemmalla) ja italianraiheinä ovat alus-
kasveinakin kasvattaneet syksyyn mennessä maan kuohkeutta lisäävän juurimas-
san.

Palkokasvit sitovat typpeä ilmakehästä ja tuottavat typpihyötyä seuraaville 
kasveille.

Taulukko 2: Aluskasvien joitakin ominaisuuksia. (Taulukko on mukailtu RaHa -hank-
keen (2012) ohje-esitteestä Pelto vihreämmäksi kerääjä- ja peitekasvien avulla.) 

Aluskasvien siemenmääriä ja ominaisuuksia

Kasvilaji Ominaisuuksia

Valkoapila Kilpailu viljaa vastaan vähäistä. Korkea typpipitoi-
suus. Syyspainotteinen kasvu. Monivuotinen laji.

Puna-apila Kilpailu yleensä vähäistä, mutta voi hillitä rikkakas-
veja. Syyspainotteinen kasvu. Typpipitoisuus hieman 
valkoapilaa pienempi, typpisato hyvä. Paalujuuri ehtii 
kohtalaiseksi.

Persianapila Juuristo on edellisiä vähäisempi. Kilpailee enemmän 
viljan kanssa. Yksivuotinen, eli ei talvehdi.

Italianraiheinä Kerää tehokkaasti typpeä maasta. Kilpailee viljan 
kanssa melko voimakkaasti. Voi talvehtia, jos talvi on 
luminen. Runsaasti ohuita juuria muokkauskerrok-
sessa.

Timotei Kerää edellistä heikommin typpeä, mutta jatkaa 
keruuta seuraavana keväänä. Kilpailee vain heikosti 
viljaa vastaan. Talvehtii varmasti. 

Muut monivuotiset 
heinät

Kuten timotei, mutta aluskasvikokeissa hieman sitä 
epävarmempia. Monivuotisten heinien kasvusto ja 
juuret eivät ehdi yhtä reheviksi kuin italianraiheinän. 

Viljely

Heinäkasvit ja ristikukkaiset keräävät typpeä maasta ja estävät sen huuh-
toutumista.

K
uv

a:
 K

ar
i K

op
pe

lm
äk

i



12Viherlannoituksen käyttö maataloudessa

Siemenseosten lajikkeet 

Viherlannoitusseokseen kylvettävillä kasvilajeilla on lopputuloksen kannal-
ta paljon suurempi merkitys kuin lajikkeilla. Lajikkeita ei ole viherlannoi-
tuksen näkökulmasta tutkittu. Saatavilla olevia lajiketietoja voi silti ottaa 
huomioon myös viherlannoitusnurmen siemeniä valittaessa.

Aluskasvien aiheuttamaa kilpailua pääkasvia kohtaan voi vähentää 
välttämällä rehevimmin kasvavia lajikkeita. Esimerkiksi matalina kasvavat 
laitumiin tarkoitetut valkoapilalajikkeet ovat tähän tarkoitukseen hyviä. 
Puna-apiloista diploidit lajikkeet eivät ole niin reheväkasvuisia kuin tet-
raploidiset lajikkeet. 

Etenkin syksyllä muokkaamatta jätettävien aluskasvien olisi hyvä 
kasvaa mahdollisimman myöhään. Jos aluskasvin ei toivota jatkavan 
kasvuaan seuraavana kesänä, esimerkiksi muokkaamatta viljelyssä, voi 
heikoimmin talvehtivien lajikkeiden valinnasta olla apua.

Mikäli yksivuotisista viherkesantokasveista on saatavilla selvästi 
toisistaan poikkeavia lajikkeita, kannattaa valita mahdollisimman 
myöhään tuleentuva lajike. Silloin ravinteiden kerääminen maasta tai 
biologinen typensidonta jatkuvat mahdollisimman pitkään. Ainakin re-
huvirnalajikkeiden välillä on suuria eroja, sillä osa lajikkeista on jalostettu 
siementuotantoa varten. Muiden lajikkeiden avulla saadaan suurempi 
typpilannoitushyöty.

Kasvin myöhäinen valmistumisrytmi on eduksi, vaikka kasvusto 
muokattaisiin maahan jo loppukesällä esimerkiksi ruista varten. Typpi 
nimittäin vapautuu paremmin seuraavan kasvin käyttöön, jos kasvusto 
ei ole alkanut tuleentua. Huuhtoutumisriskiä on järkevämpää hillitä se-
okseen lisättyjen heinäkasvien avulla kuin käyttämällä aikaisin tuleentuvia 
palkokasveja. 

Monivuotisiin viherkesantoihin on varminta valita lajikkeita, joiden 
säilyvyys ja talvehtiminen on todettu hyväksi. Lajiketiedot ovat tosin rehun-
tuotantotilanteista, jolloin kasveja niitetään toistuvasti ja lannoitetaan. 
Lajikekokeissa niitetty massa ei myöskään jää uutta kasvua hidastamaan, 
tai suojaamaan haihtumiselta hellekauden osuessa niiton jälkeen. Hyvä 
jälkikasvukyky on kuitenkin eduksi myös viherlannoitusseoksissa, sillä 
kasvustoja saatetaan niittää rikkakasvien vuoksi useitakin kertoja kesässä. 
Kestävyys on suuresti lajiominaisuus, mutta mikäli lajikkeiden välillä on 
todettu säilyvyyseroja, kannattaa ne ottaa huomioon. 

Kylvösiemenen määrä

Kun seokseen kuuluvien kasvilajien siemenmäärät päätetään, on ta-
voitteena saavuttaa tietynlainen kasvusto. Eri lajien suhteellista osuutta 
kasvuston kasvimassan määrästä ei kuitenkaan voi suoraan päätellä 
siementen painojen suhteesta, vaan erilaisesta siemenkoosta johtuen 
siementen lukumäärän suhde poikkeaa painojen suhteesta merkittävästi. 
Jos esimerkiksi valkoapilaa kylvetään kiloina yhtä paljon kuin puna-apilaa, 
tulee valkoapilan siemenyksilöitä noin kolminkertaisesti puna-apilan 
siemeniin verrattuna. Samalla kilomäärällä timoteita siementen kappa-
lemäärä on lähes kolminkertainen puna-apilaan ja noin seitsenkertainen 
italianraiheinään verrattuna.

Siemenet selviävät myös eri tavoin haastavista taimettumisoloista. 
Suuret siemenet taimettuvat useimmiten paremmin kuin pienet. Apiloissa 
on ns. kovia siemeniä, jotka voivat itää vasta tulevina vuosina. 

Taimettuneet yksilöt kilpailevat keskenään, mikä edelleen muuttaa yksi-
löiden osuutta kasvustossa. Kovimmat kilpailijat valtaavat lukumääräänsä 
isomman osan kasvustosta. Säät vaikuttavat kilpailuun, sillä esimerkiksi 
syväjuuriset kasvit sietävät kuivuutta paremmin kuin matalajuuriset. Jos 
maassa on tarjolla runsaasti typpeä, heikentää se palkokasvien kilpailu-
kykyä muihin kasveihin nähden. 

Vasta näiden kaikkien tekijöiden summana syntyy lajien välinen osuus 
biomassasta, maan päällä ja juuristossa. Siksi viherlannoitusta tehokkaas-
ti hyödyntävän viljelijän on tarkistettava lopullinen tulos kasvustosta. Mitä 
pidemmän aikaa viherkesanto kasvaa, sitä vaikeampaa on siemenseoksen 
perusteella arvioida kasvuston rakenne lopetusvaiheessa.

Sekakasvuston massan jakautumiseen vaikuttavat kunkin lajin

- Siemenkoko, itävyys ja taimettumiskyky

- Sopeutuminen oloihin taimettumisen ja kasvun aikana

- Kilpailukyky muita seoksen kasvilajeja vastaan

Viljely
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Koska viherlannoituskasvustoilla on erilaisia tavoitteita ja kasvilajit 
menestyvät eri tavoin kasvuoloista riippuen, ovat lajikohtaiset siemen-
määräsuositukset hyvin väljät. Seoksen tai yksittäisen lajin suurella sie-
menmäärällä korjataan perustamisen kannalta vaikeita oloja. Pieniäkin 
siemenmääriä voidaan käyttää, jos kokemus on osoittanut, että niillä 
syntyy tiheitä kasvustoja. 

Eri lajien välisellä siemenmäärien suhteella haetaan kasvustolle toivot-
tuja ominaisuuksia. Palkokasvien ja muiden lajien seossuhteella säädellään 
kasvuston typpipitoisuutta. Jos seoksesta halutaan erityisesti typpilannoi-
tusvaikutusta, voidaan tyytyä yhteen heinälajiin pienellä siemenmäärällä 
mutta kylvää useampaa palkokasvia siemensuositusten ylärajoilla. 

Viherlannoituskokeilut kannattaa aloittaa melko suurilla siemenmää-
rillä ja monipuolisilla seoksilla. Yksivuotisen viherkesannon tulee peittää 
kohtalaisesti maata viimeistään keskikesällä. Monivuotisen pitäisi peittää 
maa kokonaan jo ensimmäisenä varsinaisena alkukesänä, jos se on pe-

rustettu edellisenä vuonna suojaviljaan, ja ensimmäisenä syksynä, jos se 
perustetaan ilman suojaviljaa. 

Kokemuksen myötä siemenmäärää voi vähentää ja ehkä poistaa 
seoksesta lajeja, jotka eivät ole pelloilla menestyneet. Toinen vaihtoehto 
on kylvää aluksi kaistoja, joiden avulla voi tarkistaa kylvömäärän, jolla 
tietyn tyyppisellä peltolohkolla saadaan rehevä kasvusto aikaiseksi. On 
kuitenkin muistettava, että sääoloilla ja pellon ominaisuuksien sisäisellä 
vaihtelulla on suuri merkitys kasvun rehevyyteen ja lajien välisiin suhteisiin. 

Viljelijä voi rakentaa siemenseoksensa edellä kerrottujen kasvilajien 
ominaisuuksien ja omien tavoitteidensa mukaan ja tarkentaa seoksia 
saamiensa kokemusten perusteella. Kasvuston koostumuksen tarkkailu 
lisää viherkesantovuoden viljelyn kiinnostavuutta ja auttaa tulevan typ-
pilannoitusvaikutuksen arvioinnissa. 

Oppaan liitteissä on koottuna siemensuosituksia eri lähteistä. Ne 
toivottavasti auttavat löytämään omille pelloille ja omiin käyttötarkoi-
tuksiin sopivimmat siemenmäärät ja seokset. Rajalan (2006) julkaisusta 
poimituissa suosituksissa korostuu luomuviljelyn erityinen tarve saada 
aikaan peittävä kasvusto ja varmistaa hyvä kilpailukyky rikkakasveja vas-
taan. Ravinteiden hallinta -hankkeen (Känkänen, H. 2012a ja 2012b) 
maltillisemmat siemensuositukset sopinevat erityisesti tavanomaisen vil-
jelyn tilanteisiin, joissa typpilannoitusta ja rikkakasvien torjuntaa voidaan 
tarvittaessa säädellä myös kemiallisin panoksin.

Aluskasvin ei syksyllä tarvitse kokonaan peittää maata, vaan se tavallaan peittää 
sitä yhdessä sängen kanssa. Aluskasvin typpivaikutus on kuitenkin sitä suurempi, 
mitä tiheämpi kasvusto on.

Viljely
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Hoitoniitot
Viherlannoituskasvustoa hoidetaan niittämällä tarvittaessa. Niitolla 
pyritään lähinnä estämään rikkakasvien lisääntymistä ja tehostamaan 
viherkesannon kilpailua rikkakasveja kohtaan. Niitoilla voidaan pyrkiä 
säätelemään myös viherkesannossa kasvavien kasvien keskinäistä suhdetta 
ja kasvuston typpipitoisuutta sen lopetusvaiheessa.

Kilpailun tehostaminen niittämällä edellyttää, että viherlannoituskasvien  
kasvu niiton jälkeen on voimakkaampaa kuin rikkakasvien. Näin myös 
pääsääntöisesti on. Etenkin yksivuotisten rikkakasvien kasvukyky on niiton 
jälkeen yleensä heikkoa ja monivuotisten viherkesantokasvien voimakas-
ta. Jos pellossa on runsaasti monivuotisia rikkakasveja, kannattaa niitto 
ajoittaa runsaimman tai muuten hankalimman rikkakasvin herkimpään 
vaiheeseen. Nämä vaiheet ovat ns. kompensaatiopisteet, jolloin kasvien 
juuriston vararavinnot ovat pienimmillään. Juolavehnällä tämä on 3–4 
-lehtiasteella, peltovalvatilla 5–6 -lehtivaiheessa ja pelto-ohdakkeella 7–8 
-lehtivaiheessa. 

Juolavehnää on vaikea torjua niittämällä varsinkin kevyillä mailla, mut-
ta ohdake ja valvatti vähentyvät usein niitetyistä viherlannoitusnurmista. 
Niittokertoja saisi olla mieluusti vähintään kolme kertaa kesässä ja niit-
toja tulisi tehdä kahden kesän aikana, mikäli vain viherlannoitusnurmen 
kasvu pysyy hyvänä ja tilan taloustilanne sen sallii. Valvatti on vähentynyt 
kokeissa melko hyvin jo yhden kesän niiton jälkeenkin. 

Yksivuotisten kasvien niittoa on pääsääntöisesti hyvä välttää tai selvit-
tää kasvuston lajien kestävyys, koska niitto voi johtaa heikkoon kasvuun 
tai kasvun tyrehtymiseen kokonaan. Monivuotista viherlannoitusnurmea 
voidaan sen sijaan hoitaa niittämällä rikkakasvitilanteen mukaan. 

Niitto vaikuttaa myös kasvuston typpipitoisuuteen. Mitä pienempi typ-
pipitoisuus on, sitä pienempi osuus kasvuston typestä vapautuu maahan 
muokkaamisen jälkeen. Kun kasvi ja sen osat vanhenevat, vähenee typen 
osuus niissä.  Koska kesällä tehty niitto lisää nuorten kasvinosien osuutta, 
lisää se yleensä syksyn kasvimassan typpipitoisuutta. Toisaalta niitetystä 
massasta voi haihtua typpeä ilmaan. Niiton ajoittamista ei ole päästy 
tutkimaan tieteellisesti pätevin kenttäkokein. Tutkimuksissa on kuitenkin 
selvitetty, että palkokasvien typensidontateho on suurimmillaan kukinnan 
alussa ja tällöin kasvuston typpipitoisuus on yleensä myös korkeimmillaan.

Niittoja suositellaan kuitenkin tehtävän lähinnä rikkakasvien torjun-

Hoitoniittoa ei tarvita, jos
- Viherkesanto on rehevä ja kasvaa seuraavankin kesän
- Seoksen tärkein palkokasvi ei ehdi tuleentua ennen lopetusta

Hoitoniittoa tarvitaan, kun
- Rikkakasvien lisääntyminen uhkaa
- Suositaan seoksen joitakin lajeja muihin nähden
- Vältetään kasvin vanhenemisesta johtuvaa kasvun hiipumista

Viljely

nan tarpeeseen perustuen. Ajoissa tehty rikkakasveja heikentävä niitto 
takaa yleensä myös viherlannoituskasvien voimakkaan kasvun heti niiton 
jälkeen ja riittävän kasvimassan tuoton ennen viherkesannon mahdollista 
lopetusta. Kasvuston sippuaminen pelkän katkaisemisen sijaan helpottaa 
myöhemmin tapahtuvaa kasvuston maahan muokkaamista. Toisaalta 
silppuaminen tai murskaaminen lisäävät typen haihtumista kasvustosta. 
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Kevätkylvöisten kasvienkin viljelyyn paljon typpeä sisältävä viherlannoitus 
sopii, kunhan otetaan huomioon tässä oppaassa aiemmin kerrotut asiat 
typen huuhtoutumisen välttämiseksi. 

Jos runsaasti typpeä sisältävää viherlannoitusnurmea seuraa ke-
vätkylvöinen kasvi, on syksyinen maahan muokkaaminen tehtävä aina 
niin myöhään kuin se maan rakennetta vaarantamatta on mahdollista. 
Muokkauksen viivyttämistä helpottaa se, että kasvusto kuivattaa maata 
ja maa kantaa huomattavasti pidempään kuin sänkipelto.

Viherlannoituksesta vapautuva kasveille käyttökelpoinen typpi on 
laskettavissa kuiva-ainesadon ja typpipitoisuuden perusteella.

Vapautuneen typen siirtyminen seuraavan kasvin käyttöön riippuu 
ympäröivistä oloista ja seuraavan kasvuston ominaisuuksista.

Viljely

Kasvuston lopettaminen

Typen vapautuminen kasvimassasta

Viherlannoituskasvuston lopettamisen ajankohdalla ja tavalla on suuri 
merkitys sen kannalta, miten kasvuston sisältämä typpi siirtyy seuraavan 
kasvin käyttöön tai huuhtoutuu. 

Mikrobit toimivat aktiivisesti, kun maa on lämmintä ja kosteaa. 
Kasvimassan hajoaminen ja typen vapautuminen on siten nopeampaa 
loppukesällä kuin myöhemmin syksyllä. Kun maan lämpötila laskee 
lähelle nollaa, on typen vapautuminen hidasta. Mitä lähempänä maan 
routaantumista kasvusto muokataan maahan, sitä vähemmän typpeä 
ehtii mineraloitua ja sitä epätodennäköisempää on sen huuhtoutumi-
nen. Keväällä vielä vapautuu jonkin verran fosforia ja typpeä toistuvien 
jäätymis- ja sulamistapahtumien tuloksena.

Typpi vapautuu sitä nopeammin, mitä suurempi on kasvimassan 
typpipitoisuus ja mitä lämpimämpää on. Koska esimerkiksi virnojen 
typpipitoisuus ja satokin on suuri, jopa 200 kg/ha, on virnan aikainen 
maahan muokkaaminen erityinen riski. Monivuotisten viherlannoitusnur-
mien typpipitoisuus on usein pienempi kuin samoja kasvilajeja kasvavien 
yksivuotisten viherlannoituskasvustojen.

Seuraava kasvi huomioon

Kun runsastyppisen viherlannoituskasvuston jälkeen kylvetään syyskylvöi-
nen kasvi, kannattaa kasvusto muokata maahan juuri ennen kylvöä. Jos 
varmuutta nopeasta kylvöille pääsystä ei ole, on muokkaus syytä tehdä 
jo 2–3 viikkoa ennen kylvöä. Runsastyppisen kasvimassan hajoamisen 
yhteydessä voi nimittäin vapautua kaasuja, joiden on pahimmillaan to-
dettu estävän ainakin rukiin itämistä ja orastumista. Suurin riski ilmiölle 
on, jos kylvö tehdään noin viikon kuluttua maahan muokkaamisesta.

Runsastyppisen viherlannoituksen käyttö sopii rukiille lohkoilla, joilla 
rukiin viljelyyn on hyvät edellytykset. Todennäköisesti myös syysöljykasvit 
käyttävät hyvin viherlannoitustyppeä, vaikka niistä ei tutkimustuloksia 
olekaan käytettävissä. On kuitenkin huomioitava, että niiden kylvöaika 
on ruista aikaisempi, heinäkuun lopulla. Syysvehnä kerää syksyn aikana 
typpeä vain vähän, joten sitä edeltävän kasvuston typpipitoisuutta on hyvä 
hillitä vähentämällä kaikkein typpirikkaimpien lajien osuutta seoksessa. 

Vapatutumisrytmiä voidaan säädellä lopetuksen ajoituksella ja tavalla.
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Typpipitoisuudeltaan alhaisten, esimerkiksi runsaasti heinäkasveja 
sisältävien, viherlannoitusnurmien jälkeen on tavanomaisilla tiloilla 
järkevämpää täyttää seuraavan kasvin typen tarvetta riittävällä typpi-
lannoituksella kuin yrittää saada lisättyjen muokkausten avulla typpeä 
vapautumaan nopeammin.

Kevennettyjä muokkausmenetelmiä käytettäessä tavoitteena on, että suurin osa 
kasvimassasta peittyy ja kaikki materiaali on ainakin jossain määrin kosketuksissa 
maan kanssa. 

Viljely

Jos kasvimassaa on paljon, 
kannattaa se ensin silputa tai 
jyrätä, jotta kyntö helpottuu. 
Pelkkä niitto voi olla huonoin 
vaihtoehto, koska pitkä irtonai-
nen kasvimassa tukkii helposti 
aurat. Kyntö voidaan tehdä 
haluttaessa vasta parin viikon 
päästä silppuamisesta, jolloin 
kasvuston hajoaminen ja ty-
pen vapautuminen pelkkään 
kyntämällä lopettamiseen ver-
rattuna nopeutuu.

Maahan muokkaaminen

Viherlannoitusmassaa ei kannata kyntää kovin syvälle. Etenkin raskailla 
mailla kasvimateriaalia voi joutua hapettomiin oloihin, mikä aiheuttaa 
typen haihtumista ilmaan kaasuna. Tavoitteena on kynnettäessäkin, että 
kasviaines jää vajaan 20 cm syvyyteen. 

Viherlannoituskasvuston kyntö on syytä tehdä huolellisesti, jotta monivuotiset vi-
herlannoituskasvit eivät jää haitaksi tulevina vuosina. Samalla estetään monivuotis-
ten rikkakasvien runsastumista.
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Viljely

Ajankohta

Maahan muokkaaminen voidaan tehdä vasta keväällä, jos maalaji sen 
sallii. Myös monivuotisille kasvilajeille voi keväinen muokkaus riittää, 
jos ne esimerkiksi aluskasveina eivät ole kasvaneet kovin reheviksi. Usein 
kasvien täydellinen hävittäminen vaatii kuitenkin kemiallista torjuntaa. 
Tavanomaisessa viljelyssä uuteen kasvuun lähtevät apilat eivät ole on-
gelma, sillä ne on helppo torjua viljakasvustosta kemiallisesti. Sen sijaan 
monivuotisten heinien kasvu tulee saada tyrehtymään ennen viljan kylvöä.

Muokkaamattomuus syksyllä vähentää typen vapautumista maassa 
ja typen valumista läpi maakerrosten. Toisaalta riskinä on typen huuh-
toutuminen pintaan jääneestä kasvimateriaalista. Aikaista ja myöhäistä 
syyskyntöä sekä keväistä maahan muokkaamista vertaavia koetuloksia 
on jonkin verran. Niiden perusteella kevätviljan sato ei parantunut eikä 
huuhtoutumisriski vähentynyt enää myöhäiseen syyskyntöön verrattuna, 
jos viherlannoitusnurmen muokkaus jätettiin kevääseen.

Kun viherkesannon jälkeinen kylvö tapahtuu vasta keväällä, on parempi 
viivyttää typen vapautumista kuin nopeuttaa sitä. Myöskään syyskylvöisille 
kasveille typen vapauttamista ei tarvinne nopeuttaa, koska typen tarve 
syksyllä on suhteellisen pieni ja typpeä ehtii vaihtua liukoiseen muotoon 
ennen kasvin kasvavaa typen tarvetta.  

Viherlannoitus muokkaamatta viljelyssä

Suorakylvön ja viherlannoituksen yhteensovittaminen on vaikeaa, koska 
vasta maahan muokkaaminen mahdollistaa kasvimassan hajotuksen 
mikrobien avulla. Vapautuva typpi on muokkauksen ansiosta myös val-
miiksi siinä ympäristössä, josta seuraavan kasvin juuret ravinteita ottavat.

Tutkimustuloksia viherlannoitustypen siirtymisestä viljelykasviin 
muokkaamattomassa maassa ei ole olemassa. Osa kasvuston typestä 
on suorakylvömenetelmääkin käytettäessä maan pinnan alapuolella, siis 
juurissa. Toisaalta juurten typpipitoisuus on yleensä selvästi maanpäällistä 
kasvustoa pienempi, eikä juurten typpilannoitusvaikutus siksi ole yhtä 
suuri kuin maahan muokatun varsi- ja lehtimassan.

Monivuotisten aluskasvilajien täydellinen lopetus vaatii muokkaamatta 
viljelyssä kemiallista torjuntaa. Yksivuotiset aluskasvit kuolevat talvella. 
Kasvuston perustamista kasvamassa olevaan monivuotiseen apilaankin on 
kokeiltu, mutta aluskasviksi ajateltu apila ottaa helposti pääkasvin roolin. 

Ruotsalaisessa kokeessa valkoapilan kasvua hillittiin herbisidiruiskutuk-
sella ennen syysvehnän kylvöä. Yhtenä vuonna vehnä tuotti hyvän sadon 
mutta toisena sen kasvu kärsi pahasti apilan kilpailusta.

Suorakylvöön  kiinteästi liittyvän glyfosaatin käytön on todettu siirtä-
vän typpeä kasvin yläpuolisista osista juuristoon, mikä voi jossain määrin 
parantaa typen siirtymistä maahan muokkaamatta viljelyssä. Samalla 
maanpinnan yläpuolisten osien typpipitoisuus pienenee, mikä vähentää 
typen huuhtoutumisen riskiä. Aihe vaatisi tarkkaa tutkimista, sillä suurten 
typpipitoisten kasvustojen jättämistä muokkaamattoman maan pinnalle 
ei voida pitää suositeltavana lähtökohtana.

Glyfosaatti voi muuttaa viherlannoitusvaikutusta oleellisesti käsitte-
lemättömään kasvustoon verrattuna, koska ruiskutus nopeuttaa typen 
vapautumista. Kun ilman väkilannoitetyppeä tehdyssä kokeessa kasvustot 
kynnettiin maahan myöhään syksyllä, pienensi palkokasvien glyfosaatti-
ruiskutus seuraavan ohran jyväsatoa 1100 kg/ha mutta raiheinän ruisku-
tus suurensi sitä 800 kg/ha ruiskuttamattomaan kasvustoon verrattuna. 
Laidunkokeissa on myös havaittu typen huuhtoutumispiikki glyfosaatti-
ruiskutuksen jälkeen. Ainakaan muokkausta käytettäessä runsastyppisen 
kasvuston tappamista kemiallisesti ei siten voi suositella.

Juolavehnättömyydestä on syytä huolehtia jo ennen apilanurmen 
perustamista, kun taas heinänurmen lopetusvaiheeseen ruiskutus tarvit-
taessa sopii paremmin. Glyfosaattiruiskutuksen teho juolavehnään voi 
myös olla rehevässä apilakasvustossa heikko, koska peittävä apila estää 
aineen pääsyä juolavehnän lehdille. 
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Sovittaminen kiertoon
Viherlannoitustavan valinta ja sovittaminen kiertoon tulee tehdä tilan 
tavoitteiden ja pellon tarpeiden perusteella. Jos lohkot selkeästi kaipaavat 
rakenteen parantamista, ovat monivuotiset viherkesannot paikallaan. 
Pahat rakenneongelmat edellyttävät myös perusparannustoimenpiteitä, 
eikä viherkesannoilta saa odottaa ihmeitä alueilla, joilla vesi seisoo esi-
merkiksi toimimattoman ojituksen vuoksi. Perusparannustoimenpiteet 
ja viherkesannot voidaan sovittaa hyvin yhteen.

Yksivuotisten viherlannoituskasvustojen kannattavuus riippuu monesta 
tekijästä. Tilan yleinen satotaso ja viljelykasveista saatava kate, viher-
lannoitusvuoden kustannukset sekä viherlannoitusvuoden tukimäärän 
poikkeama muusta tukitasosta ratkaisee sen, paljonko viherlannoituksen 
kasvatusvuodesta syntyy tappiota tai voittoa. Monet tekijät puoltavat 
kuitenkin sitä, että viherlannoituksen monet vaihtoehdot ovat usein 
kannattavia (kts. myös Kleemola 2013).  

Hyvän viherlannoituskasvuston jälkeen voidaan laskea säästetyn 70 
kg/ha väkilannoitteen arvo kulloistenkin lannoitehintojen perusteella. 
Viherlannoitusvuoden ja seuraavan vuoden tulos on ainakin suuntaa-an-
tavasti laskettavissa yhteen em. tietojen perusteella. Lisäksi tulee muistaa 
viherlannoituskasvuston vaikeasti euroiksi laskettava hyöty kasvitautien 
katkaisijana ja maan kasvukunnon kohentajana.

Koska viherlannoitustyppeä vapautuu yleensä vielä loppukesällä, voi 
viljelykasvin valkuaispitoisuus nousta korkeammaksi kuin vain väkilannoit-
teita käytettäessä. Monesti tämä tuo satoon lisäarvoa, mutta mallasohraa 
ennen viherlannoitusta on viisainta välttää. 

Aluskasveja voidaan käyttää viljatilan viljelykierrossa täydentämässä 
viherlannoitusnurmien tuomia hyötyjä tai ainoina viherlannoittajina. 
Koetulosten perusteella apiloiden jatkuvakaan käyttö aluskasveina ei ai-
heuta vuosien kuluessa ongelmia, vaikka pidempiaikaisten nurmien väliin 
suositellaan yhtä tai kahta apilatonta vuotta apilamädän välttämiseksi. 
Parhaiten aluskasvit toimivat aikaisin tuleentuvien viljojen kanssa, koska 
silloin niille jää puinnin jälkeen enemmän aikaa kasvaa reheviksi.  

Havainnointi ja seuranta
Viherlannoituskasvuston perustamisen onnistumisesta ja myöhemmästä 
kasvusta on tärkeää tehdä havaintoja. Näin viljelijä saa tietoa käyttä-
mänsä kylvötekniikan toimivuudesta ja eri kasvilajien menestymisestä 
pelloillaan. Havainnoitavia asioita ovat esimerkiksi kasvuston tasaisuus 
ja eri kasvilajien osuus siinä. Rikkakasvien määrää sekä vaikeiden kes-
torikkakasvien osuutta on syytä tarkkailla torjuntaniittojen tarpeen ja 
ajoittamisen määrittämiseksi.

Kasvuston tarkkailun ohella on avartavaa seurata viherlannoitusnur-
men vaikutusta maahan. Lapiolla tehdystä kuoppatestistä voi todeta, 
miten runsas juuristo silminnähden kuohkeuttaa maata. Kasvuston maata 
kuivattava vaikutus on syksyllä selvästi nähtävissä.

Syksyn ja talven lämpötilojen ja sateiden seuranta auttaa typen liik-
keiden arvioinnissa. Jos maa on talvikaudella sulaa ja sää sateista, voi 
vapautunutta typpeä etenkin hietamaissa valua niin syvälle, ettei seuraava 
kasvi enää pysty sitä ottamaan. Suurten lumimäärien nopea sulaminen 
ja vesien valuminen roudattoman maan läpi lisää huuhtoutumisriskiä. 
Silloin myös typpilannoituksen vähentämisen edellytykset pienenevät. 

Syvälle valunutta typpeä voi pystyä vielä pelastamaan viljelemällä 
seuraavaksi kasvia, jonka juuret kasvavat nopeasti ja syvälle. (Eri kasvien 
juurten ominaisuuksiin voi perehtyä Ravinteiden hallinta –hankkeen 
juuristotietopaketin (Myllys ym. 2014) avulla). Pelloilla ja alueilla, joilla 
huuhtoutumisen riski on suuri, on silti viisaampaa viljellä heinävaltaisia 
viherlannoituskasvustoja ja tyytyä siihen, että niiden jälkeen typpilannoi-
tuksen vähennysmahdollisuus on pienempi.

Viljely
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Viherlannoituksen typpilannoitusvaikutus

Kasvuston typpipitoisuuden vaikutus

Maassa elävät mikrobit eli pieneliöt käyttävät ravinnokseen kasvimassaa. 
Kun kasvimassan typpipitoisuus on tarpeeksi suuri, yli 1,7 % kuiva-ai-
neesta, on typpeä enemmän kuin mikrobit käyttävät hajottaessaan kas-
vimateriaalia. Silloin typpeä vapautuu eli mineraloituu maahan kasveille 
käyttökelpoisessa muodossa. Jos kasvit eivät käytä tätä mineraalityppeä 
(liukoinen typpi eli ammonium- ja nitraattityppi), on se vaarassa huuhtou-
tua. Ruisvirnan maanpäällisen kasvimassan typpipitoisuudeksi on kokeissa 
mitattu 3–4 %, härkäpavun ja valkolupiinin 2,5–3 %, vihantarehuherneen 
2–2,5 %, puna-apilan ja mailasen 2,5–3,5 %

Kun typpipitoisuus on pienempi kuin 1,7 %, mikrobit ottavat maasta 
liukoista typpeä hajotustoimintaansa, vähentäen kasvien typen saatavuut-
ta. Esimerkiksi viljan olkien typpipitoisuus on yleensä alle yhden prosentin. 
Heinäkasvien typpipitoisuus vaihtelee typen saatavuuden ja kasvin iän 
mukaan, ja on melko harvoin yli mainitun rajan. Typpilannoittamattomien 
heinien typpipitoisuudeksi on mitattu 1,1–1,3 %. Niinpä viherlannoitus-
seoksessa tarvitaan palkokasveja typpilannoitushyödyn syntymiseen.

Vapautuvan typen laskemiseksi on kehitetty kaava (Granstedt 1995, 
Leinonen 2011), jonka perusteella voi arvioida viherlannoituksesta saata-
vaa kasveille käyttökelpoisen typen määrää. Jos tiedetään kasvuston typ-
pisato ja typpipitoisuus, saadaan laskettua sen typen määrä, joka ylittää 
1,7 % rajan eli joka jää kasvien käyttöön. Menetelmä sopinee parhaiten 
niihin yksivuotisiin kasvustoihin, joiden koko kasvimassa muokataan 
tuoreena maahan. MTT:n monivuotisten viherlannoitusnurmien kokeissa 
on nimittäin saatu suuria rukiin satoja ilman lisätyppilannoitusta, vaikka 
nurmien näin laskettu käyttökelpoisen typen määrä on ollut pieni tai jopa 
negatiivinen. Toisin sanoen typpihyöty on ollut suuri, vaikka kasvustojen 
typpipitoisuus ennen maahan muokkaamista on ollut vain hieman yli 
1,7 % tai sen allekin. 

Typpisadon arviointi

Viherlannoituskasvustojen maanpäällinen typpisato on laskettavissa 
mittaamalla kasvustonäytteen kuiva-ainesato ja määrittämällä sen typpi-
pitoisuus. Maatiloillakin tämä on mahdollista ottamalla pellolta näytteitä 
ja lähettämällä ne analysoitavaksi. Syntyvien kustannusten lisäksi ongel-
mana on koko peltoa hyvin edustavien näytteiden saaminen. Arvion voi 
tehdä myös punnitsemalla näytteen kasvit ja käyttämällä edellä mainittuja 
kasvien keskimääräisiä typpipitoisuuksia. Juurten sisältämää typpeä ei 
käytännössä voi määrittää näytteen työläyden ja todennäköisesti heikon 
edustavuuden vuoksi.

Typpisatoarvion perusteella on tehtävä päätös seuraavalle kasville 
annettavasta väkilannoitetypen määrästä. Päätöksessä auttavat mm. 
seuraavassa luvussa mainitut tiedot erilaisten kasvustojen typpilannoitus-
tehosta. Erityisen suurena apuna lannoituspäätöksen teossa on viljelijälle 
vuosien varrella kertyvä kokemus erilaisten kasvustojen jälkivaikutuksesta. 

Käytännössä typpisatoa voidaan arvioida suuntaa-antavasti sen perusteella, mikä 
on kasvuston rehevyys ja palkokasvien osuus silloin, kun kasvusto muokataan 
maahan tai lopetetaan muulla tavalla. Arvio kannattaa tehdä loppusyksyllä silloin-
kin, kun kasvusto lopetetaan vasta keväällä. 

Viljely
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Typpilannoitusteho

Palkokasvien jälkeen on yleisesti suositeltu, että typpilannoitusta vähen-
netään 40 kg/ha. Suositukset typpilannoituksen vähentämisestä perus-
tuvat lähinnä kokemusperäisiin arvioihin tai tuloksiin esikasvikokeista, 
joissa seuraavalle kasville ei ole annettu lainkaan lisätyppeä. Tarkimmin 
typpilannoituksen korvausarvo eli typpilannoitusteho saadaan määri-
tettyä, jos viherlannoitusta seuraavalle viljelykasville annetaan useita eri 
typpilannoitusmääriä. 

Yksivuotiset kasvustot

Virnavaltaisten yksivuotisten kasvustojen jälkeen väkilannoitetypen vä-
hennykseksi voidaan suositella noin 70 kg/ha. Kevätviljaa seuraavaksi 
viljeltäessä tämä edellyttää kasvuston maahan muokkaamista myöhään 
syksyllä ja oloja, joissa typpi ei helposti huuhtoudu. 

Vaikka virnat on todettu erityisen sopiviksi rukiin esikasveiksi, samaa 
70 kg/ha vähennystä voidaan käyttää yleisesti syyskylvöisille kasveille. 
Syksyllä typpeä ei tarvitse väkilannoitteena antaa lainkaan, sillä palko-
kasvipitoisesta viherlannoitusmassasta ehtii typpeä vapautua riittävästi.   

Yhden kesän puna-apilan typpilannoitustehoksi saatiin noin 50 kg/ha. 
Huomionarvoista on, että aina kun puna-apilan jälkeen väkilannoitetyp-
peä vähennettiin edellisestä tasosta 10 kg/ha-1, merkitsi se vain 3–4 kilolla 
alentunutta seuraavan ohran typen ottoa. Kolmenkymmenen kilonkaan 
väkilannoitetypen vähennys puna-apilan jälkeen ei siten aiheuttanut kuin 
reilun kymmenen kilon alenemisen viljan saamassa typen määrässä.

Monivuotiset kasvustot

Pidempi-ikäisen puna-apilan typpilannoitusteho on suurempi kuin 
keväällä  perustetun yhden kesän apilan. Suojaviljaan perustetun yksi-
vuotisen tai sitä pidempiaikaisen, lopetushetkellään hyvin palkokasveja 
kasvavan viherlannoitusnurmen typpilannoitusteho seuraavalle kasville 
lienee noin 70 kg/ha. Joissakin tapauksissa, kuten kolmannen vuoden 
vuohenherneen jälkeen, voidaan väkilannoitetyppi jättää seuraavalta 
kasvilta kokonaan pois ilman sadonmenetyksiä.

Kasvien typpeä vapautuu useiden vuosien ajan maahan muokkaami-
sen jälkeen. Ylivoimaisesti suurin osa vapautuu kuitenkin ensimmäisen 
vuoden aikana. Etenkin monivuotisten, palkokasveja sisältävien nurmien 

voi olettaa lisäävän viljelykasvin typen saantia noin 20 kg/ha vielä toisena 
kesänä nurmen lopetuksen jälkeen. Seuraavina vuosina typpijälkivaikutus 
on niin pieni, että väkilannoitetypen määrää ei voi oleellisesti vähentää 
sadon alenematta.

Aluskasvit

Apiloiden kasvu aluskasveina vaihtelee suuresti. Kasvuston rehevyyden 
ja palkokasvien osuuden havainnointi ennen maahan muokkaamista 
on erityisen tärkeää. Hyvin reheväksi syksyllä kasvaneen apilan jälkeen 
typpilannoituksen vähennysmahdollisuus voi olla jopa 60 kg/ha sadon 
kärsimättä paljoakaan. Epäonnistuneen aluskasvin typpilannoitusteho 
voi olla nolla. Keskimäärin apila-aluskasvien jälkeen typpilannoitusta 
voidaan vähentää 20 kg/ha sadon määrän vähentymättä.

Aluskasveista ei siirry typpeä vielä niiden kasvun aikana pääkasville 
ainakaan merkittäviä määriä. Havaintoja ja koetuloksia on silti olemassa 
palkokasvin luovuttaman typen siirtymisestä muille kasveille seoksissa, 
joissa palkokasvien kasvu on rehevää, mikä voi mm. lisätä vehnän jyvien 
valkuaispitoisuutta. Viherlannoitusnurmen kasvun aikana palkokasveista 
vapautuu typpeä seoksen muiden kasvien käyttöön. Lisäksi, jos moni-
vuotisen viherlannoitusnurmen apilat kuolevat talven aikana, kasvavat 
seoksen heinät seuraavana kesänä rehevästi apiloiden luovuttamien 
ravinteiden turvin.

Apila-aluskasvin typpilannoitusteho vaihtelee suuresti, mutta on keski-
määrin noin 20 kg/ha.

Hyvän viherlannoituskasvuston jälkeen väkilannoitetypen määrää voidaan 
vähentää 70 kg/ha.

Monivuotisen viherlannoituksen jälkeisenä toisena vuonna väkilannoite-
typen määrää voidaan vähentää 20 kg/ha.

Viljely
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Tulevaisuudessa tietotekniikka mahdollistanee sen, että pellon eri osien  
kasvustosta saadaan helposti tietoa. Tietoa hyödynnetään seuraavan 
kasvin lannoituksessa täsmäviljelyn keinoja käyttäen. Lannoitusta tarken-
netaan edelleen viherlannoituslohkolta saatuja tietoja ja säätietoja yhdis-
tämällä tietokoneohjelmien avulla. Viimeinen silaus tehdään seuraavan 
kasvin typentarvetta paikallisesti arvioivan täydennyslannoituksen avulla.

Viljely
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Taulukko 3. Viherlanoitusta typpinäkökulmasta

Tavoite Käyttötilanne Olosuhteet Toteutus
Väkilannoitetypen 
säästäminen

Kallis lannoite-
tyyppi, alhainen 
viljan hinta.
Tarvetta viljelyn 
monipuolistami-
seen.

Huuhtoutumis-
riski pieni.
Kasvukunto ok.

Virnapohjainen 
seos.
Jälkeen ruis tai
myöhäinen 
syysmuokkaus.

Väkilannoite- 
typen säästä-
minen ja kasvu-
kunnon paranta-
minen

Kallis lannoite-
tyyppi.
Kasvuoireita säi-
den äärioloissa.

Huuhtoutumis-
riski pieni.
Kasvukunnossa
parannettavaa.

2-v. vuohenherne.
Lopetus: ruis tai
myöhäinen täyttö.

Kasvukunnon 
parantaminen

Kasvuoireita 
usein.
Viljoissa tauteja.
Halu typen sääs-
töön.

Maan rakenne 
heikkenemässä.
Yksipuolinen 
kierto.

2-v. apilaseos
(mukana    
heinää).
Syyskylvöiset tai
myöhäinen kyntö.

Lisätypen tuotto
Monipuolistami-
nen

Yksipuolinen 
viljely, jatkuva 
vilja

Maan kasvukunto
hyvä tai taantuva.

Aluskasveina
apilat, nurmi-
mailanen.

Taulukko 4. Viherlanoitusta kasvukunnon näkökulmasta

Tavoite Käyttötilanne Olosuhteet Toteutus
Pitkäaikainen
vaikutus
Multavuuden 
lisäys
Tautien katkaisu

Yksipuolinen
viljely.

Kasvukunto
heikentynyt.

2–3 v. viher-
kesanto
puna-apila ja 
timotei (+ muita
palko- ja heinä-
kasveja).

Maan kasvu-
kunnon, erityisesti
rakenteen,
parantaminen

Yksipuolinen
viljely.
Raskaat koneet.

Tiivistyneet maat.
Hiesu, savet.
Ojituksen 
kunnostus.

3–5 v. viher-
kesanto.
Sinimailanen,
puna-apila, 
vuohenherne,
timotei, ruoko-
nata.

Kasvukunnon
ylläpito

Tavanomainen
viljely.
Hyvä satotaso.

Kasvukunto
säilynyt tai 
hieman
heikentynyt.

Aluskasvina 
apiloita ja heinä-
kasveja.
Maltillinen typpi-
lannoitus.

Siihen asti on tyydyttävä viljelijän tekemiin havaintoihin ja arvioihin 
typpivaikutuksista. Mitä tarkemmin ja realistisemmin havainnot ja arviot 
tehdään, sitä enemmän viherlannoituksesta hyödytään. Lisätietoa kas-
vuston typpisisällön ja typen seuraavalle kasville siirtymisen arvioimiseksi 
löytyy mm. luomutietietoverkon nettisivuilta (Leinonen 2011).
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Liite 1
Liitteeseen on koottu suosituksia viherlannoituskasvustojen kylvösiemenen 
määristä. Eri lähteiden suositukset poikkeavat toisistaan ja siemenmää-
rien rajat ovat varsin väljät. Toisaalta liite kuvaa hyvin viherlannoituksen 
monia mahdollisuuksia sekä antaa suuntaa oikeiden kasvilajien valintaan 
käyttötarkoituksen perusteella. Tärkeintä on löytää omille pelloillensa 
oikeat ja siemenmääriltään riittävät seokset, joiden avulla saavuttaa 
kasvustolle asetetut tavoitteet.

Taulukko 1: Yksivuotisten viherlannoituskasvien kylvömääriä seoksissa (Luonnon-
mukainen maatalous -kirja, Rajala 2006).

Palkokasvit Ei-palkokasvit
Suurisiemeniset
- rehuvirna 40–60 kg/ha 
- ruisvirna 20–40 kg/ha 
- rehuherne 60–100 kg/ha 
- härkäpapu 60–120 kg/ha 
- valkolupiini 60–100 kg/ha

- kaura, ohra 50–80 kg/ha 
- ruis (talvehtiva välikasvi) 
  30–120 kg/ha
- hunajakukka 12–16 kg/ha
- auringonkukka 10–25 kg/ha 
- tattari 30–60 kg/ha 

Pienisiemeniset
- valkoapila 2–4 kg/ha
- alsikeapila 3–6 kg/ha
- puna-apila 4–8 kg/ha
- persianapila 5–10 kg/ha
- sinimailanen 8–15 kg/ha

- raiheinät 5–15 kg/ha
- nurmiheinät 5–15 kg/ha
- sinappi 15–20 kg/ha
- öljyretikka 3–8 kg/ha
- rehurapsi 3–8 kg/ha

Taulukko 2: Monivuotisiin viherlannoitusnurmiin sopivien kasvilajien siemenmääriä 
(Monivuotiset viherlannoitusnurmet viljelykierrossa, RaHa hanke 2012). Isoimpia 
siemenmääriä käytetään ensimmäisillä kylvökerroilla, tai jos taimettumisolojen 
arvioidaan olevan vaikeat. Pienimpiä siemenmääriä voidaan käyttää, kun kokemus 
on osoittanut niillä päästävän reheviin kasvustoihin. Mitä monipuolisempi seos, sitä 
pienempiä yksittäisen lajin siemenmääriä voidaan käyttää. 

Viherlannoitusnurmissa käytettävien monivuotisten kasvien siemenmääriä 
Viljelykasvi Siemenmäärä seoksissa, kg/ha
Puna-apila 2–10
Alsikeapila 2–8 
Valkoapila 1–2 
Sinimailanen 5–10 
Timotei 5–10 
Nurminata 5–7 
Ruokonata 5–7 

Taulukko 3: Aluskasvien siemenmääriä. Mitä suurempi on apilan määrä, sitä enem-
män aluskasvi sitoo typpeä ilmasta. Mitä suurempi on heinän määrä, sitä enemmän 
aluskasvi kerää typpeä maasta. Seokset voi koota myös muista apila- ja heinä-
lajeista kuin taulukon seosesimerkeissä. (Taulukko on mukailtu RaHa -hankkeen 
(2012) ohje-esitteestä Pelto vihreämmäksi kerääjä- ja peitekasvien avulla.) 

Aluskasvien siemenmääriä  
Aluskasvi Siemenmäärä, kg/ha
Kasvilaji
Valkoapila 2–6
Puna-apila 4–10 
Persianapila 2–10 
Italianraiheinä 5–15 
Timotei 5–10 
Muut monivuotiset heinät 5–12 
Seokset
Italianraiheinä + valkoapila 5–10 + 2–8
Timotei + puna-apila 3–10 + 2–8
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