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monta muuttujaa
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Lannankierrätykseen etsitään
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– Siitä on hyötyä kaikille, jos vasikka mieltää
ihmisen olevan "ihan hyvä tyyppi", sanoo
eläinlääketieteen dosentti Laura Hänninen.
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Luomueläintilan arkeen
kuuluu murskeen ajoa ja
koneurakointia haikkukarjan hoidon lisäksi.

Lieterallin hoitamiseen
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Pääkirjoitus
Kaikki irti lannasta
KOTIELÄINTILOJEN LANTA on noussut tänä kesä
nä arvoon arvaamattomaan, kun lannoitteiden
hinnat kohosivat merkittävästi jo viime vuon
na, eikä hintakehitys ole kääntynyt laskuun
tänäkään vuonna. Lannasta kannattaakin pitää
hyvää huolta, jotta sen arvokkaat ravinteet pää
tyisivät kasveille, eikä erityisesti typpi haihtuisi
ammoniumtyppenä ilmaan. Siksi myös lietelan
nan sijoittamiseen ohjaava tukipolitiikka kannus
taa multaaviin levitystekniikoihin (s. 20).
Lannan arvo ja lannoitusvaikutus perus
tuu sen sisältämiin ravinteisiin, ja ravinnepitoi
suus puolestaan riippuu eläinten ruokinnasta.
Lietteellä on tutkitusti lannoitusvaikutusta vielä
seuraavanakin vuonna (s. 29). Lisäksi erityisesti
kuivalanta on – vähän kuivikkeestakin riippuen
– erittäin hyvää maanparannusainetta. Henrik
Jensen kuvailee sivulla 31 lihakarjatilansa kuiva
lantaa ”tahriintuneeksi oljeksi”, jonka ravinne
pitoisuus on pieni, mutta orgaanisen aineen
aikaansaama maanparannusvaikutus on tilan
savimaille sitäkin arvokkaampi.
Se on tietysti harmi, että lannan tuottajat ja
tarvitsijat sijaitsevat usein turhan kaukana toi
sistaan. Nimensä mukaisesti Lantakierrätyshan
ke (s. 50) pyrkii kehittämään karjanlannan siirtoa
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kotieläintiloilta kasvinviljelytiloille, erityisesti fos
foriköyhille pelloille. Aiemmin jarruna on ollut
toiminnan huono kannattavuus, mutta hintasuh
teiden muutokset saattavat mullistaa sitäkin.
Tilan sisäistäkin lantalogistiikkaa voi helpottaa
lietteen separoinnilla, kuten kerrotaan jutussa
sivulla 24. Ari Reitti aikoo ottaa karjansa lannasta
kaiken irti tällä kasvukaudella, pärjätä sillä mah
dollisimman pitkälle ja täydentää ostolannoitteil
la harkiten.
Sopiva täydennys pussista onkin usein paikal
laan, jotta rehukasvipelloilta saadaan mahdolli
simman hyvä sato. Lannan ravinnepitoisuuksien
tunteminen on tärkeää oikeanlaiselle lannoite
täydennykselle, ja pitoisuusmuutoksia voi tulla
erityisesti ruokinnan tai kuivituksen muuttues
sa merkittävästi. Liikaravinteet voivat olla jopa
vaaraksi, esimerkkinä ison lietemäärän aiheutta
ma rehun kaliumpitoisuuden nousu, joka saattaa
kasvattaa poikimahalvausriskiä.
Ehkei lanta sentään ihan ruskeaa kultaa ole,
mutta erityisesti kuluvalla kasvukaudella koti
eläintiloilla hyödynnetään joka läjä ja kikkare.
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