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Maanäytteiden otto-ohje liukoisen typen määritystä varten 2014 

Ympäristötuen lisätoimenpiteessä ”Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla” edellytetään 
maan liukoisen typen määritystä peltomaasta keväällä ennen kevätlannoitusta. Mittauksen avulla 
selvitetään maassa liukoisessa muodossa oleva ammonium- ja nitraattitypen määrä.   

Analyysillä tutkittavien kasvulohkojen on edustettava vähintään 30 %:a maatilan 
ympäristötukikelpoisesta pinta-alasta. Tähän alaan ei lasketa mukaan 1- ja 2- ryhmän 
puutarhakasvialoja eikä siemenmausteiden viljelyaloja. Mittaus tehdään ensisijaisesti niiltä 
kasvulohkoilta, joille edellisenä syksynä on levitetty lantaa tai joiden esikasvina on ollut nurmi, 
viherkesanto tai palkokasvi ja lohko on kynnetty tai muokattu edellisenä syksynä. Mikäli 30 %:n 
alavaatimus ei täyty edellä mainituista tapauksista, viljelijä voi ottaa näytteet haluamiltaan lohkoilta. 
Keväällä näytteet otetaan mittausta edellyttäviltä kasvulohkoilta, mutta kuitenkin niin, että näytteitä 
otetaan vähintään yksi näyte/5 ha. Pieniä, alle 5 ha kasvulohkoja, voidaan kuitenkin laskea yhteen 
aina 5 hehtaarin rajaan asti ja tehdä niistä yksi analyysi. Edellytys on, että kaikilta näiltä lohkoilta on 
otettu osanäytteitä. Tällöin viljelijän kannattaisi ottaa yhtä näytettä varten osanäytteet sellaisilta 
kasvulohkoilta, jotka ovat viljelyhistorialtaan, maalajiltaan jne. samanlaisia, jotta näyte olisi edustava. 
Viljelijä on vastuussa siitä, että näytteet on otettu oikein ja niitä on riittävä määrä. Katso tarkemmin 
ympäristötuen sitoumusehdoista. 

 
Näytteenotossa tarvittava välineistö: 
- näytekaira  (tai lapio), ämpäri 
- kauha tms. näytteen sekoittamista varten 
- muovipusseja tai rasioita (uusia, puhtaita) näytteitä varten 
- tussi näytteiden merkitsemiseen 
- näytteenottopöytäkirja 
 

Näytteen ottaminen: 
Näyte otetaan mieluiten kairalla koko muokkauskerroksen syvyydestä (20-30 cm). Ota pellolta 15 - 
25 osanäytettä yhtä näytettä kohden eri puolilta lohkoa. 
Näyte tulee ottaa jokaisella mittauskerralla samalta syvyydeltä. Vältä näytteen ottamista oikein 
kuivista tai märistä pellon kohdista. 

 
Näytteen käsittely: 
Hienonna kokkareet ja sekoita keruunäyte ämpärissä huolellisesti. On erityisen tärkeää, että 
kokkareet rikkoutuvat mahdollisimman hyvin, koska uuttoon käytettävä maa mitataan tilavuuden 
mukaan. Ota ämpäristä sekoitettua maata pussiin tai rasiaan n. 2 dl. Numeroi rasiat. Kirjoita vielä 
tilatunnus kuhunkin rasiaan. Täytä pöytäkirjaan siinä kysyttävät tiedot kunkin näytteen osalta.  

 
Näytteen säilytys: 
Maan liukoisen typen määritykseen tarkoitettua näytettä ei voi säilyttää lämpimässä pitkiä aikoja, 
koska typpipitoisuus muuttuu nopeasti. On suositeltavaa, että näyte analysoidaan viimeistään kolmen 
tunnin kuluttua näytteen otosta. Mikäli näytettä ei ole mahdollista analysoida pian näytteenoton 
jälkeen, voidaan näytettä säilyttää muutamia tunteja kylmälaukussa esim. kuljetuksen ajan. Jos 
joudut säilyttämään näytteitä pitempiä aikoja, pakasta ne.  

 
 
Analysoinnin hinta on 17 €/näyte + alv 24 %.  



 

 

 
 

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry  www.proagria.fi/kp  Yhd.rek.nro 137.926 
Ristirannankatu 1, 67100 KOKKOLA  info.keski-pohjanmaa@proagria.fi Kotipaikka Kokkola 
Puh. 020 747 3250  etunimi.sukunimi@proagria.fi  Y-tunnus 0589967-6, Alv rek.
   

 


