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Yaran tuoteperhe on kasvanut uusilla orgaanisille kierrätyslannoitteilla
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Kotimaiset Bio 8-4-2 ja Bio 10-4-1 

soveltuvat luonnonmukaiseen viljelyyn



Bio 8-4-2 ja Bio 10-4-1 kierrätyslannoitteet 

Orgaaniset kierrätyslannoitteet 

luonnonmukaiseen viljelyyn

Raaka-aineet

• Eläin- ja kasviperäisiä sivutuotteita

• Vinassi

• Apatiitti

• Kananlanta
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Bio 8-4-2 ja 10-4-1 lannoitteiden etuja 
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Laaja tuotekehitys. Bio-tuotteiden takana on Yaran oma 

tuotekehitys ja huolella valitut raaka-aineet. Esimerkiksi 

biopolttoaineiden valmistuksessa syntyvä vinassi on 

erinomainen luomulannoitteen raaka-aine, joka parantaa myös 

lannoiterakeen mekaanista laatua. 

Siilinjärven Apatiitti. Bio sisältää ainoana luomulannoitteena 

Siilinjärven Apatiittia. Apatiitti on pitkävaikutteinen fosforilannoite 

luomuviljelyyn.

Raelujuus. Bion rae on luja, joten se toimii hyvin erilaisissa 

kylvökoneissa. Kesän 2019 kokeissa suurimmat käyttömäärät 

olivat 900 kg/ha, eikä näilläkään käyttömäärillä esiintynyt 

ongelmia.
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Bio 8-4-2 ja 10-4-1 lannoitteiden etuja 
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Bio tuotteet valmistetaan Suomessa Yaran laatustandardien 

mukaisesti. Tuotteilla on avainlippu, se on merkki Suomessa valmistetusta 

tuotteesta. 

Suuri pakkauskoko. Bio on pakattu 800 kilon suursäkkeihin. Iso säkki 

merkitsee edullisempia kuljetuskustannuksia ja vähemmän pakkausjätettä.

Pakkausten kierrätysmahdollisuus. Bio-säkit voidaan kierrättää Reilu 

Teko -lannoitesäkkikeräyksessä toimittamalla säkit paikallisen 4H-

yhdistyksen keräyspisteeseen.

Biolla parempi sato luomusta. Bio 8-4-2 -tuotetta on testattu kesällä 

2019 Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla sekä maatiloilla Suomessa. 

Kevätvehnällä sadonlisä oli 50 typpikilon käyttömäärällä 1000 kg/ha ja 

parhaimmat sadonlisät olivat jopa yli 2000 kg/ha.
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Lannoitteen hiili/typpi -suhde kertoo typen käyttökelpoisuudesta          

- haaste luomulannoitteen kehittämisessä

• Suomen lyhyessä 

kasvukaudessa matala C/N -

suhde on tärkeä, jotta kasvi saa 

riittävän aikaisin tarpeeksi 

typpeä

• Orgaanisperäisissä lannoitteissa 

C/N -suhde vaihtelee 
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Hiili/typpi -suhde Kasveille käyttökelpoinen 

typpi (%)

1 – 2 80 %

3 – 4 70 %

5 – 6 60 %

7 – 8 50 %

9 – 10 40 %

11 – 12 30 %

13 – 14 20 %

Typpilannoitusvaikutus eri hiili/typpi -suhteilla

Lähde: Sofia Delin, SLU Skara



Bio 8-4-2 ja Bio 10-4-1 

Käyttö

• Soveltuu käytettäväksi luonnonmukaisessa viljelyssä 

täydennyslannoitteena viljelysuunnitelman mukaisesti

• Viljojen, nurmien, perunan, öljykasvien ja 

puutarhakasvien lannoitukseen 

• Levitys suositellaan tehtäväksi sijoituslannoituksena, 

sillä maaperän kosteus edesauttaa ravinteiden 

vapautumista kasvien käyttöön.

• Pakattu 800 kilon suursäkkiin, raekoko on 2– 6 mm.

• Suositeltava käyttömäärä on 500 – 1000 kg/ha
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Bio 8-4-2 ja Bio 10-4-1 

Käyttö

• Fosforista 60 % lasketaan ympäristökorvauksessa kasveille 

käyttökelpoiseksi.

• Eläinperäistä sivutuotetta sisältävällä lannoitteella 

lannoitettua aluetta ei saa laiduntaa eikä siitä saa korjata 

satoa lannoitusta seuraavien 21 vuorokauden kuluessa. 

• Varastoitava kuivassa, katetussa tilassa esimerkiksi 

kuormalavojen päällä maakosteuden välttämiseksi.
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Yara Bio, kaura 

Tasoittaa luomusatoja eri alueilla ja vuosien välillä
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Yara Bio, kaura 

Sijoita lannoite aina kun mahdollista 

1. Lannoittamaton

2. Bio: 120 kg N/ha 
• keskipakolevitin ennen kylvöä

3. Bio: 120 kg N/ha 
• keskipakolevitin 60 kg N/ha 

ennen kylvöä + sijoittaen kylvön 

yhteydessä 60 kg N/ha 

4. Bio: 120 kg N/ha 
• sijoittaen kylvön yhteydessä 60 

kg N/ha + keskipakolevitin 60 kg 

N/ha korrenkasvun alku
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YaraVita- lehtilannoitteet

– ratkaisut luomutilan hivenravinnepuutoksiin

• YaraVita -lehtilannoitteet ovat turvallisia ja helppokäyttöisiä 

täydennyslannoitteita. 

• YaraVita tuoteperheestä löytyy ratkaisut myös 

luonnonmukaiseen viljelyyn. 

• Luonnonmukaisessa viljelyssä hivenravinteiden käytön 

perusteena voi toimia  esimerkiksi viljavuusanalyysi tai 

kasvustosta havaittavat ravinnepuutosoireet 

• YaraVita-sarja on lehtilannoitusratkaisu kasvien oikea-

aikaiseen täsmäkäsittelyyn. 
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Yaran  luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvat YaraVita tuotteet

Yhden ravinteen puutokseen soveltuvat YaraVita tuotteet 

YaraVita BORTRAC (B)

• Nestemäinen boorilannoite kaikille peltokasveille ja metsään.

YaraVita COPTRAC (Cu)

• Nestemäinen kupariravinne kaikkien kasvien kuparilannoitukseen ja 

rehun kuparipitoisuuden nostoon.

YaraVita MANTRAC PRO (Mn)

• Tehokas nestemäinen mangaanilannoite kaikkien kasvien 

mangaanilannoitukseen.

YaraVita ZINTRAC (Zn)

• Nestemäinen sinkkiravinne kaikkien kasvien sinkkilannoitukseen ja 

rehun sinkkipitoisuuden nostoon.
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Yaran luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvat YaraVita tuotteet

Useamman ravinteen YaraVita tuotteet

YaraVita BRASSITREL PRO (Ca, Mg, B, Mn, Mo)

• Moniravinteinen lehtilannoite etenkin öljykasvien ja palkokasvien 

hivenravinnepuutosten torjuntaan. Sisältää juurinystyräbakteerien tarvitsemaa 

molybdeeniä. Molybdeenin saanti on tärkeää palkokasvien juurinystyröiden 

toiminnalle, sillä typensitojabakteerit tarvitsevat molybdeeniä.

YaraVita MANCOZIN (Cu, Mn, Zn)

• Moniravinteinen lehtilannoite viljoille ja muille viljelykasveille.

YaraVita AMAZINC (Mn, Zn)

• Mangaani- ja sinkkipitoinen lehtilannoite erityisesti nurmille, sopii myös muille 

peltokasveille.
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Yaran luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvat YaraVita tuotteet

YaraVita BioNUE ja YaraVita Biotrac biostimulantit

• Yaran uusilla biostimulanteilla voidaan parantaa kasvin stressin sietoa ja 

ravinteiden käyttökelpoisuutta. 

• Auttavat kasvia kestämään stressitiloja, kuten kuivuutta, märkyyttä, kylmyyttä 

ja happamuutta

• YaraVita-biostimulantit sisältävät orgaanisia bioaktiivisia yhdisteitä eli 

biostimulantteja sekä pieniä määriä niiden vaikutusta tukevia ravinteita.

• Sopivat kaikille kasveille
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Yaran luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvat maanparannusaineet

Yara BIOTIITTI

− hidasliukoinen kaliumia (5 %) sisältävä jauhemainen maanparannusaine, joka sopii kalium-, 

magnesium- ja kalsiumlannoitukseen. 

− tuotteella on myös kalkitusvaikutusta 

− sopii hyvin runsaasti kaliumia tarvitseville kasveille, kuten esimerkiksi nurmille. 

− Käyttömäärä on 4–10 tonnia hehtaarille joka 2.–4. vuosi. 
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Yara APATIITTI

− Soveltuu fosforilannoitteeksi 

luonnonmukaiseen viljelyyn

− Sisältää 14 % fosforia, josta 1 % on 

liukoista fosforia. 

− käyttömäärä on 500–3 000 kiloa 

hehtaarille joka viides vuosi.
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Luomu viljakierron lannoitusohjelma

Kevätvilja
+ns

Viher-
lannoitus 

apilanurmi

Viher-
lannoitus 

apilanurmi

Kevät- tai 
syysvilja

Herne tai 
härkäpapu

kevätvilja

vuosi

Kasvi

Bio + 
biotiitti

YaraVita

Bio

8-4-2  
10-4-1

Yara 
Biotiitti

5-10 t/ha

Bio

8-4-2  
10-4-1

Bio

8-4-2 

10-4-1

Bio

8-4-2  
10-4-1

Brassitrel
Pro, 3 l/ha 
+ Mantrac
Pro, 2 l/ha

Brassitrel
Pro, 3 l/ha 
+ Mantrac
Pro, 2 l/ha

Brassitrel
Pro, 3 l/ha 
+ Mantrac
Pro, 2 l/ha

Brassitrel
Pro, 3 l/ha 
+ Mantrac
Pro, 2 l/ha
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