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TIIVISTELMÄ 

Viljavuuspalvelu Oy luovutti vuosina 1966-70 saamiensa n. 380 000 

maanäytteen analyysitulokset Maatalouden tutkimuskeskuksen maantutkimus-

osaston käyttöön. Aineistosta valittiin tätä tutkimusta varten ne 

muokkauskerroksen näytteet, joista oli tehty magnesiummääritys. Vilje-

lykasvia (viljat, nurmet) valintaperusteena käyttäen aineistosta hyväk-

syttiin tutkimuksen kohteeksi vain viljelymaita edustavat n. 30 000 

näytettä. 

Yhteentoista maalajiryhmään eritelty aineisto jaettiin magnesiumpitoi-

suuden perusteella luokkiin 50 mg/1 luokkavälein. Eri luokkiin kuuluvien 

näytteiden osuus prosentteina maalajin kaikkien näytteiden määrästä 

osoittaa magnesiumpitoisuuteen perustuvaa jakautumaa ja se esitettiin 

pylväsdiagrammina. Kunkin maalajin keskimmäisen näytteen magnesium-

pitoisuutena käytettiin sen luokan näytteiden magnesiumpitoisuuden keski-

arvoa, johon keskimmäinen näyte kuului, kun luokitus toteutettiin 

10 mg/1 luokkavälein. Maalajittaisista aineistoista laskettiin lisäksi 

magnesiumpitoisuuden keskiarvo±hajonta. 

Koko aineistossa samoin kuin eri maalajeilla näytteiden jakautuma 

magnesiumpitoisuuden luokkiin oli vasemmalle vino, poikkeuksena aito-

saven lähes normaalin kaltainen jakautuma. Magnesiumpitoisuuden keski-

arvo näytti ilmaisevan moreenin, hiekan, karkean hiedan ja aitosaver) 

magnesiumtilaa hieman heikommin kuin jakautuma tai keskimmäisen näyt-

teen magnesiumpitoisuus. Hienon hiedan ja sitä hienompien kivennäis-

maiden sekä multa- ja turvemaiden magnesiumtilaa kuvannevat jakautuma 

tai keskimmäisen näytteen magnesiumpitoisuus selvästi paremmin kuin 

pitoisuuden keskiarvo, sillä suuri osa näytteistä (yli 60 %) sijoittui 

keskiarvoa pienempiin magnesiumpitoisuuden luokkiin. 

On ilmeistä, että maalajittaisia jakautumia osoittavat tilastot anta-

vat monipuolisempaa tietoa magnesiumtilan muutoksista kuin keskimää-

räiset magnesiumpitoisuudet. Jakautuma sopii hyvin myös eri maalajien 

magnesiumtilan vertailuun. 



Milloin happamaan ammoniumasetaattiin uuttuvien kalsiumin ja magne-

siumin. suhde Ca/Mg on yli 13, dolomiittikalkkia 1 pidetään sopivana 

kalkitusaineena. Näin oli tilanne mm. 49 %:11a moreenimaista ja 

33 %:11a turvemaista, mutta vain 4 %:11a savimaista. Kalkkikivijauhe 

taas olisi suositeltavin kalkitusaine 84 %:11e savimaista, 15 %:11e 

turvemaista ja 8 %:11e moreenimaista, sillä näillä mailla Ca/Mg oli alle 

8. Yli 300 mg/1 magnesiumia sisältävillä mailla magnesiumpitoisuuden 

lisääntyminen ei muuttanut Ca/Mg arvoa. 

Maan magnesiumpitoisuuden ja ravinnesuhteen Mg/K välillä vallitsi suora 

vuorosuhde. Magnesiumpitoisuuden muutos 100 mg/1:11a muutti suhdetta 

Mg/K moreenimailla 1.0, savimailla 0.4 ja turvemailla 2.7 yksikköä. 

Korkeisiin magnesiumpitoisuuksiin verrattuna liian vähän kaliumia (Mg/K 

yli 4) sisälsi 25 % turvemaista, 5 % savimaista ja 1 % moreenimaista. 

Magnesiumlannoitus olisi ollut tarpeen (Mg/K alle 1) 59 %:11e moreeni-

maista, 9 %:11e savimaista ja 1 %:11e turvemaista. 
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JOHDANTO 

Magnesiumin puutteen aiheuttamia oireita alkoi ilmetä 1960-luvulla 

viljelykasveissa, erityisesti viljojen oraissa. Mangesiumlannoitus 

ja dolomiittikalkin käyttö olivat tuolloin harvinaisia, sillä vielä 

vuonna 1972 kalkkikivijauheen osuus maatalouteen myydyn kalkin koko-

naismäärästä oli lähes 80 % (JOKINEN 1981 b). Samaan aikaan heräsi 

viljelijöiden mielenkiinto magnesiummääritysten teettämiseen viljely-

maista. Normaaliin viljavuusanalyysiin magnesiummääritys liitettiin 

vuonna 1982. 

Maassamme on julkaistu muutamia laajahkoja tutkimuksia, joissa esite-

tään muun ohella tietoja viljelymaiden keskimääräisestä magnesium-

pitoisuudesta maalajittain (KURKI 1972, SIPPOLA ja TARES 1978, KURKI 

1982). Eri maalajien magnesiumtilan vertailu on jossain määrin mahdol-

linen keskiarvojen perusteella. SIPPOLAn ja TAREKSEN (1978) ja SILLAN-

PÄÄn (1982) tutkimuksissa on esitetty tuloksia erilaisen magnesiumpi-

toisuuden omaavien näytteiden osuudesta koko näyteaineistosta. Niistä 

todetaan, että vähän magnesiumia sisältävien näytteiden suhteellinen 

osuus on suuri, t.s. jakautuma on vasemmalle painottunut. Kansainvä-

lisessä vertailussa Suomen viljelymaiden magnesiumpitoisuus on 

SILLANPÄÄn (1982) mukaan melko alhainen. 

Kutakin yksittäistä maalajia koskevat tiedot magnesiumpitoisuuden 

jakautumasta ja sen perusteella saatavasta selvityksestä maiden 

magnesiumtilasta puuttuvat. Tämän tapainen tutkimus edellyttäisi 

varsin suuria aineistoja. 

Ravinnepitoisuuksien Suhteille Ca/Mg ja Mg/K on esitetty Suomen oloihin 

suositeltuja ihannearvoja. URVAS ja HYVÄRINEN (1984) laskivat suhteiden 

keskiarvoja ja vaihtelualueita eri ma'alajiryhmissä, mutta jakautuma 

antaisi tiedon, kuinka suurella osalla eri maalajeista suhteiden arvo 

on toivotulla alueella tai sen ulkopuolella. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin magnesiumpitoisuuden keskiarvoa, 

keskimmäisen näytteen magnesiumpitoisuutta ja näytteiden jakautumaa 

magnesiumpitoisuuden luokkiin eri maalajien magnesiumtilan kuvaajina. 

Edelleen tutkittiin maan magnesiumpitoisuuden muutosten vaikutuksia 

ravinnesuhteisiin Ca/Mg ja Mg/K sekä pH-lukuun. Ravinnesuhteiden 

perusteella arvioitiin kuinka suurelle osalle kutakin maalajia 



4 

dolomiittikalkin tai kalkkikivijauheen käyttö olisi suositeltavaa, 

samoin myös eri maalajien magnesium- tai kaliumlannoituksen tarvetta. 

AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimuksen aineiston on Viljavuuspalvelu Oy ystävällisesti luovuttanut 

MTTK:n maantutkimusosaston käyttöön. Se koostuu vuosina 1966-70 Vilja-

vuuspalveluun tulleista maanäytteistä, joista oli tehty magnesiummääri-

tys. Näytteet edustivat peltojen muokkauskerrosta, ja viljelykasvin 

mukaan ne jakautuivat seuraavasti: 

Viljapellot 	15 658 näytettä 

Nurmet 	14 378 	" 

Viljavuuspalvelu määritti näytteistä maalajin ja pH(H20):n sekä 

happamaan ammoniumasetaattiin (VUORINEN ja MÄKITIE 1955) uuttuvan 

kalsiumin (Ca), magnesiumin (Mg) ja kaliumin (K). Ravinnepitoisuuksien 

(mg/1 maata) perusteella laskettiin ravinteiden suhteet Ca/Mg ja Mg/K. 

Kunkin maalajin osa-aineisto ryhmiteltiin magnesiumpitoisuuden mukaan 

kolmeen eri luokitukseen, luokkaväli 10 mg/l, 50 mg/1 tai 125-200 mg/1, 

joista kutakin käytettiin erikseen tutkittaessa maan magnesiumpitoi-

suuden ja muiden ominaisuuksien välisiä vuorosuhteita. Maalajin kes-

kimmäisen näytteen magnesiumpitoisuudeksi otettiin 10 mg/1 luokka-

välein ryhmitellystä aineistosta sen luokan keskiarvo, johon keskim-

mäinen näyte kuului. 

TULOKSET JA TARKASTELU 

Magnesiumpitoisuus ja magnesiumtila  

Koko aineiston magnesiumpitoisuuden keskiarvo (181 mg/1) oli hieman 

alhaisempi kuin KURJEN (1982) esittämässä kymmenen vuotta myöhemmin 

otettujen näytteiden aineistossa (189 mg/1). SIPPOLAn ja TAREKSEN 

(1978) julkaisemassa n. 2 000 maanäytteen aineistossa magnesium-

pitoisuuden keskiarvo (178 mg/1) oli lähellä tässä tutkimuksessa 

todettua arvoa. 
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Näytteiden jakautuma magnesiumpitoisuuden luokkiin oli vasemmalle 

vino (Kuva 1 a). Eniten näytteitä oli luokassa 76-125 mg/1 (25 % 

aineistosta) ja n. 75 % aineistosta oli magnesiumpitoisuudeltaan 

alueella 26-225 mg/1. Tässä tutkimuksessa saatu jakautuma poikkeaa 

hieman kahdessa aikaisemmassa tutkimuksessa (SIPPOLA ja TARES 1978, 

SILLANPÄÄ 1982) esitetyistä maan magnesiumpitoisuuteen perustuvista 

jakautumista,. 

Moreenin, hiekan ja karkean hiedan magnesiumpitoisuuden keskiarvo 

oli lähellä 100 mg/1. Keskimmäisen näytteen magnesiumpitoisuudet oli-

vat vastaavasti 91, 71 ja 81 mg/1. Magnesiumpitoisuudeltaan saman-

laisten näytteiden osuus (%) kunkin maalajin näytteistä oli näillä 

toistensa kaltainen (Kuva 1 b,c,d). Vaikka suurimman ja pienimmän 

pitoisuuden välinen alue oli laaja, suurin osa näytteistä (yli 75 %) 

sijoittui kuitenkin kolmeen magnesiumpitoisuuden luökka.an  ja sisälsi 

magnesiumia 26-175 mg/l. 

Hienon hiedan magnesiumpitoisuuden keskiarvo (145 mg/1) oli pienempi 

kuin hiesun (195 mg/1), samoin oli myös keskimmäisen näytteen magne-

siumpitoisuus (HHt 122 mg/l, Hs 171 mg/1). Hienon hiedan näytteitä 

oli eniten luokassa 76-125 mg/1 ja hiesun luokassa 126-175 mg/1 

(Kuva 1 e,f). Jakautumaa osoittava kuvaaja oli näillä maalajeilla 

keskenään samanlainen, mutta poikkesi karkeimmista kivennäismaista 

siinä, että korkeiden magnesiumpitoisuuksien osuus oli erityisesti 

hiesussa muita suurempi. 

Savimaista liejusavi sisälsi magnesiumia vähiten (287 mg/1) ja aito-

savi eniten (669 mg/1). Keskimmäisen näytteen magnesiumpitoisuus 

(HtS 350 mg/l, HsS S76 mg/1, AS 648 mg/1, LjS 248 mg/1) oli savimail-

lakin pienempi kuin keskiarvo, vaikka savien näytteet eivät keskitty-

neet harvoihin magnesiunpitoisuuden luokkiin yhtä selvästi kuin mui-

den maalajien. Aitosavien jakautuma oli lähes normaalin kaltainen, 

muilla savilla jakautuma oli lievästi vino vasemmalle (Kuva 1 g,h,i,j). 

Multamaat (194 mg/l) ja turpeet (179 mg/1) poikkesivat toisistaan 

magnesiumpitoisuuden keskiarvon perusteella arvioiden. Keskimmäisen 

näytteen magnesiumpitoisuus (Mm 161 mg/l, turpeet 152 mg/1) ja jakau-

tuma magnesiumpitoisuuden luokkiin oli näillä mailla toistensa kal-

tainen (Kuva 1 k,1). Eloperäisten maiden näytteistä yli 70 % sisälsi 

mangesiumia 26-225 mg/1. 
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Kuva 1. Magnesiumpitoisuudeltaan erilaisten (luokkaväli 50 mg/l) 

näytteiden osuus (%) koko aineistosta sekä eri maalajien 

näytteistä. (Katkoviiva = maalajin keskiarvo, tähtipäinen 

viiva = koko aineiston keskiarvo). 



8 

Moreenien, hiekkojen ja karkeiden hietojen sekä attosavien magne-

siumtilaa näyttivät kuvaavan jakautuma ja keskimmäisen näytteen 

magnesiumpitoisuus hieman paremmin kuin magnesiumpitoisuuden keski-

arvo. Muiden maalajien magnesiumtilaa ilmaissee parhaiten jakautuma 

ja huonoiten magnesiumpitoisuuden keskiarvo. 

Maalajien magnesiunpitoisuuden hajonnan erilaisuus osoittaa, että 

eri maalajien magnesiumtilan vertailu tulisi perustua ensi sijassa 

jakautumaan ja keskimmäisen näytteen magnesiumpitoisuuteen. Keski-

arvo-
+  
hajonta eivät kuvaa luonnossa yleisesti vallitsevan epäsymmet-

risyyden suuntaa, ja muutamatkin korkean pitoisuuden omaavat näyt-

teet kohottavat keskiarvoa helposti. 

Maan magnesiumpitoisuus ja viljelykasvi  

Viljojen ja nurmen viljely poikkeavat toisistaan annettavien lannoite-

määrien ja sadon ravinteiden oton vuoksi, mitkä seikat vaikuttanevat 

maankin ravinnepitoisuuksiin. Tämän aineiston osalta on tiedossa vain 

näytteenoton ajankohtana kasvanut kasvi ja sen perusteella voidaan 

vain arvella kasvien välisiä eroja. 

Maan magnesiumpitoisuuden keskiarvo oli viljapelloissa 192 mg/1 ja 

nurmissa 167 mg/1, mikä viitannee nurmien viljoja runsaampaan magne-

siumin ottoon (Taulukko 1). Hietasavet, hiesusavet ja aitosavet sekä 

multamaat näyttäisivät erottuvan muista nurmien alhaisen magnesium-

pitoisuuden vuoksi. Muilla maalajeilla kasvien välistä eroa ei voitu 

havaita. Nurmille annettiin ehkä vielä 1960-luvun jälkipuoliskolla 

pienempiä typpimääriä kuin esim. kymmenen vuotta myöhemmin, minkä 

vuoksi maan magnesiumpitoisuuden erot kahden eri kasvin välillä oli-

vat pienet. 

Maan magnesiumpitoisuus ja pH 

Maan magnesiunpitoisuuden ja pH-luvun välistä vuorosuhdetta pyrittiin 

selvittämään kuuden eri maalajiryhmän osa-aineistossa (moreenit, hie-

dat,hiesut, savet, multåmaat, turpeet). Kukin maalajiryhmä jaettiin 

magnesiumpitoisuuden mukaan neljaan luokkaan, joiden rajat määrättiin 

maalajien magnesiumpitoisuuden jakautumaa osoittavien kuvien perus-

teella seuraaviksi: alle 125, 126-255, 256-405, yli 406 mg/l. 
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Taulukko 1. Viljapelloista ja nurmista otettujen maanäytteiden keski-

määräinen pH, magnesiumpitoisuus ja ravinnesuhde Mg/K (mg/1) maalajeit-

tain. 

Maalaji 

VILJA NURMI 

Näytteitä 

kpl 

pH Mg 

mg/1 

Mg/K Näytteitä 

kpl 

pH Mg 

mg/1 

Mg/K 

Moreeni 2039 5.74 100 0.8 2667 5.75 101 1.1 

Hiekka 122 5.79 95 1.1 121 5.70 101 1.5 

Karkea hieta 2438 5.77 107 1.0 2022 5.75 107 1.4 

Hieno hieta 2747 5.73 147 1.3 2292 5.74 142 1.5 

Hiesu 1629 5.72 197 1.5 1444 5.70 194 1.6 

Hietasavi 1182 5.81 388 1.9 561 5.79 372 2.0 

Hiesusavi 377 5.76 413 2.1 214 5.84 394 2.1 

Aitosavi 300 5.78 681 2.8 156 5.75 646 3.2 

Liejusavi 792 5.56 286 1.5 259 5.58 281 1.9 

Lieju 465 5.18 151 1.9 326 5.32 147 2.5 

Multamaa 2239 5.29 201 2.4 2280 5.34 187 2.9 

Saraturve 1090 5.10 177 3.1 1526 5.20 180 4.0 

Rahkaturve 338 4.98 186 3.1 510 5.08 181 4.2 

Lähes kaikissa maalajiryhmissä pH näytti olevan alhaisin vähän magne-

siumia sisältävissä maissa (Taulukko 2). Savimailla pH:n muutos magne-

siumpitoisuuden lisääntyessä oli pienin, muilla maalajeilla pH 

nousi lievästi. 

Tämän tutkimuksen aineistoa verrattiin kymmenen vuotta myöhemmin vuosi-

na 1976-80 Viljavuuspalvelun saamien näytteiden tuloksiin, jotka KURKI 

(1982) on julkaissut. Jälkimmäisessä aineistossa pH-luvun ja magnesium-

pitoisuuden keskiarvot on laskettu keskenään eri suurista aineistoista, 

joten vertailu on vain suuntaa-antava. 

Näytti siltä, että lähes kaikkien maalajien keskimääräinen pH-luku ja 

magnesiumpitoisuus olisivat hieman kohonneet kymmenen vuoden aikana 

(Taulukko 3). Viljelymaita on luultavasti kalkittu aikaisempaa enemmän 

ja kalkitukseen on käytetty dolomiittikalkkia (JOKINEN 1981 b). Hiesu-

savien ja aitosavien tuloksista voitaneen päätellä, että savimaillekin 

on levitetty magnesiumia sisältävää kalkitusainetta. 
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Taulukko 2. ..Maan magnesiumpitoisuuden vaikutus pH-lukuun kuudessa 
*maalajiryhmässä (n = näytteiden lukumäärä). 

0-125 

MagnesiuMia, mg/1 

126-255 	256-405 406- 

Moreeni pH 5.70 5.88 5.94 

n 3637 953 128 

Hieta pH 5.70 5.80 5.89 5.87 

n 5756 2836 723 107 

Hiesu pH 5.62 5.69 5.83 5.92 

n 796 1569 607 109 

Savi pH 5.75 5.74 5.80 5.82 

n 63 521 862 1361 

Kultamaa pH 5.23 5.32 5.42 5.51 

n 1670 1863 687 312 

Turve pH 5.01 5.14 5.32 5.45 

n 1335 1486 502 147 

Taulukko 3. Viljavuuspalvelu Oy:n vuosina 1966-70 ja 1976-80 
saamien maanäytteiden keskimääräinen pH ja magnesiumpitoisuus 

maalajeittain. 

Maalaji Näytteet v. 1965-70 Näytteet v. 1975-80 

pH Mg pH Mg 

mg/1 mg/1 

Moreeni 5.75 101 5.85 121 

Hiekka 5.74 98 5.76 107 

Karkea hieta 5.76 107 5.81 120 

Hieno hieta 5.74 145 5.81 164 

Hiesu 5.71 195 5.82 219 

Hietasavi 5.80 383 5.96 449 

Hiesusavi 5.79 406 5.96 531 

Aitosavi 5.77 669 5.96 761 

Liejusavi 5.57 284 5.68 285 

Lieju 5.24 149 5.31 139 

Multamaa 5.31 194 5.33 211 

Saraturve 5.16 178 5.15 208 

Rahkaturve 5.04 183 5.06 223 

Koko aineisto 5.59 181 5.70 189 
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Maan magnesiumpitoisuus ja ravinnesuhde Ca/Mg  

Ravinnesuhteiden muutoksia maan magnesiumpitoisuuden muuttuessa sel-

viteltiin kolmessa maalajiryhmässä (moreenit, savet, turpeet). Maat 

ryhmiteltiin magnesiumpitoisuuden perusteella 88 luokkaan, 10 mg/1 

luokkavälein (0-5,6-15, 16-25 ... 856-865, 866- mg/1). Kuhunkin 

luokkaan kuuluvien näytteiden lukumäärä sekä niiden keskimääräinen 

Ca/Mg ja Mg/K laskettiin. Eri luokkiin kuuluvien näytteiden lukumäärä 

vaihteli moreenien (1-479), savien (2-131) ja turpeiden (1-197) aineis-

toissa huomattavasti. Vähän näytteitä sisältäneet luokat sijoittuivat 

yleensä korkean magnesiumpitoisuuden alueelle. 

Suhteen Ca/Mg ihannearvoina pidetään lukuja 8-13 (vastaaa ekvivalentti-

suhdetta 5-8) ja Mg/K:11e 'lukuja 1-4 (ekvivalenttien suhde 2-8). 

Alle 100 mg/1 magnesiumia sisältävillä mailla Ca/Mg sai yli 13 olevia 

arvoja maalajiryhmästä riippumatta (Kuva 2). Myös Ca/Mg:n vaihtelu oli 

tällä alueella laaja. Kun magnesiumpitoisuus kohosi yli 300 mg/1, suh-

teen arvon muutokset olivat enää lieviä ja ero eri maalajien välillä 

vähäinen. Moreenimailla Ca/Mg arvot olivat hieman alhaisempia kuin 

kahdella muulla maalajilla. Magnesiumpitoisuuden nousun aiheuttama 

suhteen arvon muutos oli kaikilla maalajeilla saman suuntainen. 

Happamilla mailla ravinnesuhdetta Ca/Mg voidaan käyttää viitteenä 

kalkitusaineen valintaan (KERÄNEN ja JOKINEN 1965, JOKINEN 1981 a), 

mikäli erilaisia kalkitusaineita on helposti saatavana. Ca/Mg tulisi 

pysyä alueella 8-13. Yli 300 mg/1 magnesiumia sisältävillä mailla 

Ca/Mg oli alhainen (alle 8). Kalsiumpitoisimman kalkin (kalkkikivi-

jauheen) käyttö kalkitusaineena muuttaisi suhteen arvoa edulliseen 

suuntaan. Kun savi- ja turvemaiden magnesiumpitoisuus vaihteli 

100-250 mg/1 ja moreenimaiden 100-200 mg/1, suhde Ca/Mg oli lähellä 

optimia. Näille maille kalkitusaineen tulisi sisältää hieman magne-

siumia (Ca/Mg 8-10 magnesiumpitoinen kalkkikivijauhe, Ca/Mg 10-13 

dolomiittikalkki 2), jotta ravinnesuhteessa ei tapahtuisi muutosta. 

Korkean Ca/Mg suhteen (yli 13) omaaville maille magnesiumlisäys olisi 

tarpeen ja dolomiittikalkki 1 sopiva'tuote tähän tarkoitukseen. Teräs-

teollisuuden kuonien käyttöarvoa erilaisilla maan Ca/Mg:n alueilla 

ei ole selvitetty. 
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Kuva 2. Maan magnesiumpitoisuuden (10 mg/1 luokkavälein) ja ravinne-

suhteen Ca/Mg välinen riippuvuus moreeni- (x), savi- (s) ja 

turvemaissa (A). Kukin piste edustaa yhtä magnesiumpitoisuuden 

luokkaa ja siihen kuuluvien näytteiden keskimääräistä ravinne- 

suhdetta. 
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Kuuden maalajiryhmän näytteistä tutkittiin suhteen Ca/Mg jakautuma 

kolmeen luokkaan (alle 8, 8-13 ja yli 13). Sen mukaan mm. lähes 50 % 

moreenimaista ja runsas 30 % turvemaista, mutta vain 4 % savimaista 

tarvitsisivat kalkitusaineeksi dolomiittikalkkia 1 (Taulukko 4). Vas-

taavasti lähes magnesiumittoman kalkkikivijauheen käyttö olisi suosi-

teltavaa 8 %:11e moreenimaista, 84 %:11e savimaista ja 15 %:11e turve-

maista. 

Taulukko 4. Ravinnesuhteiden Ca/Mg ja Mg/K jakautumat eri 

maalajeissa. 

Ca/Mg Mg/K 

alle 8 8-13 yli 	13 alle 	1 1-4 yli 4 

% näytteistä 

Moreehit 8 43 49 59 40 1 

Hiedat 24 36 40 40 60 0 

Hiesut 55 39 6 21 78 1 

Savet 84 12 4 9 86 5 

Multamaat 26 42 32 6 79 15 

Turvemaat 15 52 33 1 74 25 

Maan magnesiumpitoisuus ja ravinnesuhde Y[9/K 

Savimailla magnesiumpitoisuuden muutos 100 mg/1:11a aiheutti lievän 

(0.4 yksikköä) Mg/K muutoksen, ja suhteen arvon vaihtelut olivat kai-

ken kaikkiaan pienet (Kuva 3). Vain magnesiumpitoisuus alle 200 mg/1 

oli liian alhainen kaliumpitoisuuteen verrattuna (Mg/K alle 1), ja 

näiden näytteiden osuus savien kokonaismäärästä oli 9 % (Taulukko 4). 

Pääosa savimaista sisälsi magnesiumia ja kaliumia sopivassa suhteessa. 

Moreenimailla Mg/K oli yleensä alueella 1-4, kun maan magnesiumpitoi-

suus vaihteli 100-400 mg/l. Yli 400 mg/1 magnesiumia sisältävillä 

moreeneilla Mg/K vaihteli laajalla alueella. Magnesiumpitoisuuden 

muutos 100 mg/1:11a aiheutti 1.0 yksikön muutoksen Mg/K arvoon. Kali-

umiin verrattuna moreenimaiden magnesiumpitoisuus oli alhainen (Mg/K 

alle 1) lähes 60 %:ssa näytteistä ja vain 1 %:ssa Mg/K oli korkea 

(yli 4). 
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Kuva 3. Maan magnesiumpitoisuuden (10 mg/1 luokkavälein) ja ravinne-

suhteen Mg/K välinen riippuvuus moreeni- (x), savi- (1,) ja 

turvemaissa W. Katso kuvan 2 selitys. 

Kun turvemaiden magnesiumpitoisuus vaihteli 50-200 mg/l, ravinnesuhde 

Mg/K oli toivotulla alueella. Yli 300 mg/1 magnesiumia sisältävillä 

mailla Mg/K vaihtelu oli laaja. Magnesiumpitoisuuden muutos 100 mg/1:11a 

muutti jyrkästi (2.7 yksikköä) ravinnesuhdetta. Noin 25 % turvemaista 

sisälsi korkeisiin magnesiumpitoisuuksiin verrattuna vähän kaliumia 

(Mg/K yli 4). Vain 1 %:ssa turvemaista Mg/K oli alle 1, mihin lienee 

ensi sijaisesti syynä maiden alhainen magnesiumpitoisuus, 

14 
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Nurmista otetuissa maanäytteissä magnesium- ja kaliumpitoisuuksien 

suhde oli korkeampi kuin viljapelloista otetuissa näytteissä (Tauluk-

ko 1). Selvin tämä ero oli eloperäisillä mailla ja aitosavilla. Ensin 

mainittujen maiden kaliumlannoitukseen ei nurmen viljelyssä ehkä ollut 

kiinnitetty tarpeeksi huomiota ja jälkimmäisten maiden kaliumvarojen 

riittävyyteen oli luotettu. 
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