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Likaiset eläimet ovat aina osoitus huonoista ratkaisuista lannanpois-
tossa 
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Mikäli lannan talteen otto ja 

käsittely aiheuttavat vaikeuksia, 
niin 	eräiden ,äittärnier mukaan 
— syy on yksinomaan viijeltjässä 
itsessaan Jokin kohta tai lotkut 
kohdat hänen rakennussuunnitel 
missaan eivät ole sattuneet pai 
kaiteen tai laitteet ovat joutuneet 
epäkuntoon, jos lanta on lakan-
nut Iiikkumasta. 

Jotta lietelantasäiliöissä syntyvien 
kaasujer pääsy navettaan tai si-
kalaar voidaan täysin estää, tar-
vitaan lannan ulosmenokanavaan 
avattava ja helposti puhdistettava 
vesilukko 

Tämän tiedotteen tarkoituksena 
on muun ohella esittää näkökoh-
tia, joita viljelijän on hyvä pitää 
mtelessään kun hän -?uunnitteiee 
karja tai sikataloutensa järjeste-
lyä V Jätteiden poistoa tai käyt-
töä.(, 

Hyvin usein suunnitelmat on 
aloitettu eläimen väärästä päästä, 
varsinkin viime vuosina jolloin 
rakennettavat navetat ta sikalat 
ovat olleet niinkin suuria että 
suunnitelmissa eläinten lukumää-
rän ylärajaa ei ole ollu näkyvis-
sä 

Suunnitelmat olisi aloitettava 
jätteiden käytön järjestelyistä ja 
tarkkaan harkittava järiestelyMin 
vaikuttavien tekijöiden osuutta. 
Näitä tekijöitä ovat: 

1. maalajit ja viljeiysuunnitel-
mat, 

2 jätteiden määrä ta karjara-
kennukset, 

3. ympäristölle mahdollisesti ai-
heutuva, haitat (naapurit, ve-
sistöt, tartuntavaara, muu sii-
vottomuus, esim. teiden li-
kaantuminen jne.), 

4 ustannukset. 

Lannan määrästä 
Eläinten tuottaman lannan mää-

tä ja laatu riippuvat pääasiassa 
-uokinnasta, mutta myös eläinten 
'ehulla, iällä ja koolla on vaiku-
:uksensa. Viljaväkirehuilla ruoki-
:un lihakarjan lanta on takertu- 

vaa. Sian lanta on rakenteeltaan 
jollain tavoin ohuempaa ja hel-
pompaa pumputa kuin lehmän 
lanta. 

Lannan siirto navetasta lanta-
laan on ollut karjanhoitotöistä 
raskaimpia ja epämieilyttävimpiä 
Yhtä lehmää kohden tuleva lan-
tamäärä, virtsa ja Kuivikkeet mu-
kaan luettuina, on n 8...10 tonnia 
koko sisäruokintakauden aikana 
Lantaian pinta-alan tarve riippuu 
paitsi eläinten luvusta ja siitä 
kuinka usein se tyhjennetään, 
myöskin ruokinnan laadusta ja 
kuivikkeiden määrästä. Jos lanta-
kerros tehdään kauttaaltaan n. 
150 cm:n korkuiseksi ja tyhjen-
nys tapahtuu kerran vuodessa, 
tarvitaan iantalassa pinta-alaa n 
3 m2  lehmää ja 1 m2  sikaa koh-
den Jos lantala on syvä ja lanta-
kerros korkeampi, pinta-ala saa 
olla vastaavasti pienempi Sopi-
vin kiinteän lannan varastoimis-
korkeus on 1,5...2,0 m. Lantalan 
suuruus voidaan arvioida myös 
seuiaavien lukujen perusteei.a, 
us tyhjennys tapahtuu kaksi ker-
taa vuodessa lehmän ,antatitan 
tarve 6 rn3  la ian taniatlian ta,  
ve 0,8 m3  Virtsakaivon vastaavat 
luvut ovat 2 m3  ja 0.3 m-3  

Sveitsissä ja Saksassa kehua' 
:ui 1920-luvulla ns. Gölie-mene-
telmä. Periaatteena oli että kiin-
teää ia juoksevaa iantaa sekä vei 
tä sekoitettlin juoksevaksi mas-
saksi Norjassa tätä menetelmää 
kokeiltiin 1950-luvun atussa Vet-
tä sekoitettiin antaan suunnilleen 
suhteessa 1.1 ja seosia pumput-
tiin keinokastelun tapaan jyrkkä-
rinteisille niityille Menetelmää ke 
nitettiir, Norjassa edelleen. Vuon-
na 1959 siellä rakennettiin en-
simmäinen täydellinen lietelanta-
navetta rakolattioineen. Norjasta 
lietelantamenetelmä levisi nopeas-
ti er. puolille maailmaa 

Lietelanta on eläinten ulostei-
den, sonnan ja virtsan seos — 
mahdollisesti vedellä laimennettua 
— joka varastoituna aluksi on 
juoksevaa ja myöhemmin ennen 
levitystä voidaan uudelleen saat-
taa juoksevaan muotoon Liete-
lannan joukkoon rckituneei rehun-
jätteet ja kuivikkeet eivät muuta 
lannan nimitystä,' -Mikäli,' lannan 
pumputtavuus säilyy ta levitys 
tapahtuu juoksevassa -nuodossa. 

Siat tuottavat lietetantaa päi-
vässä karkeasti arvioloen 10 Vo  

ruhon painosta 100 K g n ruhon 
painoon saakka olettaen, että 1 
litra lietelantaa painaa ' kg Ruo-
kinta tuonnollisesti aiheuttaa vaih-
telua Estrn 45 .55 kg n painoinen 
kuivaruokinnalla oleva sika tuot-
taa 4,5 i lietelantaa päivässä ja 
märkäruokinnalla thera ym 1 oleva 
9 I Joutilaat emakot tuottavat n 
14 1 päivässä ja emakot porsai-
neen 14 18 I 

Lehmät tuottavat lietelantaa 
päivässä 30 .55 I . Määrän alara-
ja, 30 I, on viljaväkirehuilla ruo. 

Lietelanta, jossa on vain 80 °/o 
vetta on hyvin paksua puuroa. 

Lannan arvosta 
Lietelannan arvon ovat ruotsa-

laiset maininneet olevan suunnil-
leen puolet kuljetuskustannuksis-

' ta, jote'ri lannasta olisi päästävä 
eroon' Mahdollisimman yksinker- 

kitun lihaeläimen tuottama lanta-
määrä. Lypsylehmät tuottavat kes-
kimäärin 40...45 I lietelantaa päi-
vässä Pesuvesiä saattaa kertyä 
lehmää kohden päivässä 15..20 I 
ja jopa kolme kertaa suurempikin 
määrä, joten )esuves.en määrä 
on lantamääriä arvioitaessa otet-
tava huomioon Kat..)ilta tulevat 
sadevedet olisi syytä pitää liete-
lannasta erillään. 

Ruotsalaiset arvioivat lietelan-
nan määrät suunnilleen seuraa-
vasti.  

taiseila ja halvalla tavalla Suo-
messa levitetään lietelantaa taval-
lisesti n. 40 .50 tonnia hehtaaril-
la. Lietelannan käyttöarvoa selvit-
televiä kokeita on tehty useilla ko-
easemilla mm Laidunkoeasemalla 
Mouhijärvellä. Tämän koeaseman 
koetulokset esitetään taulukoissa 
1 ja 2. 

lehmä, sisäruokinta, 365 päivää 	  20 000 kg 
lehmä. sisäruokinta, 230 päivää 	  13 000 kg 
nuorikarja, sisäruokinta, 365 päivää 	  10 000 kg 
teurassika, vuosi  	2 000 kg 
Lietelannan vesipitoisuus on 80 .90 °/o. 

Taulukko 1 Kokeissa käytetyn lietelannan kuiva-ainemäärät ja ravin-
teet kg/tonni sekä 50 tonniin sisältyvät määrät 

Kuiva- 
aine 	N 	P205 	K20 	pH 

fesilukkoratkaisu lantakanavan ja pumppuamiskaivon välillä on rat-
aistu kuvan järjestelmässä kätevästi. Lannan valuessa itsestään säi-
öön, Jinne johtava putki, jonka läpimitta on 40 cm, täyttyy ensin 

toimii sitten vesilukkona. 

1964 	 89 	3.26 	1.43 	5.20 	7.35 
1965 	 47 	2.24 	0.87 	2.18 	7.01 
1966 	 63 	3.43 	0.95 	3.30 	7.03 
1967 	 66 	3.51 	1.09 	3.89 	720 
Keskim 	 66 	3.11 	1.08 	3.64 	7.15 
x50 tn 	  3300 	155 	54 	182 

Taulukko 2 Pirkka-ohran sadot (15 °/0 kost.) ja sadonlisäykset eri 
lannoituksilla 

	

Lisäykset kg/ha 	 Merk. 
kg/ha NPK 	L 	LP 	 ero 	Kylvö Niitto 

1964 1333 467 487 633 —204 326" 27/5 26/8 
1965 2304 130 630 1191 453 422°0°  13/5 14/9 
1966 1879 142 869 1125 507 3960°  24/5 23/8 
1967 2004 464 1552 1710 443 11800° 24/5 24/8 
Keskim 1880 +801 +885 +1165 +300 427°°° 

100 +43 +47 +62 +16 



Lantakorokkeella olevalla porsaalla on tallella villisian vaistot. TE 
nuoli on naapuriin päin ia utostus tapahtuu korokkeelle. Karsinoi 
väliaidan reunaa kiertää sähköpaimen. Oikeanpuolisen karsinan 
sika on juomassa. 
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MovelYa 

Vesilukon tehtävät suorittaa osit-
tain myös lantasäiliöön lannan si-
sääntuloaukon eteen rakennettu 
suojus, jonka alareunoista yksi si-
vu on auki, jotta lanta pääsee tä-
män raor kautta kiertämään säi-
liöön. 

Koejäsenet taulukossa 2 esite-
tyssä kokeessa olivat o = ilman 
lannoitusta NPK = 400 kg/ha 
oulunsalpietaria Nos) + 500 kg/ 
ha superfosfaattia (Psf) + 300 
kg 'ha kalisuolaa (K50) L = 50 
m3itia lietelantaa, LP = 50 m3/ 
ha lietelantaa ja 500 kg Psf, N = 
400 kg/1.1a Nos. Lietelanta, fos- 

Lannoitus 

Lietelanta -30 tn/ha 
Parsinavetta- -20 tn/ha 

lanta 
Pihattolanta -17 tn/ha 
1) NH4  — N 

Lannan kaasuista 
Bakteerien hajoittaessa eläinten 

ulosteita vapautuu joukko kaasu-
ja kuten metaania, hiilidioksiidia, 
ammoniakkia, rikkivetyä ja eräitä 
pahalle haisevia orgaanisia kaa-
suja. 

Met aan i (CH4) on väritön, 
hajuton ja ilmaa kevyempi kaasu. 
Se palaa liekin ollessa vaalean-
sininen ja muodostaa ilman kans-
sa räjähtävän seoksen vaikka il-
ma sisältäisi sitä niinkin vähän 
kuin 5...6 tilavuusprosenttia. Me-
taanin vaikutus on tukehduttava. 

Hiilidioksidi (CO2) on vä-
ritön ja käytännöllisesti katsoen 
hajuton, ilmaa huomattavasti pai-
navampi kaasu Sitä pidetään vai-
kutukseltaan selvästi tukehdutta-
vana. Pienet lisäykset ilman pi-
toisuudessa tätä kaasua eivät ai-
heuta sanottavampaa kiusaa, mut-
ta 10 °/o-pitoisuus aiheuttaa jo 
voimakasta huohottamista. Hie-
man suurempien määrien vaikutus 
on huumaava. 25 °/o-pitoisuus ai-
heuttaa kuoleman muutamassa 
tunnissa. 

Ammoniakki (NH3) on vä-
ritön, ilmaa paljon kevyempi kaa-
su Ammoniakille on tunnusomais-
ta pistävä haju. Vähäiset määrät 
ärsyttävät silmiä ja hengitysteiden 
limakalvoja. Tukehtuminen on 
seurauksena sisäänhengitettäessä 
suuria määriä. Vaarallisena pide-
tään 5000 ppm (0,5 tilavuus-%) 
määrää, mutta ilmaa, jossa am-
moniakkia on 100 ppm voidaan 
hengittää useita tunteja suurem-
pia vaivoja kärsimättä. Ammo- 

Kaavakuva lyhyeen parteen 
tyn lehmän käyttäytymisen 
teröivästä laitteesta. 
fåatti ja kalisuola mullattiin äes-
tämällä. Salpietari annettiin kyl-
yön jälkeen, vuonna 1967 myös 
ennen äestystä. 

Maatalouden tutkimuskeskuksen 
maanviljelyskemian ja -fysiikan 
laitoksen laskelmat karjanlannoi-
tuksessa maahan tulevista ravin-
teista esitetään taulukossa 3 

maahan tulevat ravinteet kg/ha 

niakki ei syty helposti ilman yh-
teydessä, mutta ammoniakin ja 
hapen seos on räjähtävää. 

Lantapaimen. Huomaa erot leh-
mien koossa. 

Rikkivety (H2S) on väritön, 
ilmaa hieman raskaampi, ilman 
yhteydessä sinertävällä liekillä pa-
lava hyvin myrkyllinen kaasu. Kaa-
sun haju on voimakas, mädän 
kananmunan haju Kaasuseos, 
jossa hapen määrä on rikkivedyn 
määrään verrattuna 11/4-kertai-
nen. räjähtää sytytettäessä hyvin 
voimakkaasti. Tulitikun heittämi-
nen lietelantalan rakolattian alle 
voi näinollen olla hyvin kohtalo-
kas. Kaasun alhaiset pitoisuudet 
— 20. 150 miljoonasosaa (ppm) 
tilavuudesta — ärsyttävät silmiä. 
Puolen tunnin oleskelu tilassa, 
jonka tikkivetypitoisuus on 500 
ppm, vaikuttaa hermostoon, ai-
heuttaa voimakasta päänsärkyä, 
huimausta, kiihtymistä ja käynti 
muuttuu horjuvaksi. Oleskelu ti-
lassa, jonka pitoisuus on 800.. 
1000 ppm, voi -)uolen tunnin ku- 

luessa aiheuttaa kuoleman. Hie-
man suuremmat pitoisuudet ai-
heuttavat äkillisen kuoleman. 

Jos on otaksuttavissa, että ko-
tieläinnet eivät juuri eroa ihmisis-
tä suhtautumistavassaan näihin 
kaasuihin, on luultavaa, että eläin-
ten kasvu ja tuotokset kärsivät, 
jos eläimet joutuvat oleskelemaan 
tiloissa, joissa näiden kaasujen 
pitoisuus ylittää määrätyn rajan. 
Työpaikoilla sallittavat kaasupitoi-
suudet on eri maissa määritelty 
ns. MAC-arvoina (suurin sallittu 
pitoisuus). Nämä arvot poikkeavat 
melkoisesti toisistaan. Saksassa 
on myöskin eläinsuojien ilman 
laadusta standardi (DIN 18910). 
Tämän standardin mukaan sulje-
tuissa eläintiloissa niilidioksidin 
(CO2) pitoisuuden yläraja on 0,35 
tilavuus-% (3500 ppm), ammo-
niakin (NH2) 0,01 tilavuus-°/o (100 
ppm) ja rikkivedyn (F-12S) pitoisuu-
den yläraja 0,005 tilavuus-°/c (50 
PPrn). 

Eri puolilta maailmaa on kan-
tautunut tietoja, että eläinten tuo-
tokset eivät yksinomaan ole alen-
tuneet ja eläimet sairastuneet, 
vaan lantakaasujen aiheuttamia 
kuolemantapauksia on sattunut, 
jopa ihmisiä on kuollut. Ruotsissa 
eräs traktorinkuljettaja ehti aamu-
varhaisella levittää lietelantaa kak-
si kuormaa, kun kolmatta kuor-
mallista levitettäessä lietelanta-
vaunun pumppulaitteen letku vi-
oittui. Korjatakseen vian kuljetta-
ja oli tyhjentänyt vaunun ja huuh-
dellut sen sisältä puhtaaksi ja 
mennyt sisälle säiliöön Säiliöön 
oli kuitenkin jäänyt lantakaasuja, 
jotka tukehduttivat kuljettajan. 
Hän löytyi kuolleena säiliöstä.. 
Eräässä tapauksessa traktorin kul-
jettaja pyysi nuorta poikaa py-
säyttämään pumpun kun lietelan-
tavaunu tuli täyteen. Poika kiipesi 
vaunun päälle ja kurkisteli säili-
öön täyttöaukosta. Poika pyörtyi, 
vietiin tajuttomana sairaalaan ja 
tuli tajuihinsa vasta 20 tunnin ku- 

luttua. Lannasta vapautunut rik 
vety todennäköisesti tainnutti 
net. 

Mikäli lietelantavaunun sisä 
joudutaan menemään, on säi 
tuuletettava voimakkaalla puha 
mella tai täytettävä vedellä, jo 
kaikki lantakaasut saadaan po 
tetuiksi. Rikkivety ja ammonia1 
ovat vesiliukoisia. Kaasujen jc 
kossa voi olla metaania, joka 
räjähtävää, joten kaasujen kok 
lu säiliöstä avotulella voi olla vE 
rallista. Palava tupakkakin voi 
tyttää metaanin. Ruotsissa on 
ritettu tutkimuksia lielelantavE 
nuun jäävien kaasujen pitoisut 
sista heti säiliön tyhjennyksen j 
keen. Eräässä tapauksessa tod 
tiin säiliössä olleen rikkivetyä 0 
°/0 eli 60-kertainen määrä. Ru 
sissa ihmisten oleskelutiloissa s 

Lantapaimenen koskettimena 
käytetty monenlaista teräspuikk. 
Kuvassa koskettimena lienee v 
ha sahanterä, jonka terät on 
kaistu 

k;.tke-
rekis- 

Taulukko 3. Karjanlannoituksessa 
N NP K Ca Mg Na S 

kok. liuk. 
102 36 15 93 42 12 6 12 
104 22 30 106 74 20 12 20 

105 221) 17 126 	— 	— 



Työntötankokuljettimen kaavakuva. 

Vinssivetoisen lannanpoistolaitteen kaavakuva. 

Akkukäyttäisiä Iannankaapimia valmistetaan mm. Hollannissa, Tans-
kassa ja Saksassa hyvin monen tyyppisiä. 
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littavaan rikkivedyn määrään näh-
den. 

Tanskalaisen Vejlen kaupungin 
eläinlääkäri on lähettänyt erityi-
sen varoituskirjeen kaikille Vejlen 
meijerin maidontuottajille useiden 
viime aikoina Tanskassa sattunei-
den onnettomuuksien johdosta. 
Kirjeessä mainitaan, että käytet-
täessä navetassa pesuaineita huo-
limattomasti tai virheellisesti saa- 

Etuxuormain saksalaisessa nave-
tassa lannanluontityössä. Huomaa 
miten kaikkea y:imääräistä tilaa on 
pyritty välttämään. 

tetaan saada aikaan kloorikaasu-
ja. Vaarallisia pesuaineita ovat 
mm. typpihappo, kloramiini ja tri. 
Jos 	typpihappoa ja kloramiinia 
sekoitetaan, syntyy klooria, jota 
käytettiin taistelukaasuna ensim-
mäisen maailmansodan aikana. 
Hyvin pienet seosmäärät riittävät 
suurten kaasumäärien kehittymi-
seen .Eräällä Vejlen lähellä si-
jaitsevalla tilalla tällaista pesuai-
neiden sekoittumista pääsi tapah-
tumaan lypsykoneen pesun yhtey-
dessä. Klooria muodostui run-
saasr -Karjanhoitaja sairastui va-
kav4t; 4 lehmää kuoli, 20 leh-
mää pelastettiin sydänhierontaa 
apuna käyttäen ja 80 lehmää saa-
tiin riittävän nopeasti vahingoit-
tumattomina ulos navetasta rait-
tiiseen ilmaan. 

Ruotsin Jordbrukstekniska Ins-
Mutat on suorittanut perusteelli-
sia tutkimuksia lantakaasujen 
esiintymisestä erilaisten lannan- 
poistojärjestelmien 	yhteydessä. 
Tutkimukset jatkuvat edelleen. 
Tutkimuksien tarkoituksena on 
ollut selvittää miten lannanpois-
tojärjestelmät ja ilmastointilaitteet 
on mitoitettava ja rakennettava, 
jotta kaasumyrkytyksiltä vältyttäi-
siin Me suomalaiset olemme jol-
lain tavoin yliolkaisesti suhtautu-
neet lantakaasujen olemassaoloon 
ja kaasujen aiheuttamiin vahin-
koihin. Samoin suhtautuivat ruot-
salaisetkin useiden vuosien aika-
na kunnes lietelantaloiden luku-
määrä Ruotsissa nopeasti kasvoi 
ja erilaiset onnettomuudet tulivat 
totuudenmukaisina 	julkisuuteen. 
Huhupuheina kerrotaan Suomes- 

sakin sikaloissa sattuneista myr-
kytystapauksista ja joidenkin na-
vettojen lehmien sairauksista, jot-
ka olisivat lietelantakaasujen ai-
heuttamia. Tiedossa on myös ai-
van äskettäin Kiukaisissa sattu-
nut ikävä tapaus, jolloin kaksi 
miestä menehtyi virtsakaivoon si-
tä tyhjentäessään. Rakentajien on 
syytä tarkoin tutustua kaikkiin nii-
hin keinoihin, joilla onnettomuu-
det voidaan estää. 

Lannanpoistojärjeste:Kstä 
Kiinteä lanta 

On samantekevää onko kysy-
myksessä kiinteä lanta vai liete-
lanta, työnsäästöstä lannanpo.s-
tomenetelmien yhteydessä voi-
daan puhua vasta silloin kun me-
kaaninen lannanpoistolaite todel-
la poistaa kaiken lannan, tai lan-
nan ja virtsan seos todella on 
juoksevaa ja pumputtavissa. Tämä 
merkitsee sitä, että parsinavetas-
sa lehmät ovat sijoitetut niin, että 
sonta ja virtsa joutuvat lantakou-
ruun tai pihatossa pihaton käytä-
ville eikä tnakuuparsiin. Parren 
ja eläimen pituus on sovitettava 
yksiin ja eläinten kääntyminen si-
vuttain on estettävä. Nuorten eläin-
ten oleskelutilojen on oltava ka-
peampia. Lypsylehmien parsia ei 
saa tehdä kovin kapeiksi, sillä ka-
peat parret (leveys alle 100 cm) ai-
heuttavat nänneihin eniten polku-
vaurioita. Lehmien kytkimillä tai 
niskapuomilla on suoritettava hie-
nosäätö siten, että lehmä on par-
ressaan sopivalla paikalla. Sika-
lo;ssa karstnat on rakennettava si-
ten, että siat sontivat lantakäytä-
välle ja pitävät karsinansa puh-
taina 

Lehmä ulostaa syödessään 
suunnilleen 40 °/i) ulosteiden ko-
ko määrästä, joten lehmän Iiik-
kumatila myöskin eteenpäin on 
rajoitettava. Saksalaiset ovat suo-
rittaneet laajoja tutkimuksia leh-
mien käyttäytymisestä eri parsi-
muodoissa. He ovat kiinnittäneet 
lehmän vartaloon ja raajoihin piir-
tureihin johtavat nuorat saaden 
siten selville paperille merkittyi-
nä lehmän asennot parressa, mil-
loin jalka on luiskahtanut jne. 
Myös norjalaiset ovat tutkineet 
erilaisia parsimuotoja pitämällä 
samoja lehmiä eri pituisissa par-
sissa parsien pituuden vaihdel-
lessa 160...200 cm. Heidän ko-
keissaan parhaan parren pituus 
oli 200 cm. Tässä paressa leh- 
mien selän yläpuolella riippui 
sähköpaimen eli ns. sontapaimen. 
Lehmän ulostaessa sen selkä käy- 
ristyy ja sattuu sontapaimeneen 
Paimenen antamat sähköiskut pa- 
kottavat lehmän peräytymään ja 
ulosteet putoavat lantakouruun. 
Lehmät eivät ole hermostuneita 
ja rauhattomia, vaikka sähköpai-
men riippuu niiden yläpuolella 

Siat voidaan totuttaa pitämään 
karsinansa puhtaina useita keino-
ja käyttäen: 

karsinassa pitää olla oikea — 
ennen kaikkea riittävä — määrä 

sikoja, 
lantakäytävälle siirretään hie-
man lantaa ennen sikojen tu-
loa, 
juottonipat tai -kupit asenne-
taan lantakäytävälle, 
karsinoiden väliaidat rakenne-

taan umpinaisiksi ja lantakäytävän 
väliaitoihin jätetään rakoja. Sioil-
la on tapana rajoittaa oma oles-
kelualueensa naapurin alueesta 
ulosteilla. 

Villisian sanotaan ulostavan 
mielellään 	korkeille 	paikoille. 
Maatalouskoneiden Tutkimussää-
tiön sikalassa on neljän karsinan 
lantakäytävä rakennettu korok-
keelle siinä toivossa, että siat 
sontisivat korokkeelle ja pitäisivät 
karsinansa puhtaina Kokeet ovat 
vielä kesken. Hollantilaiset ovat 
lantakorokkeen avulla tutkineet 
kuivikkeiden parempia käyttömah-
dollisuuksia karsinassa. Englanti-
laiset ovat käyttäneet lantakorok-
keita ritilällä varustettuina, jotta 
ei esim kallioiseen maastoon tar-
vitsisi louhia sikalan lantakanavia. 

Lannanpoistojärjestelmän valin-
ta riippuu eläinten lukumäärästä 
ja lajista, kuivikkeiden määrästä  

ja laadusta, rakennuksen sijain-
nista ja muodosta, lannan varas- 
toimismahdollisuuksista, 	kustan- 
nuksista, työvoiman määrästä ja 
laadusta. 

Kiinteän lannan poistolaitteet 
voidaan jakaa puolikoneel-
lisiin ja koneellisiin. 

Puolikoneelliset 	lannanpoisto- 
menetelmät ovat kustannuksiltaan 
halpoja täysin koneellisiin, siis 
automaattisiin menetelmiin verrat-
tuina. Automaattisten laitteiden 
etuna on, että niitä käyttämään 
riittää taitamattomampikin henki-
lö. 

Kiinteän lannan poistolaitteiden 
yhteydessä on tavallisesti aina 
käytetty kuivikkeita. Kuivikkeiden 
syrjäyttämiseksi on myös Suo-
messa tutkittu erilaisia par r en 
pää I I yst e it ä. Näistä päällys-
teistä on kumimatto saamassa 
jonkin verran jalansijaa. Yleensä 
riittää kuivikkeita 0,5...1,0 kg päi-
vässä lehmää kohden, joten kui-
vikkeiden välttämiseen ei liene 
syytä kaikissa oloissa ehdotto-
masti pyrkiä. Jos kuivikkeina 
käytetään pitkiä olkia, lannan-
poistolaitteen kaapimissa piikit 
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kahta työntötankoa, jolloin lan-
nan kulkusuunta saadaan suora-
kulmaisesti muutetuksi Ketjukul-
jettimessa ovat myös kaapimet. 
Taittopyöriä käyttäen voidaan ket-
jun kulkusuuntaa muuttaa. Ketju-
kuljettimen erikoismuotona tunne-
taan sikaloissa telineistön varas-
sa kiertävä kolakuljetin. Kolia on 
kahden ketjun väliin kiinnitettyi-
nä melko tiheässä. 

Laahaus- eli taittokuljetin on 
myös ketjuvetoinen. Kuljettimen 
vetaketjulle on lantakäytävän kes-
kelle valettu ura. Lantakuorman 
vietyään ja palatessaan takaisin 
kuljettimen "reidet" vetäytyvät yh-
teen. Reisien pituutta voidaan 
mielin määrin vaihdella ja siten 
myöskin lantakäytävän leveyttä 
Reisien päissä ovat luistit, joten 
kuljetinta voidaan käyttää sellai-
sillakin lantakäytävillä, joiden le-
veys ei ole kauttaaltaan sama 
Kuljetin liikkuu verraten hitaasti, 
joten eläimet ehtivät vaivatta as- 

Englantilaisen sikalan kolakuljetin. 

ylös, jolloin lanta itsestään valuu 
varastosäiliöön. 

Lietelantakanava sijaitsee 
lantakourun tai käytävän alla 
Lantakanavan kansi on tiivis, mut-
ta siinä on joukko luukkuja, jois-
ta lanta ohjataan kanavaan Kun 
luukut ovat sulkeutuneet, käyn-
nistetään pumppu, joka huuhtelee 
lannan varastosäiliöön. 

Lietelantakanava, joka on 
lantakourun tai -käytävän paikal-
la, on peitetty ritilällä tai rako-
lattiapalkeilla. Tämän Hollannissa 
kehitetyn lantakanavan seinät 
ovat suorat. Kanavan pohja ei ole 
viettävä tai viettoa on päinvastai-
seen suuntaan kuin minne lanta 
on tarkoitus poistaa. Parsinave-
tassa kanavan leveys on 76 cm. 
Kanavaa peittävän ritilän leveys 
on 79,5 cm, joten ritilä sopii 80 
cm leveään tilaan. Kun ritilöiden 
pituus on 1.0...1,5 m ne eivät va-
luraudastakaan ••almistettuina ole 
liian raskaita. Kanavan suussa 
täytyy olla 10 _20 cm koroke, jo-
ka estää kanavaa käyttöön otet-
taessa sinne päästetyn veden kar-
kaamasta. Kanavan täytyttyä ko- 

saattavat olla eduksi Lyhyet kui-
vikkeet, sahanpurut ja turve, vaa-
tivat lapiomaiset kaapimet. 

Kaikkien lannanpoistolaitteiden 
kulkutien pitäisi olla suora Jo-
kainen poikittainen lannan kul-
kutie lisää häiriömahdollisuuksia 
ja kustannuksia. 

Traktorin etu- tai takakuormain 
lannanpoistolaitteena ei aseta juu-
ri vaatimuksia lantalan sijainnilla. 
Kuormaimella lantt.  saadaan pois-
tetuksi siististi ja nopeasti. Hait-
tana on se, että traktori vaatii 
leveät lantakäytävät ja korkeat ra-
kennukset. Leveät uloskäytävät 
saattavat myös talvella aiheuttaa 
navetassa tai sikalassa ilmastoin-
tihäiriöitä Traktori kuormaimineen 
onkin monessa tapauksessa kor-
vattu akkukäyttöisellä pienellä tru-
killa, jonka eteen voidaan kiinnit-
tää monenlaisia kaapimia ja kau-
hoja ja joka lisäksi voidaan va-
rustaa rehujenkuljetuslavalla tai 
-säiliöllä. Etenkin hollantilaiset ja 
tanskalaiset suosivat tällaisia kul-
jetuslaitteita. 

Yksinkertaisinta lannanpoistinta 
ohjataan käsivoimin. Suomessa 
3n moni taitava viljelijä rakentanut 
vanhasta tukkivintturista käyttökel-
poisen kuljetuslaitteiston Vinttu-
rin vaijeriin voidaan kiinnittää 
lannanpoistokauha tai rehuvaunu 
Taittopyöriä käyttäen lantakauhal-
la voidaan tyhjentää poikittaisia-
kin lantakouruja. Lantakauhan oh-
jaajan on kuljettava koko ajan 
mukana ja vedettävä kauha tyh-
jänä takaisin. On olemassa myös-
kin täysin automaattisia vintturi-
laitteistolla varustettuja lantakau-
hoja Jokaiseen lantakouruun tar-
vitaan tällöin oma kauhansa. Ko- 
neellisista 	lannanpoistolaitteista 
ovat yleisiä työntötanko- ja ket-
jukuljettimet Työntötankokuljetti-
men kaapimet kääntyvät eteen-
päin liikkuessaan poikittain lanta-
kourussa ja työntävät lantaa 
edellään. Kulmavaihteistolla varus-
tettuna yksi moottori voi käyttää 

Mekaanisten 	lannanpoistolaittei- 
den navetan tai sikalan ulkopuo-
lella lantalassa olevat osat saat-
tavat clla muusta kuljettimesta 
erillisiä jäätymisvaaran vuoksi. Tä-
män ketjukuljettimen kaapimet te-
kevät kierroksensa lantalaan saak-
ka, 

Lietelanta 
Lietelantarnenetelmää käyttäen 

säästetään aikaa työnlökärryme-
netelmään verrattuna tanskalais-
ten mukaan 54 	ja ruotsalais- 
ten mukaan peräti 72 elo. Liete-
lannan kuljetuksessa kiinteän ian-
nan kuljetukseen verrattuna ruot-
salaisten mukaan säästetään ai-
kaa 60 V» 

Lietelannan poistamiseksi nave-
toista ja sikaloista on kehitetty 
hyvin monia erilaisia rakenteita, 
joista iässä ihteydessä selostet-
takoon vain seuraavat 

Lietelanta kaavitaan peitet-
tyyn kanavaan joko käsivoimin 
tai moottorikäyttöisellä kaapimel-
la. Kanavasta se pumppua käyt-
täen huuhdotaan varastosäiliöön. 

Lietelanta tippuu ritilän tai 
rakolattiapalkkien läpi kanavaan. 
Kanavan päässä on patoluukkuja, 
jotka pidättävät lantaa siksi kun-
nes kanava on täynnä Kanavaa 
tyhjennettäessä, mikä navetassa 
tapahtuu 4...7 päivän ja sikalassa 
10 20 päivän väliajoin, patoluuk-
kuja kohotetaan jonkin verran  

mainta tai vintturikuljettimia käri 
täen tarvitaan aikaa hieman 
0,5 min. Jos kuivittamiseen tan., 
tavaa aikaa ei oteta lukuun, la 
nanpoistoon tarvittava aika 
neellisa lannanpoistotaitteita k. 
tettäessä ei ole sen suuren 
kuin lietelantamenetelmän riti 
ja kanavajärjestelmässä käyte 
aika Kokorakolattianavetoissa 
-sikaloissa ei tarvitse varata aik 
päivittäiseen lannanpoistoon yr 
moin kuin ei olkipihatoissakat 
Olkipihatot eivät tosin nykyaika» 
ole kiinnostavia, qllei yleisen j 
teiden huollon vuoksi niihin 
pakko jälleen palata 

Tanskalaisten tutkimusten rr 
kaan puolikoneellisten iannanpo 
tolaitteiden käyttö on säästär 
aikaa 19 °/0 työntökärryllä tapa 
tuvaan lannanpoistoon verrattu 
ja koneellisten laitteiden käy 
n. 44 Vo. Ruotsalaisten tutkimt 
ten vastaavat luvut ovat 18 Vo 
34 O/». 

rokkeeseen saakka lietelantaa I» 
luu jatkuvasti n. 
vemmällä olevaan poiklffilliava 
tai suoraan kaasutiiviisti suli 
tuun varastosäiliöön. Kanavan F 
rokkeena voidaan käyttää ir 
lankkua, joka voidaan ottaa p-
heti sen jälkeen kun lanta on 
kanut valua lankun yli Kanav 
suussa on tällöin lantaa n. 1. 
15 cm ja lantakerroksen paksu 
kasvaa metrin matkalla 1...2 c 
Tämä kasvu on otettava huor 
oon kanavan syvyyttä määrättä€,  
sä Jos kanava on esim 20 
pitkä, vähin syvyys on 75 cm 
jos kanavan pituus on 30 m, 
hin syvyys on 90 cm. Lannan 
kaan ei saa joutua kuivikkeita 
rehun jätteitä, sillä ne hidastaN. 
lannan valumista Korokkeen 
navan suussa, silloin kun kana/ 
välittömästi päättyy varastosäili 
vesilukkokaappiin, voidaan kä 
tää myös patoluukkua, joka 0 
taan muutaman viikon kulutt 
pois. 

5 Lietelanta säilytetään navet 
tai sikalan lattian alla olevas 
kellarilantalassa. Koko lattia 

tua sen yli Sikaloissa lantakäy-
tävien väliaidat on varustettava 
kumilevyillä tai pystypuikoilla, jot-
ta mikäli sikojen jalat iäävät vä-
liaidan ja kuljettimen väliin, ne 
voivat vetää jalkansa pois. Yksi 
moottori voi käyttää kahta laa-
hauskuljetinta vinttunvedon ta-
paan. 

Lantakourun tai -käytävän sy-
vyys on tavallisesti vähintään 15. 
mieluimmin 20 cm 

Lantakourun tai -käytävän leve-
ys vintturilaitteiden ollessa kysy-
myksessä on 70..120 cm ja työn-
tötanko- tai ketjukuljettimen olles-
sa kysymyksessä 40...60 cm Laa-
hauskuljettimen käytävän suurim-
pana leveytenä on toistaiseksi 
320 cm. 

Huolehdittaessa siitä, että leh-
mät eivät likaa makuualustaansa, 
työntötanko- ja ketjukuljettimia 
käyttäen lannanpoistoon tarvitaan 
aikaa korkeintaan 0,5 min eläintä 
kohden päivässä. Traktorin kuor- 
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Taulukko 4. 

Sikojen lukumäärä 	  
Kuolleita sikoja °/0 	  
Hyljättyjä sikoja °/1:1 	  
Päivittäinen lisäkasvu g (20...90 kg) 
Ry/lisäkasvu-kg 
Huomautuksia teurastamosta olo 	 

Tavanom 
sikala 
800 
1,6 
3,6 
541 
3,36 
7,4 

Rako lattia- 
sikala 
640 
2,8 
2,4 

532 
3,45 
11,5 

10-20 

90-320  

Ruotsissa rakennettiin lietelantamenetelmän alkuaikoina useita sellai-
sia navetoita ja sikaloita, joiden lantakanavissa lietelantaa voitiin kier-
rättää ja kanavat saatiin näin perusteellisesti tyhjennetyksi. Kuvan lan-
nanpoistojärjestelmässä voidaan pääkanava myös huuhdella lannalla. 
Kuvassa ei näy luukkuja, joilla pääkanava suljetaan huuhtelun aikana 
kaasujen rakennukseentulon estämiseksi 

Tanskalaiset ovat verranneet 
toisiinsa myöskin eri karsina-
tyyppejä. Taulukossa 5 esitetään 
tulokset 4 eri karsinatyypin ver- 

tailusta. Kokeessa oli sikamateri-
aali samaa, ruokinta samanlaista 
sekä ruokkijana sama henkilö. 

Laahaus- eli taittokuljettimen käyttömahdollisuudet ovat varsin moni-
puoliset. Kaavakuvan alaosassa esitetään kuljettimen taittoliike lanta-
käytävien päättyessä navetan tai sikalan keskellä olevaan lantakou-
ruun. Kourusta lanta valuu, kuljetetaan koneellisesti esim. toisella laa-
hauskuljettimella tai huuhdellaan varastosäiliöön. 

Taulukko 5. 

0 
(o t - 

ir3 

0 

Cr 

co 

lantakäytävät on :ehty rakolattia-
palkeista. Kun kellarisäiliö on 
täynnä, lanta sekoitetaan, pumpu-
taan ja ajetaan pois. Järjestelmä 
on ollut suosittu lihakarjanave-
toissa, s kaloissa ja myös makuu-
parsipihatoissa 

Lantaritilöitä on monenlaisista 
muototeräksistä rakennettu luke-
maton määrä Ritilöiden pienal 
ovat entisestään leventyneet, ol-
len jo 3,5 cm 'evyisiä Raot ovat 
yleensä 3...4 cm levyiset. Sikalan 
lantakanavien peitteenä käytetään 
tavallisesti betonipalkkeja, mutta 
mr terässeulat ovat yleistymäs- 

mnkin emakkosikaloissa. Si-
kalan palkkien yläpinnan leveys 
on 7...10 cm, alapinnan leveys 
4...6 cm ja korkeus 8...12 cm 
Useimpien asiantuntijoiden mie-
lestä rakojen suuruus saisi olla 
enintään 20 mm silloin kun siat 
ovat yli 40 kg painavia eikä alle 
30 kg sikoja saisi pitää rakolat-
tiakarsinoissa. Navetan rakolattia-
palkkien astuntapinnan leveys on 
12 cm ja palkkien väliset raot 
tavallisesti 4...4,5 cm On melko 
varmaa, että jos palkkien pituus 
ylittää 1.5 m, niin joskus ennem-
min tai myöhemmin ajetaan na-
vettaan palkkien päälle traktoril-
la. Pitkät palkit on siis rakennet-
tava ja raudoitettava kestämään 
traktorin kuormitusta Mikäli palk-
kien pituus on yli 2,5 m, raudoi-
tus tulee turhan kalliiksi Nave-
tassa palkit asetetaan eläinten 
pääkulkusuuntaan nähden poikit-
tain, jotta astunta olisi varmaa ei-
kä liukastumisia tapahtuisi Sak-
salaiset ovat lisänneet palkkeihin 
joitakin hartsiaineita, jotka poista- 

vat liukkautta Tällaisten palkkien 
valmistusluvan saannista Suomeen 
neuvotellaan parhaillaan. 

Sonnien alustasta unohdetaan 
usein rakolattia. Sonnihan laskee 
virtsan alustalleen. Lypsypaikan 
lantakourun ritilöiden pienat ase-
tetaan myös usrin lehmien kulku-
suuntaan, vaikka pienojen pitäisi 
liukastumisten estämiseksi olla 
poikittain kulkusuuntaan nähden. 

Viime vuosina on tehty runsaas-
ti tutkimuksia lietelantajärjestel-
män mukaisen 'annanpoiston vai-
kutuksesta eläinten viihtyvyyteen 
ja terveyteen Tanskalaisten tutki-
musten mukaan lehmät ovat viih-
tyneet parhaiten navetassa, josta 
lanta on poistettu edellä kohdas-
sa 3 esitettyyn tapaan Ruotsa-
laisten käsitykset asiasta tukevat 
tanskalaisten tutkimuksia ja he 
samoin kuin saksalaisetkin suosit-
televat lannan käsittelemistä kiin-
teänä navetan sisäpuolella ja lie-
telantana navetan ulkopuolella. 

Sikaloissa lietelantajärjestelmä 
ja rakolattial ovat aiheuttaneet 
joukon pulmia, joiden selvittämi-
seksi on suoritettu tutkimuksia. 
Taulukossa 4 'esitetään tanska-
laisten tuloksia tutkimuksista, jois-
sa on verrattu toisiinsa tavan-
omaista kiinteälattiaista sikalaa, 
jossa käytetään olkia kuivikkeina, 
ja kokorakolattiasikalaa 

Tanskalaisten mukaan nämä 
tutkimustulokset osoittavat, että 
ei ole mahdollista saada hyvää 
taloudellista tulosta käyttämättä 

Lietelannan säilytyksestä 
ja sekoituksesta 

Säilytyksen aikana lietelanta 
jäykistyy ia lantaan joutuneen ve-
den, olkien, rehunjätteiden ym 
vaikutuksesta se alkaa kerrostua. 
Raskas sakka painuu pohjalle ja 
pinnalle nousevat oljet ja rehun-
jätteet muodostavat jäykän huo-
koisen kerroksen Jos kuivikkeita 
ja rehunjätteitä on vähän tai ei 
ollenkaan, muodostuneet kerrok-
set ovat pehmeitä. Lannan laatu 
ja sekoitusmahdollisuus on pidet-
tävä mielessä säiliötä suunnitel-
taessa. 

96 
6 

550 
3,32 

16 
9 

sikalassa olkia ja näinollen rako-
lattia ei ole sopiva sikalan kar-
sinan lattiaksi. 

Säilytys 
Päävaatimuksena on, että säiliö 

on tiivis. Korkeusasemansa pe-
rusteella voidaan säiliöt jakaa 
maanalaisiin ja (osittain) maan- 
päällisiin 	säiliöihin. 	Muotonsa 
puolesta pyöreisiin ja suorakul-
maisiin Rakennusaineina käyte-
tään paikalla valettua betonia, be-
tonisia rakennuskappaleita, puuta, 
metallia, lujitemuovia ja muovi-
tai kumikelmua. Maanalaiset säi-
liöt varustetaan tavallisesti pääl-
le ajettavalla kannella, jossa on 
aukot sekoitusta varten Sekoituk-
sen helpottamiseksi on säiliö 
usein jaettava pienemmiksi osas- 

Hännän purenta kpl 

Sikojen lukumäärä 	  96 	96 
Kuolleita sikoja kpl  	0 	3 
Lisäkasvu g/pv 	  586 	562 
Ry/lisäkasvu kg 	  3,18 	3,27 

	

Huomautuksia teurastamosta kpl 15 	16 

	

0 	14 

96 
7 

560 
3,26 

24 
0 

Leikkaus varastosäiliöön johtavan poikittaiskanavan kohdalta. Kanava 
ei saa olla liian suuri, koska lannan viskositeetti suurenee virtauksen 
ollessa hyvin hidas. 



asemesta Siirrettävien lankkujen 
voidaan 3-4 ensimmäistä parren 
puoleista sauvaa päällystää puul-
la. 

Mikäli kellarisäiliön tyhjennys ta-
pahtuu rakennuksen ulkopuolelta 
niin tyhjennysaukot on tehtävä 
riittävän suuriksi. 

Sonnien ritilä- tai rakolattia unohdetaan usein. Kuvan rakolattia on 
alaltaan turhan suuri. 
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rajoitettu alue, ellei säiliön sisäl-
töä saada pyörivään liikkeeseen. 
Sähkömoottorikäyttöisten potkuri-
sekoittimien tehontarve on 4...7,5 
kW ja traktorikäyttöisten 20...50 
hv. 

toiksi tai tehtävä useita säiliöitä. 
Varastojärjestelmä, jossa on pie-
nehkö, 2...3 m syvä 1<40 m3) 
sekoitussäiliö ja yksi tai useampi 
iso osittain maanpäällinen varas. 
tosäiliö, on rakennuskustannuksil-
taan huokea ja toimintavarma 
Siirrettäessä lantaa varastosäili-
öön, pumppu katkoo oljet ja se-
koittaminen levitystä varten tästä 
syystä helpottuu. Vetistä lantaa 
varastoitaessa on olemassa jää-
tymisvaara 

Sekoitus 

1 Koneelliset sekoittimet 

Monissa maissa käytetään kiin-
teitä, 1...7 kW sähkömoottorin voL 
maila toimivia siipisekoittimia Nii-
tä ei yleensä ,•uositella paksujen 
kerrostumien rikkomiseen. Toi-
saalta voidaan kerrostuminen es-
tää käyttämällä sekoitinta usein. 

Potkurisekoittimia voidaan käyt-
tää monenmuotoisten säiliöiden 
sekoittamiseen -ällöin on kuiten-
kin säiliön kannessa oltava riit• 
tävästi aukkoja tai säiliön koko- 
naan kanneton, 	koska yhdestä 
paikasta voidaan sekoittaa vain 

Taulukko 6 

Tehontarve 
hv 

10.15 
25 

35...65 

x) Pumputtaessa 
korkeudelle. 

3. Pneumaattiset sekoittimet 

Puhaltamalla paineilmaa säiliön 
pohjalle vähintään 4 m3 /min. 
paikkaansa saadaan vaikeapääsyi-
setkin säiliöt sekoitetuiksi. Se-
koittamiseen sopii esim. tyhjä-
vaunun kompressorin tai kiinteän 
4...7,5 kW kompressorin antama 
paineilma Kova, olkia sisältävä 
lanta jää kyllä yleensä möykyik-
si, joita ei saada imetyiksi tyh-
jövaunun letkulla ylös pellolle 
kuljetettaviksi 

Lietelannnan kuljetuksesta 
ja levityksestä 

Sadetuslevitystä ei paljon käy- 

2. Hydrauliset sekoittimet 

Sekoitukseen käytetään melkein 
yksinomaan sellaisia keskipako-
pumppuja, joiden pesä upotelaari 
kokonaan lantaan. Ns. kuivien 
pumppujen imuputki tukkeutun 
verraten helposti ja seikoittami 
nen on työlästä. Riittävän kokoi 
salia upotettavalla pumpulla saa• 
daan säil'ö sekoitetuksi kaikkein 
nopeimmin. Olkien ja heinien pie• 
nentämiseksi on useimmissa purn• 
puissa leikkaavat terät Täten saa• 
daan hienojakoinen ja tasalaatui-
nen seos, eikä pumppu tukkeu• 
du Pumpussa on lyhyt sekoitus• 
putki, josta lähtevä voimakas vir-
taus hajoittaa kerrostumat Tau• 
lukosta 6 ilmenevät erikokoisilla 
pumpuilla saavutettavai sekoitus 
etäisyydet Pumpun tehokkuuden 
määrää tilavuusvirta, eikä paine. 
Sekoitusetäisyydet voivat vaihdel-
la lannan laadusta ja olkimääräs 
tä riippuen. 

Sekoitusetäisyys 

3.4 
6...7 

8 

lantaa 3...4 m nosto- 

tetä, koska tarvittavat laitteet 
ovat kalliita ja hankalat siirrellä 

Sadetettava lanta on laimennetta-
va ohueksi ja pumpun on kehi-
tettävä suuri paine. Tällaisia pump-
puja ovat mäntäpumppu ja ruuvi-
pumppu (Monopumppu) 

Tavallisesti lanta ajetaan säi-
liövaunulla pellolle. Säiliövaunuja 
on pääasiassa kolmea tyyppiä: 

1 Keskipakolevittimellä varus-
tettu säiliö, joka täytetään erilli-
sellä pumpulla Tällaisella levitti-
mellä on hyvin hrnkala saada ta-
sainen levitystulos, koska ulostu-
leva lantamäärä riippuu säiliön 
täyttöasteesta. 

2 Pumpulla varustettu säiliö 
Kuormaus erillisellä pumpulla tai 
säiliön omalla oumpulla Pumppu-
na voi olla keskipako- tai ruuvi-
pumppu. Viimeksi mainittu on 
melko altis vahingoittumiselle. 

3. llmakompressorilla varuste-
tulla säiliöllä levitys tapahtuu 
kompressorin paineen, erillisen 
lantapumpun tai keskipakolevitti-
men avulla. 

Vaihtoehtoina vaunutyyppiä va-
littaessa olisi esim.: 

a) keskipakopumpulla varustet- 

tu säiliövaunu. Kuormaus varasto-
säiliön sekoitinpumpulla 

b) ilmakompressorilla varustettu 
säiliövaunu. Kuormaus ilmapum-
pun aikaansaaman tyhjön avulla. 
Varastosäiliön sekoitus säiliövau-
nun ilmapumpulla ja mahcr'.,ses-
Ii erillisellä potkurisekoiflla. 
Samalla säiliövaunulla voitaisiin 
tyhjentää pienin vaivoin myös sa-
laoja- ja likakaivot. 

Tilavuusvirta x) 
I/min. 

1000 ..2000 
3000 

4000...5000 
n. 10 °/o kuiva-ainetta sisältävää 

Tämä lannanpoistolaite noutaa kovassakin pakkases7,a ulos luodun lannan. Varsinainen lannanpoistolaite 
on rakennuksen sisäpuolella suojassa pakkaselta. 

Tunnetuin lietelantakanavista oli 
kanava, jonka toinen seinä oli vi-
no, kunnes hollantilaiset kehitti-
vät suoraseinäiset kanavat. 
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Englantilainen lantasäiliö. Meidän oloissamme sillan, jota pitkin lanta 
työnnetään säiliöön, tulisi ulottua jonkin matkaa säiliön päälle, jotta 
lannan jäätyessä jäätynyt lanta ei estäisi säiliön täyttymistä. 

Vasikkakarsinoissa on rakolattiat 
havaittu edullisiksi ja karsinoiden 
lattian etäisyys navetan lattiasta 
on n. 30 cm, jotta lanta voidaan 
kaapia karsinan alta. Rakolattian 
rimat ovat tavallisesti 21/2" leveitä 
ja rakojen leve:s on 2,5...3,0 cm. 

Saksalaisen kumimaton pinta on 
nystyräinen ja kova pintakerros 
noin 1 cm vahvuinen. Kovan pin-
takerroksen alla on 4 cm vahvui-
nen pehmeä kerros 

Lietelannan multauksesta 
Lannan ollessa syvässä kuo-

passa tai sulassa, siitä ei aiheu-
du paljonkaan hajua siihen men-
nessä kun lantaa sekoitetaan le-
vitystä varten Jos lannan levitys 
ei tapahdu useammin kuin esim. 
noin joka kolmas kuukausi, tämä  

haju olisi hyväksyttävä Tulevai-
suudessa hajun poistaminen tu-
lee kuitenkin olemaan tehtävä, jo-
hon on kiinnitettävä suurta huo-
miota ja jota kysymystä on tut-
kittava voimaperäisen karjatalou-
den harjoittamisen yhteydessä. 
Orgaanisen kemian tutkijoilla on 
tässä tutkimustyössä varmaankin 
oleva avaintehtävä Harujen pois-
tamiseksi navetoista ja sikaloista 
tehdään io nytkin runsaasti tutki-
mustyötä. Amerikkalaiset kokeile-
vat erilaisia kuitusuodattimia, jot-
ka poistavat hajuja lantakanavien 
kautta imettävästä ilmasta Eräi-
den hajun poistoaineiden levittä-
mistä lannan joukkoon on jo käy-
tännössäkin kokeiltu Myös ilman 
jäähdytys poistaa hajuja. 

Lanta on •rinomainen alusta 
erilaisten eliöiden, tuhoeiäinten ja 
syöpäläisten sikiämiselle Kuivat-
tuna lannasta saattaa lähteä liik-
keelle epämiellyttävää pölyä Sa-
teella lantaa voi valua vesistöön 
ja sinne joutuessaan se voi olla 
tarttuvien tautien kuljettajana Mo-
nien vuosien tutkimukset ovat 
osoittaneet ,että viljelysmaista ve-
sistöihin joutuneesta fosforista 
vain mitättömän pieni määrä on 
kulkeutunut maakerrosten läpi 
Aikaisemmin on oltu myös sitä 
mieltä, et ä lannoitteista kulkeu-
tuneita nitraatteja ei ole pohjave-
dessä Amerikkalaiset ovat en-
simmäisinä osoittaneet, että voi-
makkaasti lannoitetuilla ja sade-
tetuilla alueilla nitraatteja voi 
myös joutua lannoitteista pohjave-
teen Ruotsalaiset ovat myös suo-
rittaneet joukon lietelannan levi-
tyskokeita Suurimmat lietelannan 
levitysmäärät ovat olleet heidän 
kokeissaan n. 300 tonnia hehtaa-
rille Levitysalueilta he ovat ke-
ränneet talteen salaojavedet ja 
analysoineet ne Käytännön tote-
amuksena näistä kokeista on ollut 
se, että n. 40...50 tonnin levitys-
määriä hehtaarille ei pitäisi ylittää 
syyslevitystä suoritettaessa iottei 
nitraatteja ja fosfaatteja joutuisi 
vesistöihin. 40...50 t lietelantamää- 

rässä on ravinteita (typpeä ja fos-
foria) suunnilleen vuotuisen vilja. 
sadon tarpeita vastaava määrä 
Likaviemärivesien nitraatit ja mt-
rifikaation tu:oksena syntyneet 
nitraatit muodostavat pohjavesien 
nitraateista pääosan 

Mikäli lietelantaa levitetään vil-
jelysmaille ja jotta se aiheuttaisi 
mahdollisimman vähän hajuhait-
toja ja sen ravinteilla ei olisi suu-
riakaan mahdollisuuksia joutua 
vesistöihin ja pohjaveteen, niin 
edeliä esitetyn perusteella liete-
lantakin olisi ehkä sijoitettava sa-
maan tapaan kuin nykyään sijoi-
tetaan väkilannoitteet. 

Maatalouskoneiden tutkimuslai-
tos on sijoittanut lieteiantaa kui-
tivaattorilla. joka on rakenteeltaan 
samantapainen kuin jo eräät 
markkinoille pyrkivät lietelannan 
sijoittimet. Kokeissa lieielantaa on 
sijoitettu 15 cm syvyydelle sekä 
levitetty pintaan ja muliattu äkeel-
lä 42 ja 62 tonnia nehtaarille 
Lannan kuiva-ainepitoisuus on ol-
lut 7...14 °/o. Laitteeila voidaan 
mullata n. 100 t/ha. Koekasvina 
on ollut kaura. Kokeiden tulok-
set eivät vielä ole julkaisukelpoi-
set. 

Jos viljelyä harjoitetaan voima-
peräisesti ja eläimiä halutaan pi-
tää asutustaajamien läheisyydes-
sä, jolloin jätepulmat tulevaisuu-
dessa tullaan ratkaisemaan ehkä 

Ny 4 
Varastointiaika 

6 
kk 

8 

20 120 180 240 

40 240 360 480 

60 360 540 720 

100 600 900 1200 

Lietelannan kokonaismäärä kuu-
tiometreissä eläinten lukumäärään 
(ny) ja varastointiaikaan (kk) ver-
rattuna päivittäisen lantamäärän 
ollessa 50 liny. 

Lietelantakanavien ritilöiden raot 
on pidettävä puhtaina. Puhdistus-
välineistö on monimuotoinen. 

Amerikkalaisen porsltussikalan karsi-
noissa on emakon suuntainen rakolattia 
takana lantakourussa ja edessä kauka-
lon ja juomakupin alla. Raot ovat n. 1 
cm:n levyiset. Karsinan keskiosassa on 
usein lattialämmitys. Porsaiden synty-
män jälkeen karsina on joitakin aikoja 
puhdlstettava käsin, mutta vältetään, et-
tä myöhemmin porsaat polkevat ema-
konkln lannan lantakouruun. 

asutuksen kanssa yhteisesti, olisi 
syytä kokeilla amerikkalaisten ke-
hittämää lietelannan peittomene-
telmää. Lannan levitykseen käy-
tettävää pinta-alaa tarvitaan täl-
löin vähän Heidän kokeilemistaan 
useista eri vaihtoehdoista, joihin 
mm. on kuulunut lietelantavaunun 

Ruotsissa on useita maanpäällisiä maasäiliöitä, joihin lanta pumpu-
taan useiden kymmenien metrien päästä. Talvella säiliöissä saattaa olla 
40 cm paksu jää. 
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perään kytketty lannansijoituskul-
tivaattori, on vaunun eteen sivul-
le sijoitettu ja hydraulisella nos-
tolaitteella varustettu aura osoit-
tautunut parhaimmaksi Tämän 
menetelmän mukaan lietelantaa 
on sijoitettu kyntövaon pohjalle 
2,5 .. 5,0 cm vahvuinen kerros 15. 
20 cm syvyyteen. Tällöin kärpä. 
sillä ei ole mahdollisuutta lisään-
tyä tai saada ravintoa ja mitään 
hajua ei ole havaittavissa 5 cm 
paksuisen lantakerroksen, siis 500 
tonnia hehtaarille. sijoittaminen 
kyntövakoon ei ole tuottanut vai-
keuksia. Näin suurien lantamää-
rien ollessa kysymyksessä sopi-
vien viljelykasvien löytäminen ko. 
alueelle saattaa tuottaa hanka-
luuksia. 

Lannan kuivauksesta 
Kuivauksen 	avulla 	pyritään 

muuttamaan lietelanta kauppakel-
poiseen muotoon. Kananlantaa 

Sähkömoottorin käyttämä siipise-
koitin Slipisekoittimia on useita 
eri tyyppejä. Mm. eräs 4 kW:n 
moottorilla varustettu sekoitin pys-
tyi sekoittamaan 630 m3  säiliön. 
Tämän säiliön leveys oli 6 m ja 
pituus 36 m. 

Sähkömoottorikäyttöinen potkuri-
sekoitin vaatii säiliön kanteen 60 
x 120 cm aukot 2 ... 3 m:n välein. 

kuivataan useissa eri maissa. Se-
koittamalla lietelantaan kemikaa-
leja, kuten alumiini- tai rautaklo-
ridia ja ajamalla lanta imusuoti-
men kautta, saadaan lannassa va-
paana oleva vesi poistetuksi. Vesi-
pitoisuus on suodatuksen jälkeen 
70...75 °/o. 

Jotta vesipitoisuus saataisiin 
edelleen alennetuksi 12...15 °/o:iin, 
käytetään öljylämmitteistä kuivaus-
laitetta. Poltetulla öljyiitralla saa-
daan poistetuksi vettä n 10 I. 

Kuivauksessa syntyy pölyä ja 
pahanhajuisia kaasuja n 6 m3  
kuivattua lanta-kg kohden. Tämän 
haitan poistamiseksi on kehitetty 
kuivauslaitteita, joissa poistokaa-
sut poltetaan. 

Kuivatun lannan arvo väkilan-
noitteisiin verrattuna näyttää eräi-
den kokemusten mukaan olevan  

niin suuri, että sillä pystytään 
peittämään kuivauskustannukset. 

Sianlantaa on Englannissa kui-
vattu myös separoimalla, jolloin 
on päästy 30..50 °/0 kuiva-aine-
pitoisuuteen Saatu tuote on säki-
tetty ja myyty puutarhureille. 

Kuivauksen yhteydessä jäävä 
vesi on joko ievitettävä pellolle 
tai puhdistettava biologisesti. 

Lannan biologisesta 
puhdistamisesta 

hapettamalla 
Hapetukseen voidaan käyttää 

asutusjätevesien puhoistamiseen 
käytettyjä menetelmiä. Sianlantaa 
puhdistettaessa lantavettä ilmas-
tetaan altaassa, jonka koko on 
150..200 I si-kaa kohden Happea 
tarvitaan 300..400 g/vrk/sika. 
Puhdistus voi olla jatkuvaa tai 
jaksoittaista Puhdistuksen tulok-
sena syntyy n 90 °/0 vettä sisäl-
tävää lietettä n. 1 1/vrkisika sekä 
puhdistettua vettä, joka sisältää 
osan orgaanisista aineista ja kas-
vinravinteista. Seuraaviin puhdis-
tustuloksiin voidaan päästä: 

BHK5 	>99 °/0 
30...50 °/0 
50...80 Vo 

<10 olo  
Käyttämällä lisäksi esim ferro-

sulfaattia voidaan päästä huomat-
tavasti suurempaan fosforin pois-
toon 

Energian kulutus puhdistukses-
sa on Ruotsista saatujen tietojen 
mukaan n. 20 kW kasvatettua si-
kaa kohden 120 päivän aikana. 
Pääomakustannukset ovat tällöin 
yli 5000 sian sikaloissa 0,8...1,7 
mk ja 1000 sian sikaloissa 1,7... 
2,5 mk kasvatettua sikaa kohden. 

Ympäristön saastuttajina eläi-
mistä esitetään ihmisiin verrattu-
na toisistaan poikkeavia tietoja, 
kuten ilmenee seuraavasta. 1 leh-
mä = 5,5 henkilöä, 1 lehmä = 
9 henkilöä, 1 lehmä = 16,4 hen-
kilöä, 1 vasikka = 5 henkilöä, 1 
sika = 3,5 henkilöä, 1 sika (55 
kg) = 2,5 henkilöä, 1 emakko 
= 3,5 henkilöä, 1 sika = 1,9 
henkilöä. 

Lannan käytöstä 
eläinten rehuna 

Amerikassa, Englannissa ja Uu-
dessa Seelannissa suoritetaan 
parhaillaan laajoja kokeita eläin-
ten lannan käyttämisestä uudel-
leen rehuna. 

Kuivattu kananlanta on havaittu 
halvaksi vitamiini- ja valkuaisläh- 

Kelluva potkurisekoitin. jolla sekoitettiin 160 m3  säiliössä oleyo 45 
cm n paksuinen kuori n. 5 tunnissa Alle 500 mk hintainen l 	on 
varustettu läpimitaltaan 40 cm potkurilla ja auton moottorilla. 

Sekoitussuuttimesta lähtevä virtaus hajoittaa kerrostumat. Kuljetus-
säiliö kuormataan samalla pumpulla. 

yndyspulki varasti...kopin 

   

luotanlorakennuesesse 
Oleva lietekouru 
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vilialiliö eli 
purnppukaivo 

,u0jaSaine 
tai karos 

laipuisa pinnan alle 
ulotluva lelku 

 

varasiosaiho 

  

Erillisellä sekoitussäiliöllä varus ettu pyöreä varastosäiliö. 
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Syöttökierukalla ja leikkaavilla te-
rillä varustettu pumppu. Tämän 
tapaisella pumpulla voidaan pum-
puta lanta, joka sisältää 11/2  kg 
olkia päivää ja lehmää kohti 

Ylä- ja alapuolelta imevä, leik-
kuunastoilla varustettu pumppu, 
joka sietää olkia 0,5...1 kg lehmää 
ja päivää kohden. 

Tyhjövaunun paineilmaa puhalle-
taan iartasäiliön pohjalle. Sekoit-
taminen ei ole kovin nopeata, pu-
halletaan vain yhteen putkeen 
kerrallaan. 

Ruuvipumpulla varustettu ilevitys-
vaunu. 

Keski pakolevittimellä 	varustettu 
lujitemuovinen levityssäiliö.  

teeksi Ithakarjalle, lampaille, lyp-
sylehmille ja sioille. Englannissa 
eräästä patteri kanalasta saatua 
kuivattua kanan lantaa, jolle on 
annettu nimi "Toplan'' analysoi-
tiin Readingin yliopistossa ja 
syötettiin lampaille. Lannassa oli 
26.10 07() 	raakavalkuaista, 38,70 
% hiilihydraatteja ja 11,12 °/.3 kui-
tua. Kosteus-°/o oli 7,68 Eläinten 
ravinnoksi käytettävän urean (suu 
rina annoksina käytettynä myrky 
listä) korvaamista joko tuoreella 
tai kuivatulla kananlannalla on ko-
keiltu laajasti Maassamme on 
useita suuria kanaloita, joten em. 
tutkimuksiin on syytä suhtautua 
vakavasti. Toplan maksoi Englan-
nissa vain 12 puntaa (n. 120 mk) 
tonnilta 

Amerikassa Auburn'in yliopis-
tossa lehmän lantaa on syötetty 
mm hiehoille ja lampaille. Pro-
fessori Anthon y, joka on ko-
keiden suorittaja, on kehittänyt re-
hun, jota hän nimittää nimellä 
"Wastelage" (vapaasti käännetty-
nä = ulosterehu). Tämä rehu si-
sältää 57 osaa lantaa ja 43 osaa 
heinäjauhoa. Rehu säilötään sii-
loon. Ruokintakokeiden tulokset 
ovat olleet hyviä. 

Lannansyöttökokeiden suoritta-
jat valittavat sopivien lannankäsit-
telykoneiden puutetta. Eräät tutki-
jat jauhoivat tuoreen lannan va-
saramyllyllä kuivattamatta ja se-
koittivat muihin lisärehuihin. Va-
saramylly ei ollut tarkoitukseen 
oikein sopiva. 
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