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Syksypäivä on sumuinen Belor Agro Oy:n Kou-
volan terminaalissa. Rekkajono etenee tasaisesti, 
kun pyöräkuormaaja latoo lannoitesäkkejä rek-
ka-autojen lavoille. Rekkalastin kuormaamiseen 
siistillä ja tilavalla asfalttipihalla ei kauaa kulu ai-
kaa.

”Belor Agro Oy:n toiminta alkoi aikoinaan sä-
kitettyjen lannoitteiden maahantuontina, mutta 
nyt tuomme lannoitteen irtotavarana junarahti-
na ja sekoitamme sekä säkitämme täällä”, sanoo 
Belor Agro Oy:n toimitusjohtaja Markku Heikko-
nen.

Belor Agron toiminta lähti käyntiin 13 vuotta 
sitten, kun suuri venäläinen lannoitevalmistaja 
oli yhteydessä Markku Heikkoseen ja tieduste-
li mahdollisuutta Suomen markkinoille tuloon. 
Heikkonen näki ajatuksen mielenkiintoisena ja 
maahantuonti alkoi säkitettyjen lannoitteiden 
tuontina.

Belor Agro Oy:n toiminta on laajentunut pikku-
hiljaa ja Kouvola valikoitui terminaalin paikaksi 
luontaisista syistä – rata tulee suoraan terminaa-
lialueelle. Katettua hallitilaa terminaalialueelta 
löytyy 17 000 neliömetriä. 

Lannoitteita säkitetään kolmessa vuorossa vii-
tenä päivänä viikossa. 500 ja 800 kilon suursäk-
keihin pystytään pakkaamaan parhaimmillaan 
vuorokaudessa 1000 tonnia lannoitetta. 

Irtolannoitteet säkitetään Suomessa

Säkitettyjen lannoitteiden maahantuonti vaih-
tui irtolannoitteiden tuontiin vuonna 2015.

”Sen jälkeen meillä ei ole ollut ongelmia lan-
noitteiden laadun kanssa”, Markku Heikkonen 
sanoo.

Belor Agro Oy:n myyntijohtaja Kari Yrjölä 
muistuttaa, että lannoite on tunnetusti herkkä 
reagoimaan esimerkiksi ulkoisen kosteuden ta-
kia, joten pakkausvaihe on kriittinen osa tuotan-
toa.

”Me seulomme lannoitteen aina pakkausvai-
heessa, millä taataan lannoitteen tasalaatui-
suus.”

Lisäksi seokset tehdään lannoitteista, joiden 
raekoko on tasainen. Näin lannoitteen tekninen 
toimivuus on hyvä eli lannoite ei lajitu kylvö- ja 
levitysvaiheessa. 

Belor Agron lannoitteet ovat joko valmistajilta 
tulevia valmiita rakeisia lannoitteita tai niiden 
mekaanisia sekoitteita. 

”Jauhemaisia lannoitekomponentteja emme 
käytä niiden lajittumisongelmien takia. Sekoit-
teita teemme kahdesta tai kolmesta lannoite-
laadusta”, Yrjölä sanoo.

Jaetun lannoituksen edelläkävijä
Belor Agron lannoitteiden myyntikanavana toi-
mivat yksityiset maatalouskauppiaat ja ne ovat 
esimerkiksi useimpien Lantmännen Agro -kaup-
pojen valikoimissa. Lannoitteita voi tilata myös 
suoraan netistä. Nettikaupasta löytyvät kaikki 
lannoitelajit ja hinnat, Kari Yrjölä sanoo. 

Belor Agron lannoitteet säkitetään 
Kouvolassa. Näin varmistetaan 
lannoitteen hyvä tekninen laatu 
tehtaalta tilalle asti.

Belor Agrolla on reippaasti kuivaa hallitilaa lannoitesäkkien varastointiin. Irtotavarana maahan tulevat lannoitteet on säkitetty Kouvolan 
terminaalissa vuodesta 2014 lähtien, Myyntijohtaja Kari Yrjölä sanoo. MATTI TURTIAINEN

Lannoitteita säkitetään kolmessa vuorossa 
viitenä päivänä viikossa.

Belor Agro lanseerasi Suomeen ensimmäisenä 
jaetun lannoituksen periaatteen vuonna 2009 ja 
se on sittemmin vakiintunut yleiseen käyttöön.

”Periaate on osoittautunut toimivaksi paitsi 
työteknisesti myös sadon kannalta. Hyvä perus-
suositus kevätlannoitukselle on mielestäni fosfo-
rin antaminen kasvin tarpeen mukaan, kalia voi 
antaa ehkä vähän yli suosituksen ja typpeä noin 
sata kiloa hehtaarille. Lisätyppeä annetaan sit-
ten kasvukauden aikana olosuhteiden mukaan”, 
sanoo Kari Yrjölä, joka on itsekin sivutoiminen 
maanviljelijä.

Belor Agron valikoimista löytyy paitsi pellolle, 
myös metsään sopivia lannoitteita. 

”Metsän lannoitukseen meiltä löytyy myös 
booripitoista lannoitetta”, Yrjölä sanoo.
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