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ESIPUHE
Pelto tuottamaan hankkeen pilottitila, maatalousyrittäjät Jorma ja Beate Holopainen, Nilsiä

Naudanlihan ja maidontuotannon perusrehuna käytetään pääsääntöisesti nurmirehua, jonka tuotantoon olosuhteemme
antavat meille hyvät mahdollisuudet. Se
vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta, pellon kasvuolosuhteiden kuntoon saattamista ja huolellista työtä. Tämä ei tarkoita sitä, että joutuisi tekemään jotakin
sellaista mitä ei osata vaan on enemmänkin kyse siitä, että tuotanto ja työpanos
suunnataan oikein.
Yksinkertaisena nyrkkisääntönä voidaan pitää seuraavaa: pellon vesitalous
kuntoon, pellon pH-arvot kohdalleen ja
rikkakasvien torjuntaan paneudutaan
huolella. Erityistä huomiota kannattaa
kiinnittää rikkakasvien torjuntaan nurmea perustettaessa, jos nurmen perustaminen onnistuu kohtuullisesti, niin nur-

mikierron aikana ei tarvita kasvinsuojelutoimenpiteitä. Nurmilohkojen tilannetta kannattaa kuitenkin seurata ja ryhtyä
toimenpiteisiin, jos torjuntakynnys ylittyy
- se on varmasti kannattava toimenpide.
Erityisesti rikkakasvien valtaamat ongelmalohkot kannattaa hoitaa kuntoon,
harvoin tämä onnistuu yhdellä kasvisuojelutoimenpiteellä.
Joskus kuitenkin olosuhteet asettuvat
meitä vastaan: talvituhot, epäedullinen
korjuusää tai jostakin muusta syystä johtuvat seikat aiheuttavat tuntuviakin tappioita. Maanviljelijä ei kuitenkaan vähästä lannistu, vaan ottaa oppia epäonnistumisistaan ja erityisesti siitä kun onnistuu
hyvin. Puhtaan hyvälaatuisen nurmirehun tuottaminen on haastava tehtävä,
mutta ei kuitenkaan ylivoimainen.

Viljelijäpariskunta Beate ja Jorma Holopainen sekä hankevetäjä Pia Punkki tutkimassa
ensimmäisen vuoden nurmen rikkakasvitilannetta varhain toukokuussa 2007.

2

Pohjois-Savon nurmiopas

Pohjoissavolaista peltoviljelyä
Hankevetäjä Pia Punkki, MTT Kotieläintuotannontutkimus Maaninka

Nurmenviljelyn merkitys on pohjoissavolaiselle maataloudelle sekä elintarvikkeiden
jatkojalostukselle erittäin suuri. Laadukkaasti tuotettu nurmirehu on tärkeä pohja
laadukkaalle maidon- ja lihantuotannolle. Näitä toimenpiteitä sekä yleisiä peltoviljelyyn liittyviä kehittämiskohteita on selvitetty Pelto tuottamaan - hankkeen aikana
2005-2007.
Hankkeen tavoitteena on ollut pohjoissavolaisten pilottitilojen avulla selvittää
nurmentuotannossa olevia kehittämiskohteita sekä luoda näihin ongelmiin
käytännönläheisiä, taloudellisesti kannattavia ratkaisuja. Pilottitilat, 14 maidontuotanto- ja 5 naudanlihatuotantotilaa
valittiin yleisellä haulla. Tilat sijaitsevat
ympäri Pohjois-Savoa. Hankkeen aikana
pilottitiloille on tehty tilakäynneillä viljelysuunnitelmia, kasvukauden aikaista
neuvontaa, viljavuusanalyysejä ja peltoviljelyn kannattavuuslaskelmia.

Kysely nautakarjatiloille
Pohjoissavolaisille nautakarjatiloilta selvitettiin keväällä 2005 kyselyn avulla
nautatilojen nykyisiä peltoviljelymenetelmiä sekä kartoitettiin kehittämiskohteita.
Vastaajista 85 % oli maidontuotantotiloja, lopuilla päätuotantosuunta oli naudanlihantuotanto. Vastanneista tiloista peltopinta-alaltaan alle 30 hehtaarin tiloja oli
36 %, 30–60 hehtaarin tiloja 44 % sekä
yli 60 hehtaarin tiloja 20 %.

Kasvinsuojelutoimenpiteiden yleisyys
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Pelkästään nurmea viljeleviä nautakarjatiloja on melko vähän. Alle 30 hehtaarin tiloissa näiden tilojen osuus oli
suurin, 42 %. Neljännes yli 60 hehtaarin
tiloista viljelee viljaa, keskikokoluokan
tiloista vain viidennes. Yleisin nurmenperustamismenetelmä on edelleen perustaa nurmi suojaviljaan. Karjanlannan
luovutus oli yleisintä yli 60 hehtaarin tiloilla, joista jopa 40 % luovuttaa karjanlantaa tilan ulkopuolelle. Kasvinsuojelutoimenpiteissä on nautakarjatiloilla tehostamisen varaa. Esimerkiksi suojaviljalle tehtävää laontorjuntaa pidetään tärkeänä kasvinsuojelutoimenpiteenä,
mutta käytännössä sitä toteutetaan melko harvalla tilalla. Tämä selviää oheisesta kaaviosta.

Hivenravinteet sekä peltojen
pH koettiin tärkeimmiksi
tilojen kehittämiskohteiksi
Tärkeimmiksi oman tilan kehittämiskohteiksi sekä alle 30 hehtaarin että 30-60
hehtaarin tiloilla nousi peltojen pH, hivenravinteet sekä peltojen kuivatus. Yli
60 hehtaarin tiloilla panostettaisiin tulevaisuudessa laiduntamiseen sekä nurmirehujen laadun kehittämiseen. Tämä ei
välttämättä tarkoita sitä, että keskimääräistä suuremmilla tiloilla laiduntamista
ei osattaisi tai nurmirehujen laatu olisi
huono. Kyselyn tulosten perusteella näyttäisi siltä että karjan laiduntamista jatketaan pohjoissavolaisilla tiloilla tulevaisuudessakin.

Kysely maaseudun asiantuntijoille syksyllä 2005
Maaseudun asiantuntijakyselyn mukaan
suurimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat
kaikissa vastauksissa peltojen hivenravinteet, rehuviljojen satotasot ja karjanlannan käytön tehostaminen. Neuvojien
vastauksissa korostui nurmien kasvinsuojelu, maaseutusihteereiden mielestä lan-
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noituksessa oli tarkentamista ja EU-avustajien mielestä kehitettävää oli nurmien
kasvinsuojelussa ja rehuviljan laadussa.

Peltoviljely neuvonnalla
saatu tuloksia
Joulukuussa 2006 selvitettiin pilottitiloilta mm. hankkeen vaikutusta peltoviljelyn
kehittämiseen tiloilla. Alkukyselyn perusteella tiloilla oli eniten kehittämistä viljojen ja nurmien puutostautien tunnistamisessa, kasvinsuojelussa sekä rikkakasvien tunnistamisessa.
Kahden vuoden neuvonnan pilottitilat kokivat saaneensa tehoa nurmen
viljelyyn kasvinsuojelun ja viljelytekniikan myötä. Lisäksi rikkakasvien ja kasvien kasvuvaiheiden seuranta oli tarkentunut. Tätä kautta myös kasvinsuojeluruiskutukset olivat tarkentuneet. Säilörehukorjuun ajankohdan määrittäminen,
viljavuusnäytteiden analysointi ja viljelysuunnitelmien muistiinpanot sekä lannoitus olivat tarkentuneet. Muutamilla
tiloilla on pyritty suurempiin lohkoihin,
laidunnusta tehostettu ja otettu uusia
viljelykasveja käyttöön (kuten ruokonata
ja rehuvirna). Vielä tarkennusta haluttiin
mm. talouslaskelmiin, peltoviljelyn optimointiin, nurmen uusimisesta ja raivioiden viljelystä. Tiloilta saatujen tietojen ja
tutkimusten pohjalta laaditaan tilakohtaisia peltoviljelyn kehittämissuunnitelmia ja analysoidaan Pohjois-Savon tulevaisuuden tarpeita. Samalla saadaan
tietoa tutkimustarpeista.

MITEN PERUSTAN TUOTTAVAN NURMEN?
■ Pellon pintamuotoilu ja ojitus kuntoon, tarkista joka vuosi laskuaukot! Kunnossa oleva
vesitalous lisää kestävyyttä ja nopeuttaa kuivumista keväällä. Kts. s. 8 – 10
■ Esikasvin, erityisesti vanhan nurmen, ruiskuttaminen glyfosaatilla viimeisen sadonkorjuun
jälkeen, kun rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa, vihreitä ja riittävän kehittyneitä. Glyfosaatin
määrän tarkennus rikkakasvilajiston perusteella. Vaikutusaika 10 – 14 vrk.
■ Kalkitus- ja hivenlannoitustarve tarkistettava viljavuustutkimuksen perusteella.

Kalkista ja hivenlannoitteista saadaan paras hyöty, kun ne mullataan maan sisään.
Tavoitetasona pH yli 6,0 - 6,5. Kts. s. 17-18
■ Jos perusmuokataan, kyntö tai kevytmuokkaus suoritetaan huolella.
■ Perustamisvaiheen lannoitus ja karjanlannan käyttö suunnitellaan ympäristötuki-

ohjelman mukaan. Kts. s. 13 – 18
■ Nurmen perustamismenetelmät
■

puitava suojavilja + nurmensiemen
sertifioitu, peitattu viljansiemen; aikainen ja lujakortinen lajike; ohra tai kevätvehnä parhaiten soveltuvia, sillä eivät penso ja varjosta liikaa
■ viljan siemenmäärä noin ¼ normaalia pienempi
■ laontorjunta tärkeää, sillä nurmien aukkoisuus johtuu yleensä lakoontumisesta;
tautien torjunta vaikuttaa suojaviljasadon määrään ja laatuun
■ olkien korjaaminen pois nurmen päältä olisi erittäin suotavaa. Olki tukahduttaa oraan keväällä ja jättää näin aukkopaikkoja
kokoviljasäilörehu
■ viljan siemenmäärä noin ¼ normaalia pienempi
■ voidaan tehdä säilörehuksi, kun vähintään 50 % tähkällä
vihantaviljasäilörehu
■ viljan siemenmäärä noin ½ normaalia pienempi
■ voidaan tehdä säilörehuksi jo ennen tähkimistä
pelkällä nurmisiemenellä perustaminen
■ Pohjois-Savossa viimeistään heinäkuun lopulla
nurmen suorakylvö, kts. s. 11 – 12
■

■

■

■
■

■ Nurmensiemenen määrä 20 - 30 kg/ha, kylvö 2-3 cm:n syvyyteen
■

nurmisiemenseoksen valinta pellon kunnon ja maalajin mukaan

■ Nurmen perustamisessa kylvöksen jyrääminen on tärkeää
■ Perustamisvaiheen rikkakasvitorjunta varmistaa nurmen hyvän kasvuunlähdön
■
■

suojaviljan rikkakasvit torjutaan 3 - 4 lehtiasteella tarkoitukseen sopivalla kauppavalmisteella
pelkällä nurmisiemenellä perustetun nurmen rikkatorjunta siinä vaiheessa, kun
nurmen oras on riittävästi vahvistunut

■ Ensimmäisenä ja kolmantena nurmivuotena kannattaa tarkistaa täydennyskylvön ja

rikkasvitorjunnan tarpeellisuus. Nurmen hyvä hoito mahdollistaa jopa neljännen
satovuoden, jos nurmialasta on niukkuutta
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Nurmikierron suunnittelun perusteita
Pohjois-Savon nurmille
Kasvinviljelyagronomi Tapani Puurunen, ProAgria Pohjois-Savo

Nurmiviljelyn suunnittelulla tarkoitetaan pellonkäytön suunnittelua nimenomaan
useamman vuoden aikajänteellä. Tämä poikkeaa ympäristötuen ehtojen määräämästä, vain vuosittain laadittavasta viljelysuunnitelmasta, jossa esitetään peruslohkon
eri kasvulohkoilla viljeltävät kasvit ja niiden lannoitukset. Ympäristötuen ehtoihin
kuuluvasta lohkokirjanpidosta on runsaasti apua nurmikierron suunnitteluun ja seurantaan.
Karjatilan rehuntuotannon suunnittelun
lähtökohtana voidaan pitää karjan rehuntarvetta. Useimpien nautatilojen rehuntarpeet löytyvät karjantarkkailutiedoista.
Mikäli näitä tietoja ei ole, sopivia taulukoita löytyy esimerkiksi maatalouskalenterista. Säilörehun, heinän, laitumen sekä
väkirehun tarpeet selvitetään rehuyksikköinä (ry). Väkirehu voi olla omalla tilalla tuotettua viljaa tai ostettua väkirehua.
Laskentaperusta on sama niin lypsykarjalla kuin lihanaudoillakin.
Peltojen satotasot (ry/ha) on syytä selvittää jo alkuun, kun rehuntuotantoon tarvittavia pinta-aloja lasketaan rehulajeittain. Hyvillä satotasoilla peltopinta-alaa
tarvitaan vähemmän riittävän rehumäärän tuottamiseen. Pohjois-Savossa keskimääräinen satotaso on noin 3000 ry/ha,
yli 5000 ry/ha:n sadot ovat hyviä. Tilan
keskisato lasketaan vähentämällä ostorehujen määrä (ry) karjan kokonaisrehuntarpeesta (ry), jolloin saadaan tilan kokonaisrehusato (ry). Kun tämä jaetaan rehuntuotantoon käytettävällä pinta-alalla (ha),
saadaan keskisato (ry/ha). Tarvittava nurmipinta-ala (ha) saadaan jakamalla nurmirehujen kokonaistarve (ry) tilan keskisadolla (ry/ha).

Nurmien uusiminen
kannattaa suunnitella
nurmikiertoperiaatteella
Karjatiloilla nurmiviljely suunnitellaan
nurmikiertoperiaatteen mukaan, jolloin
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viljelyssä on samanaikaisesti suunnilleen
yhtä suuret pinta-alat eri-ikäisiä nurmia
sekä uudistusvaiheessa olevia nurmia.
Tilan pinta-aloista ja rehuntarpeesta riippuu, tarvitaanko koko peltoala nurmirehujen tuotantoon ja minkä verran peltoalaa riittää viljalle, kesannoille tai muuhun käyttöön.
Tilalla voi olla yksi, kaksi tai kolme
erilaista nurmikiertoa (taulukko 1 ja 2).
Laidun- ja säilörehukierto kannattaa järjestää talouskeskuksen lähelle ja vilja- ja
kuivaheinäkierrot voidaan sijoittaa kauempana oleville pelloille. Suunnitteluvaiheessa on syytä ottaa huomioon eri rehujen
kuljetusetäisyydet: ratkaisut ovat aina tilakohtaisia, ja hyvällä suunnittelulla voidaan saada myös työnsäästöä.
Nykyaikaisessa nurmiviljelyssä nurmea rasitetaan useilla niittokerroilla, voimakkaalla lannoituksella, laiduntamisella ja raskailla koneilla. Nurmien sadontuottokyky heikkenee niiden vanhentuessa. Pohjois-Savossa yleisimmät nurmikasvilajit, timotei, nurminata ja puna-apila, tuottavat satoa kohtuullisesti vielä
kolmantena nurmivuonna, mutta neljäs
nurmivuosi on lajipuhtauden ja satomäärän puolesta kyseenalainen. Koiranheinäja englanninraiheinänurmet ovat etelässä
pitkäikäisiä, mutta Pohjois-Savossa niiden talvehtiminen on epävarmaa. Satomäärän ohella myös tuotettavan rehun
hyvään laatuun kannattaa panostaa. Nurmien vanhetessa kylvettyjen nurmikasvien osuus vähenee ja niiden tilalle tulee

epätoivottuja kasvilajeja, rikkakasveja,
jotka ovat usein haitallisia ruokinnassa ja
tuottavat heikon sadon.

Nurmikierron suunnittelun
eri vaiheet
Suunnittelu kannattaa aloittaa ottamalla
viljelyskartat esille ja merkitsemällä niihin
lohkojen pinta-alat ja rajat, nurmien iät,
uusinnat, mahdolliset nurmikierron välikasvit ja kesannot. Seuraavaksi valitaan
tilalle sopivat viljelykierrot ja sijoitellaan
ne tilan pelloille tarkoituksenmukaisesti.
Varsinaisten nurmivuosien välinen vaihe
voi käsittää vain perustamisvuoden (suojavilja + nurmensiemen), jolloin uudistettavana on vuosittain neljännes nurmipinta-alasta. Suojaviljalla uudistettaessa
uudistusvuoden sato voidaan korjata joko viljana tai vihantasäilörehuna. Mikäli
pinta-alaa riittää, voi nurmikierron väliin
sijoittaa yhden tai useampia välikasvivuosia (esimerkiksi vilja).
Nurmikierrot on hyödyllistä taulukoida siten, että peltolohkot sijoitetaan
vaakasuorille riveille ja pystysarakkeisiin
kirjataan eri viljelyvuodet. Pystysarakkeita
täytetään muutama vuosi taaksepäin sekä
suunnitteluvuosi ja muutama vuosi eteen-

päin. Tällöin voidaan seurata nurmi-, viljaja kesantopinta-alojen ja satojen riittävyyttä ja tasapainoa sekä tarkistaa, tarvitaanko
jonkin lohkon uudistusnopeutta nopeuttaa tai hidastaa. Tiedot kirjataan lohkokorteille. Suunnittelussa voidaan käyttää
apuna ATK-ohjelmia, kuten Wisua. Pellonkäyttöä joudutaan luonnollisesti tarkentamaan, kun eläinmäärissä tai niiden
laadussa tapahtuu muutoksia.

Seuranta
Seuranta on olennainen osa nykyaikaista
tehokasta viljelyä, jotta osataan tehdä
oikeansuuntaisia korjaavia toimenpiteitä.
Lohkokorteille merkitään kasvukauden
havainnot ja satotiedot. Nämä tiedot ja
kustannukset voidaan viedä lohkotietopankkiin, jossa voidaan laskettaa erilaisia
tilakohtaisia yhteenvetoja suhteessa muihin tiloihin. Lohkotietopankki on valtakunnallinen tietopankki, johon kootaan
tilakohtaisia tietoja kasvinviljelyn tuloista
ja kustannuksista. Nurmiviljelystä saadut
tulokset osoittavat, että nurmi palkitsee
osaavan viljelijän. Tilakohtaisia tietoja
voidaan toki laskea myös käsin tai ATKohjelmilla, mutta tällöin tietoja ei voida
vertailla toisiin tiloihin.

Nurmikiertomalleja
Esim.
kierto 1
kierto 2
kierto 3
kierto 4
kierto 5

Välikasvi
vilja
vilja

Lohko
A1
A2
A3
A4
A5
Yht.
Viljat

Ala
6,30
5,80
6,20
5,95
5,85
30,10
-

Suojakasvi
vilja+Ns
vilja+Ns
vilja+Ns
vilja+Ns
Vihanta+Ns
2005
N1
N4
Vilja
N2
Vilja+Ns
12,05

Nurmivuodet
N1/ N2/ N3
N1/N2/N3/N4
N1/ N2/ N3
N1/N2/N3/N4
N1/ N2/ N3

2006
N2
Vihanta
Vilja+Ns
Vilja
N1
12,15

Lohkoja
5
6
4
5
4

Viljalla
2/5 eli 40%
2/6 eli 33%
¼ eli 25 %
1/5 eli 20%
0/4 eli 0%

Taulukko 1: Esimerkkejä
nurmikiertomalleista.
Välikasveina voi olla
vilja, vihantakasvi tai
kesanto. Suojaviljat
voidaan korjata myös
vihantana.
Taulukko 2: Esimerkki
nurmikierron suunnittelusta. 5-lohkoinen:
/välivilja/ vilja + Ns/
N1/ N2/ N3

2007
N3
Vilja
N1
Vilja+Ns
N2

2008
Vilja
Vilja+Ns
N2
N1
N3

2009
Vilja+Ns
N1
N3
N2
Vilja

11,75

12,10

12,15

Tarkastele vuosittain: nurmi ja vilja suhdetta ja että viljelyssä on kaikki nurmen ikäluokat. Esimerkissä vuonna 2005-2006 tehty korjauksia, lohkojen uusintoja nopeutettu
(A4) ja hidastettu (A2). Kierto valmiina 2007.
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Pellon vesitalous – tärkeä tekijä myös
nurmiviljelyssä
Toiminnanjohtaja Rauno Peltomaa, Salaojakeskus ry

Pellon vesitalouden vaikutukset tuntuvat käytännön nurmiviljelyssä aiempaa selvemmin siinä, miten pelto kantaa koneita. Tämä selittyy kuormien painon kasvulla niin
sadonkorjuussa kuin lannan levityksessä. Nurmien kasvuun vesitalous vaikuttaa ennen
kaikkea kasvukauden pituuden kautta. Vesitalous tulisi olla siinä kunnossa, että koko
kasvukausi olisi niiden hyödynnettävissä. Myös talvituhojen laajuuteen vesitalous voi
vaikutta merkittävästi. Pellon kuivatusratkaisulla voidaan vaikutta myös lohkojen
kokoon ja muotoon, mikä vaikuttaa peltotöihin kuluvaan aikaan. Tuotannon ulkopuolisista tekijöistä vesiensuojelu on tullut viime aikoina mukaan peltojen vesitalouden tavoitteisiin.
Maan ilmanvaihto on yksi keskeisimmistä
kasvien kasvuun ja sadonmuodostukseen
vaikuttavista tekijöistä. Riittämätön kuivatus rajoittaa maan biologista aktiivisuutta.
Sen seurauksena maaperään muodostuu
yhdisteitä, jotka rajoittavat itämistä ja juurten kasvua. Juurten kasvun pysähtyminen
hidastaa kasvua ja saattaa johtaa koko
kasvin kuihtumiseen. Maan huokosista
tulisi olla ilman täyttämiä 4–50 % maalajista ja kasvin kasvuvaiheesta riippuen.
Maan lämpötila parantaa kasvien
kasvua aina 20 lämpöasteeseen saakka.
Maan lämpeneminen tapahtuu pääasiassa maan ilmanvaihdon ja maa-aineksen lämmönjohtavuuden välityksellä.
Koska vedellä on korkeampi lämpökapasiteetti kuin maalla, kuiva maa lämpenee
nopeammin kuin märkä maa. Tästä syystä maan kuivuminen keväällä edistää
myös maan lämpenemistä.
Syvä ja hyvin kehittynyt juuristo varmistaa, että ravinteiden otto on mahdollisimman tehokasta. Syvä juuristo takaa
myös sen, että hetkelliset kuivat kaudet
eivät ole niin tuhoisia, kuin jos juuristo
on matala, jolloin veden saanti rajoittuu
vain pintamaahan. Hyvä kuivatus voi näin
ollen vähentää sadetustarvetta. Märkyys
vähentää erityisesti typen saatavuutta,
mikä johtuu osittain typen muuttumisesta kasveille käyttökelvottomaan muotoon.
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Sadonmuodostuksen kannalta optimi
pohjaveden syvyys on nurmilla 60–80 cm
maalajista riippuen.

Kantavuuden varmistaminen
Koneiden koon ja kuormien painon kasvu edellyttävät aiempaa parempaa pellon
kantavuutta. Riittävän aikainen pellon
kantavuus kevään viljelytoimia ja syksyllä
sadonkorjuuta varten varmistaa koko kasvukauden mahdollisimman tehokkaan
hyödyntämisen. Myöhäisen kylvön aiheuttamaa menetystä ei voi muilla toimenpiteillä korvata. Kasvukauden lämpötilasumma rajoittaa useimpien kasvien kasvua loppukesästä, joten kylvön aikaisuudella on merkittävä vaikutus sadon määrään. Pellon hyvä kantavuus varmistaa
myös, että maan rakenne ei heikkene.
Alan kirjallisuudessa on yllättävän vähän mittareita kuivatussyvyyden ja kantavuuden väliselle suhteelle. Kivennäismailla kevätkylvöjen aikaiseksi pohjaveden
syvyydeksi, jolla maan rakenne ei enää
kärsi vaurioita, on esitetty 40–80 cm:n
vähimmäissyvyyttä. Syvyysvaatimukseen
vaikuttaa oleellisesti maan savespitoisuus.

Salaojitus ja sen toimivuuden
varmistaminen
Salaojituksen tarkoituksenmukaisuus on
nykyisin hyvin tiedostettu. Sarkajaosta
eroon pääsyyn ovat kannustaneet nykyinen koneistus ja työajan niukkuus. Työajan säästö koetaankin yhdeksi salaojituksen tärkeimmäksi hyödyksi. Enemmän on
keskusteltu siitä, miten tehokkaaksi salaojitus on tarpeen tehdä ja miten pitkäaikainen investoinnin kestoiän tulisi olla.
Salaojituksen kuivatustehokkuuteen
vaikuttavat ensi sijassa ojaväli, ojasyvyys
ja putkien mitoitus sekä salaojan täyttö,
jota nykyisin kutsutaan ympärysaineeksi.
Valinta tehtiin aiemmin pääasiassa maalajin perusteella, mutta viime vuosina on
kiinnitetty entistä enemmän huomiota
tilan tuotantosuuntaan ja paikallisiin olosuhteisiin. Ojavälin osalta suurin muutos
on tapahtunut turvemailla, jotka ovat
nurmiehun tuotannossa. Paikalliselta salaojateknikolta saa asiantuntevan suunni-

telman, jonka laadinnassa selvitetään
tilakohtaisten olosuhteiden lisäksi kuivatukselliset tavoitteet.
Salaojituksen toteuttamisessa tilanne
on niin ikään hyvä. Salaojaurakoitsijat
ovat nykyisin pitkään alalla toimineita
yrittäjiä, joten heillä on laaja kokemus
erilaisissa olosuhteissa toimimisesta eikä
työn laadussa ole pitkään aikaan ollut
valittamista. Salaojituksen laatuun liittyvät tekijät on päivitetty ajan tasalle muutaman vuoden sisällä. Tarvikkeisiin liittyvät normit ovat Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n julkaisemia ja valtion
tuen edellyttämät vähimmäisvaatimukset
ovat viime vuonna vahvistetussa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa.
Pellon pinta tulisi salaojituksen yhteydessä muotoilla sellaiseksi, että poikkeuksellisen runsaat pintavedet kulkeutuvat
mahdollisimman tehokkaasti pintaa pitkin tilanteessa, jossa ne eivät ehdi imeytyä
salaojiin riittävän nopeasti tai routa estää
niiden imeytymistä. Pinnan muotoilu

Hyvin tehty salaojitus palvele myös tulevia viljelijäpolvia. Siihen päästään, kun valitaan olosuhteisiin sopiva ojaväli ja ojasyvyys, käytetään laadukkaita tuotteita sekä
työ toteutetaan huolella.
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korostuu nurmiviljelyssä ennen kaikkea
jääpoltteen torjumiseksi. Turvemailla on
tärkeää huolehtia pellon pinnan muotoilusta niiden luontaisen huonon vedenjohtavuuden vuoksi myös kasvukaudella
tapahtuvia poikkeuksellisten sademäärien varalle.
On syytä myös muistaa, että salaojien
toimivuus edellyttää, että vesi pääsee laskuaukolta eteenpäin. Valtaojan perkaus
salaojituksen edellyttämään syvyyteen
varmistaa salaojien toimintaedellytykset.

Valtaojien putkitus
MTT:n taloustutkimuksen tuoreessa tutkimuksessa on tarkasteltu putkiojien kannattavuutta monipuolisesti. Sen mukaan
viljelijän näkökulmasta työn säästö on
keskeinen kannattavuuteen vaikuttava
tekijä. Viljelyn lisäkustannukset pienenevät nopeimmin lohkokoon kasvaessa 1,5
hehtaariin saakka. Lohkokoon vaikutus
on suurempi säilörehunurmella kuin viljanviljelyssä. Tutkimuksen mukaan erityisesti nautakarjatiloilla peltolohkojen yhdistämisen tarve lisääntyy tilakoon kasva-

Valtaojien putkituksella voidaan
vaikuttaa myös
lohkojen kokoon
ja muotoon sekä
ottaa huomioon
ympäristönäkökulmia.
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essa. Putkituksen kannattavuuteen vaikuttaa eniten tarvittavan putken koko. Yhteiskunnan kannalta putkituksen myönteisin vaikutus on ravinnehuuhtoumien
pieneneminen.

Vesiensuojelu
Salaojituksen alkuperäinen tavoite on
ollut maan kuivattaminen. Viime vuosina
on pellon vesitaloutta pyritty aiempaa
enemmän säätämään. Salaojitusta on
alettu käyttää kuivatuksen lisäksi sopivissa olosuhteissa myös kuivatuksen sopivaan ajoitukseen ja jopa kasteluun. Säädöllä voidaan pidättää sadantana tulevaa
vettä maaperään kasvien käyttöön. Kuivina kausina salaojiin voidaan myös pumpata lisää vettä, jolloin puhutaan säätökastelusta tai salaojituskastelusta. Näiden
menetelmien käyttöön ottoa on viime
vuosina lisännyt niiden positiivinen vaikutus ravinnehuuhtoumien vähenemiseen. Menetelmien taloudellinen hyödyntäminen riippuu oleellisesti maalajista, maan pinnan kaltevuussuhteista ja lisäveden saannista.

Nurmen suorakylvö vaatii erilaista
osaamista
Vanhempi tutkija Päivi Nykänen-Kurki, MTT Kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli

Itä-Suomen moreenipellot ovat kivisiä, mikä lisää nurmenuudistamisen työmäärää.
Odotus työn ja kustannusten säästöstä houkuttelee suorakylvöön myös nurmiviljelyssä. Tärkeää on pellon peruskunnostus ennen suorakylvöä.
Nurmirehuntuotanto useine korjuukertoineen vaatii tasaisen pellon pinnan.
Pellon peruskunnosta huolehtiminen ennen suorakylvön aloittamista on nurmen
suorakylvön onnistumisen edellytys. Vesitalous on saatettava kuntoon toimivalla
ojituksella. Tarvittaessa pellon pintaa on
muotoiltava pintavesien poisjohtamiseksi lohkolta. Edellä mainitut toimet vähentävät nurmen talvituhoja ja parantavat
rehun laatua selvästi. Kalkitus on usein
tehokkain pellon viljavuutta ja satoa lisäävä viljelytoimenpide. Nurmen suorakylvöalojen tulee olla jo ennalta kalkittuja ja
kestorikkakasveista vapaita peltolohkoja.
Rikkakasvien torjunta on olennainen
osa nurmen suorakylvöä. Koska kynnön
ja muokkauksen rikkakasveja torjuva vaikutus jää pois, vanha nurmi joudutaan
lähes poikkeuksetta päättämään kemiallisesti kestorikkakasvien, esim. juolavehnän vuoksi. Glyfosaattiruiskutus voidaan
tehdä ennen suorakylvöä tai suorakylvön
jälkeen ennen uuden kasvuston orastumista. Jos vanhasta nurmesta korjataan
ensimmäinen sato ja nurmi päätetään kemiallisesti sadonkorjuun jälkeen, sen on
annettava kasvaa noin 10 cm korkuiseksi
ruiskutuksen tehon varmistamiseksi.
Suorakylvettyä nurmikasvustoa on
tarkkailtava säännöllisesti myös kylvön
jälkeen rikkakasvien osalta. Leveälehtiset
rikat joudutaan torjumaan lähes poikkeuksetta kylvövuonna tasaisen nurmikasvuston varmistamiseksi. Myöhemmin
nurmen harvetessa talvituhojen myötä
rikkakasvit täyttävät aukot nopeasti. Nurmen sadontuottokyvyn ylläpitämiseksi
rikat (esim. voikukka) olisi hyvä torjua

samanaikaisesti koko peltoaukealta. Tämä
vähentää rikkakasvien siemenpankkia
ajan oloon.

Oikea kylvötekniikka auttaa
saavuttamaan tiheän ja
tuottavan nurmen
Nurmiheinien ja apilan siemenkoko on
pieni. Itääkseen siemen tarvitsee kosteutta. Orastuakseen siemenen tulee olla
riittävän lähellä maan pintaa. Nurmikasvien ja apilan paras kylvösyvyys on 0-2 cm.
Kasvaakseen verso tarvitsee kosketusta
multaan ja riittävästi kasvutilaa. Nurmen
suorakylvö onnistuu kylvökoneesta ja tavasta riippumatta, jos edellä mainitut
tavoitteet saavutetaan.
Kylvettäessä nurmea viljan suorakylvöön suunnitelluilla kylvökoneilla, huomiota on kiinnitettävä kylvösyvyyteen ja
vantaiden kylvöoloihin sopivaan painotukseen nurmen tasaisen orastumisen
varmistamiseksi. Näiden koneiden riviväli on yleensä 12–14 cm. Hajakylvö on
paras kylvötapa tiheän nurmikasvuston
saavuttamiseksi, joten siementä tulisi
päätyä myös leveään riviväliin. Hajakylvö
onnistuu mm. koneisiin saatavilla olevilla piensiementen kylvölaitteilla, mutta
suorakylvössä kasvinjäte haittaa siemenen pääsyä kosketuksiin mullan kanssa.
Maakosketuksen varmistamiseksi heinänsiemen kylvetään pääasiassa vantaiden kautta, jotka ovat yleensä leikkaavia
kiekkovantaita. Kosteuden säästämiseksi
kylvövako tarvitsee tiivistämisen.
Nurmenkylvöön suunniteltujen suorakylvökoneiden riviväli on 6-8 cm. Ne
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ovat viljan suorakylvöön suunniteltuja
koneita kevyempiä ja työleveydeltään
pienempiä, joten vetotraktoriksi riittää
pienitehoinen kone. Näissä koneissa kylvövaon aukaisee esim. viiltävä veitsi tai
kolmiomainen palkki. Kylvö tehdään kasvavaan kasvustoon ennen ruiskutusta, jos
vanha kasvusto on runsas ja kestorikkoja
niin paljon, että glyfosaattiruiskutus tarvitaan. Tällöin vanha kasvusto on juurillaan
kiinni eikä kasvinjäte kasaudu kylvökoneen edessä, koska leikkaavia kiekkoja ei
ole. Ruiskutus tehdään kylvön jälkeen.
Ideana on pitää nurmen satotaso jatkuvasti korkeana ja rikkakasvit kurissa ruiskutuksen ja jatkuvan paikkauskylvön
avulla.

Kylvöaika ja talvehtiminen
Nurmen suorakylvö tasaa työhuippuja ja
mahdollistaa myöhäisen kylvön. Talvehtimisen varmistamiseksi nurmi tulisi kylvää Itä-Suomessa elokuuhun mennessä.
Talvituhoriski kasvaa sitä enemmän mitä
myöhäisemmäksi kylvö siirtyy. Parhaiten
nurmi talvehtii, jos se on kylvetty varhain
keväällä. Vanha nurmi kestää liikkumisen ja mahdollistaa esim. laidunnuksen
varhain keväällä. Kevätkosteus ja alkukesän paras kasvunopeus saadaan hyödynnettyä. Kasvinjätteet ja keskikesän kuivuus voivat kuitenkin heikentää ensimmäisen sadonkorjuun jälkeen tehtävän
suorakylvön orastumista.
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Vaikutus karjanlannan käyttöön
ja tuotantokustannukseen
Nurmen suorakylvön myötä karjanlanta
joudutaan levittämään kasvavaan kasvustoon. Liete on paras sijoittaa kasvuston
juureen esim. letkulevittimellä tai multainvaunulla. Kuivalannan levittäminen
on mahdollista vain tarkkuuslevittimellä.
Mitä ilmeisimmin nurmitilalla tarvitaan
jonkin asteista maanmuokkausta karjanlannan, kasvinjätteiden, ravinteiden ja
kalkin sekoittamiseksi muokkauskerrokseen aika ajoin.
Satotason nostaminen alentaa tehokkaimmin nurmirehun tuotantokustannusta. Nurmen suorakylvö pienentää
konekustannusta, jos kylvöala on riittävän suuri suhteessa kylvökoneen kapasiteettiin ja hintaan. Koneyhteistyö on
suositeltavaa. Erityisesti kivisillä maalajeilla työnmenekki vähenee maan muokkauksen vähentyessä. Samalla työn luonne muuttuu. Kasvinsuojelu koetaan mielekkäämmäksi työksi kuin kivenkeruu.
Nurmen suorakylvötilojen kokemusten
perusteella muuttuvat kustannukset vaikuttavat tuotantokustannukseen edellä
mainittuja seikkoja selvästi vähemmän.

Karjanlanta nurmikierrossa
Tutkija Kirsi Saarijärvi, MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Maaninka

Pohjois-Savon karjatilojen pinta-alasta 53 % on nurmea. Tämä aiheuttaa ongelmia
karjanlannan käytössä, koska lantaa muodostuu runsaasti ja uusittavaa peltoa on
tavallisesti vain reilu neljännes pinta-alasta vuosittain. Koska uusittava ala ei riitä,
lantaa on pakko levittää myös muualle kuin muokattavalle pellolle eli käytännössä
suoraan nurmeen tai viljanoraille. Parhaimman lannoite- ja maanparannusvaikutuksen ja pienimmät ympäristöhaitat karjanlanta saa kuitenkin aikaan nimenomaan
maahan sekoitettuna.
Lannan hajalevitys nurmen pintaan on
rehun laadun kannalta aina riski, vaikka
levityskoneet ja - menetelmät ovatkin
kehittyneet viime aikoina. Mitä pidempään sänkeen lietettä levitetään, sitä helpommin rehu pilaantuu tai sen laatu
kärsii. Kuivalannan levitys suoraan nurmeen on vielä riskialttiimpaa kuin lietteen ja vaatii varmatoimisen, tasaista
jälkeä tekevän levityslaitteen.
Uusimpien tutkimustulosten mukaan
rehun bakteeri-itiömäärä kohosi haitallisen paljon, kun lietettä levitettiin 46 m3
yli 13 cm pitkään nurmeen. Toisessa kokeessa 30 m3 lietettä levitettiin heti niiton
jälkeen sängelle. Tässä kokeessa bakteeriitiömäärä pysyi alhaisena levitysmenetelmästä (haja-, letku- tai sijoituslevitys)
riippumatta. Kokeiden perusteella liete
pitäisi levittää ensimmäisen sadon sängelle ennen kuin sänki on alkanut vihertää
ja levitettävä määrä tulisi olla alle 30 m3.
Hajalevitystä pitää erityisesti välttää, jos
nurmi on yli 10 cm pitkää. Kevätlevityksen
aikaan nurmi on yleensä ehtinyt jo kasvaa tähän mittaan, joten käytännössä
lietettä voi turvallisesti hajalevittää ainoastaan ensimmäisen sadon sängelle. Kevätlevitys voi vaikuttaa haitallisesti vielä
toisenkin sadon laatuun. Raskas lantakalusto saattaa muutenkin tuottaa ongelmia
kevätlevityksessä, koska pellot ovat vielä
kosteita ja tiivistyvät ja urittuvat helposti.

Lannan käyttö muokattavaan
maahan
Ehdottoman ylärajan karjanlannan käytölle asettaa EU:n nitraattidirektiivi, joka
sallii vain 170 kg lannan kokonaistyppeä
ha/v, mikä vastaa noin 40–50 t lietettä tai
kuivalantaa ha/v. Lantaa kannattaa käyttää nurmen uusimisvaiheessa maksimimäärä, koska maahan mullattuna lanta
tuottaa suurimman mahdollisen hyödyn.
Ravinteiden vapautuminen lannasta on
suurimmillaan muutaman kuukauden
ajan lannan levittämisestä, joskin lietteen
typpi vapautuu kasvien käyttöön nopeammin. Vaikka lannan typpi ei lyhyellä
aikavälillä ole väkilannoitetypen veroista,
se antaa hyötyä tasaisesti paljon pidempään. Tästä syystä kuivikelannan jälkivaikutus (20 kg N/ha) otetaan huomioon
vielä seuraavan vuoden lannoituksessa.
Lietelannalla vuoden yli ulottuvaa jälkivaikutusta ei ole. Syksyllä levitettävä lanta on mullattava maahan ja sen liukoisesta typestä laskennallisesti puolet huuhtoutuu ja puolet on seuraavana keväänä
väkilannoitetypen veroista. Lanta parantaa maan mururakennetta ja muodostaa
hajotessaan orgaanisia happoja, jotka lisäävät maahan ennestään sitoutuneiden
ravinteiden liukoisuutta. Kaikki lohkot
kattava viljelykierto onkin kannattava
vaihtoehto peltojen hoidossa.
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Lietteenlevitys
ajanmukaisella
kalustolla on tehokasta ja nopeaa, mutta toisaalta raskaat
koneet saattavat
tiivistää ja urittaa peltoja.

Lannan fosforin käyttökelpoisuus on
tähän mennessä ollut laskennallisesti 75 %
kokonaisfosforista. Todellisuudessa lannan fosfori voi olla jopa lähes kokonaan
käyttökelpoista, mutta joutuessaan kosketuksiin maa-aineksen rauta- ja alumiiniyhdisteiden kanssa, liukoinen fosfori
sitoutuu maahiukkasiin nopeasti. Mitä
hienojakoisempi ja happamampi maa,
sitä enemmän siinä on paikkoja ja tilaa
fosforille sitoutua. Kalkitus nostaa pH:ta
ja vähentää maassa olevien vapaiden
paikkojen määrää, mikä irrottaa maahan
sitoutunutta fosforia ja parantaa fosforin
käyttökelpoisuutta kasvien kannalta. Esimerkiksi kivennäismailla 2 t kalkkia hehtaarille vastaa 200 kg superfosfaattia eli
vajaata 15 kilogrammaa fosforia hehtaarille. Kalkitsemisen jälkeen ei tarvita fosforilannoitusta, paitsi turvemailla, missä
kivennäisaineiden huuhtoutuminen on
runsasta. Pelkkä lannan fosfori riittää koko nurmikiertoon viljavuusluokissa tyydyttävästä ylöspäin, joten fosforin pintalannoitus nurmivuosina on syytä jättää
tällaisilta lohkoilta kokonaan pois, varsinkin, jos lietelantaa käytetään toisen sadon lannoitteena. Uusimpien tulosten
perusteella nurmiviljelyssä fosforin pintalannoitusta ei satovuosina tarvita lainkaan, jos maan viljavuusfosforipitoisuus
on 10–12 mg P/l.
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Uusittavien laidunlohkojen lannoittamista karjanlannalla on syytä välttää,
koska laidunvuosien aikana alueelle on jo
kertynyt paljon ravinteita. Uusi suojavilja ja nurmi pärjäävät usein laitumen uusimisvuoden joko hyvin vähäisellä määrällä tai kokonaan ilman lisälannoitteita.
Pieni annos starttityppeä (30–40 kg N/ha)
saattaa silti olla paikallaan.
Pikanurmi eli vuoden tai kahden välein uusittava nurmi lisää lannanlevityspinta-alaa ja tehostaa lannan ravinteiden
hyväksikäyttöä. Esimerkiksi säilörehuksi
korjattava vilja, jonka alla on syksyllä laidunnettava italianraiheinä tuottaa kilpailukykyisen sadon suojaviljaan ja uuteen
nurmeen verrattuna, vaikka onkin selvästi työläämpi hoitaa. Toisaalta säiden salliessa italianraiheinä pidentää laidunkautta ja lehmille riittää laadukasta syötävää pitkälle syyskuuhun.

Lannan käyttö nurmelle
Nurmen pintaan levitettäessä lietteen
letkulevitys tai sijoitus on hajalevitystä
parempi vaihtoehto typen hyväksikäytön
kannalta. Hajalevityksen jälkeen lietteen
liukoisesta typestä saattaa pahimmassa
tapauksessa haihtua jopa 70 %. MTT:n
kokeessa Ruukissa toiselle sadolle pintaan levitetyn lietelannan typen hyväksikäyttö oli haja-, letku- ja sijoituslevitys-

menetelmillä 22, 31 ja 36 % annetusta
(n. 100 kg N /ha). Väkilannoitteen typen
hyväksikäyttö samassa kokeessa oli 42 %
annetusta (80 kg N/ha). Määrällisesti suurimman sadon tuotti letkulevittimellä
lannoitettu nurmi. Toiselle sadolle nurmen pintaan annetun lietelannan typpi
voi siis hyvissä olosuhteissa olla lähes väkilannoitetypen veroista. Ensimmäisessä
sadossa lannan typen hyväksikäyttö jää
kuitenkin usein heikommaksi kuin väkilannoitteen, joten silloin tarvitaan annos
väkilannoitetyppeä antamaan lisäpotkua
sadonmuodostukseen.

Lannan kalium on nurmessa 100 %
käyttökelpoista, ja koska nurmi ottaa kaliumia yli tarpeensa, nurmirehun kaliumpitoisuus saattaa kasvaa liikaa. Joissakin kivennäismaissa liukoista viljavuuskaliumia
saattaa olla niukasti, mutta tavallisessa
maa-analyysissä näkymätöntä, maahan
sitoutunutta happoliukoista varastokaliumia onkin runsaasti. Tämä lisää rehun
kaliumpitoisuutta entisestään, koska varastokalium on nurmelle käyttökelpoista.
Maan varastokaliumin määrän voi pyytää
määrittämään maa-analyysin yhteydessä.

Lannan levitystekniikat nurmiviljelyssä
Vanhempi tutkija Petri Kapuinen, MTT Kasvintuotannon tutkimus, Jokioinen

Lantaa voidaan nurmiviljelyssä hyödyntää lannoitteena sen perustamisen yhteydessä ja myöhemmin satovuosien aikana. Perustamisen yhteydessä lantaa voidaan käyttää kaikissa muodoissaan, mutta satovuosien lannoitukseen soveltuu oikeastaan ainoastaan lietelanta ja virtsa. Kuivalannan käyttö satovuosien aikana muodostaa kohtuuttoman riskin nurmirehun laadulle.

Lietelannan levitys
Lietelannan sijoittaminen ei ole yleistynyt, koska sen avulla ei ole saavutettavissa merkittäviä satohyötyjä ainakaan käsittelemätöntä lietelantaa käytettäessä.
Saavutettava kuiva-ainesato on suurin
piirtein sama kuin pintalevitystekniikoita
käytettäessä, mutta raakavalkuaissatoa
suurempi. Tätä ei pidetä merkittävänä
etuna, koska raakavalkuaispitoisuus on
pintalevitystekniikoitakin käytettäessä
riittävä, ja nurmirehun valkuaisen laatu
huononee sen pitoisuuden kasvaessa.
Lisäksi sijoituslaitteistosta aiheutuu merkittäviä lisäpääomakustannuksia ja polttoaineenkulutuksen kasvua sekä jonkin
verran työsaavutuksen alenemista.
Lannan typen ja fosforin pitoisuuden
suhdetta voidaan parantaa jossain määrin separoimalla. Fosforin erottumista
kiinteään osaan voidaan tehostaa saos-

tuskemikaalien käytöllä. Nurmen perustamisen yhteydessä voidaan laillisesti
käyttää myös puhdistamolietettä sisältävää lantaa, mutta ei enää satovuosien
aikana. Se yleensä seostaa kyllästymätöntä saostuskemikaalia, joka saostaa myös
lannan fosforia kiinteään osaan. Vastaavasti nesteosa sisältää fosforia hyvin vähän. Siispä kiinteä osa soveltuu erityisesti nurmien perustamiseen ja tankkaamiseen fosforilla koko nurmen käyttöajaksi.
Nesteosaa puolestaan voidaan käyttää
satovuosina pintaan levitettynä. Tällöin
ainakin liukoisen fosforin huuhtoutuminen jää vähäisemmäksi kuin käsittelemätöntä lietelantaa käytettäessä. Ammoniakkipäästöjä ja hajuhaittoja voidaan tehokkaasti vähentää vain hyvällä sijoitustekniikalla. Hajuhaittoja voidaan jossain
määrin vähentää esimerkiksi mädätyksen
avulla. Separoinnista ei kuitenkaan ole
omalla tilalla kaiken lannan käyttävälle
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Erityisesti suomalaisiin olosuhteisiin kehitetty
sijoituslaite.

viljelijälle taloudellista hyötyä niin kauan
kuin käsittelemätöntä lietelantaa saa levittää nurmen pinnalle. Pintalevityksessä
letkulevittimet ovat yleistyneet. Lietelannan levittämisestä nauhaan ei ole sinänsä merkittävää etua, mutta letkulevittimen
levitystasaisuus on merkittävästi parempi
kuin hajalevityksen, eikä sen teholliseen
työleveyteen vaikuta lietelannan vaihtelevat virtausominaisuudet eikä virtausnopeus merkittävässä määrin, minkä tähden
satotulos on yleensä parempi.

Kuivalannan levitys
Kuivalanta muodostaa lietelantaa huomattavasti suuremman teknologisen
haasteen levitystekniikalle, ja tasaiseen
levitykseen kykenevät levittimet ovat suhteellisen kalliita. Kuivalannan fosforia ei
yleisesti tunnetuilla menetelmillä voida
erottaa johonkin lannan jakeeseen muuten kuin virtsan tehokkaalla erottamisella
jo muodostumisvaiheessa. Virtsanerotuksella pääosa liukoisesta typestä jää nesteosaan ja fosforista kiinteään osaan. Tällöin kiinteää osaa eli sontaa voitaisiin
hyödyntää nurmen perustamisen yhteydessä ja nestemäistä osaa eli virtsaa satovuosien lannoitukseen vaikka pintalevityksenä.
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Kuivalantaa käytettiin aikaisemmin
sellaisenaan nurmen perustamisen yhteydessä mm. fosforin varastolannoitukseen.
Nitraattiasetus ei enää anna siihen mahdollisuutta. Nitraattiasetuksen sallimalla
lannan kokonaistypen määrällä lietelannasta saatava liukoisen typen annos on
runsaat 100 kg/ha vuodessa, kuivalannasta saatava jopa alle puolet tästä. Sitä
suuremmat typen tarpeet joudutaan kattamaan väkilannoitteena.
Koska väkilannoitteen typellä saatava
sato on suurempi kuin samalla käsittelemättömän lannan liukoisen typen määrällä saatava sato, lannan käyttö kannattaa keskittää muutoinkin pienempien
satojen lannoitukseen. Käytännössä tämä
merkitsee sitä, että lantaa kannattaa käyttää vasta ensimmäisen niiton jälkeen.
Tämä on myös lannan sijoittamiseen
otollisin ajankohta, koska silloin kasvustovaurioiden suhteellinen osuus on pienempi kuin kevätsijoituksessa ja sadon
ollessa absoluuttisestikin vielä pienempi.
Vuoden kokonaissadossa sijoituksen aiheuttaminen kasvustovaurioiden vaikutukset ovat pienimmät. Ensimmäinen ja
kolmas sato voidaan lannoittaa fosforia
sisältämättömällä väkilannoitteella pintaan. Tämä yhdessä lannan sijoittamisen
kanssa satovuosina johtaa parhaaseen
tulokseen myös ympäristön kannalta.

Nurmien lannoitus varmistaa sadon
laadun ja määrän
Markkinointipäällikkö Mikko Maisi, Kemira GrowHow

EU:n ympäristötukien mukaiset hehtaarikohtaiset ravinteiden käyttömäärät määritteleEU:n
vät nurmien osalta lannoitussuositukset. Uusi ympäristötukikausi alkoi 2007, joka määrittelee typen ja fosforin suurimmat käyttömäärät eri viljelytilanteissa. Kun pyritään hyvään
ravinteiden hyväksikäyttöön, on kalkitus tärkeä toimenpide. Riittävä pH takaa kasvien
ravinteiden oton ja lisää nurmisatoa ja -laatua.
Perinteinen 100 + 100 kg typpeä kahdelle nurmisadolle säilörehun korjuussa
on hyvä ohje edelleen. Ympäristön kannalta on järkevää pyrkiä välttämään fosforin pintalannoitusta. Jos maan fosforitila on vähintään tyydyttävässä luokassa,
ei satovuosina välttämättä tarvita fosforin
kevätkäyttöä. Tällöin pitää kuitenkin
huolehtia nurmen perustamisvaiheessa
riittävästä fosforilannoituksesta, joka riittää nurmen satovuosiin asti. Tyydyttävässä fosforiluokassa voi antaa koko kolmen
vuoden fosforiannoksen, 48 kg, kerralla
perustamisvaiheessa. Tällöin satovuosien
lannoitteena käytetään NK-lannoksia ja
Suomensalpietaria.

Ravinteiden merkitys
Kasveilla ravinnepuutokset voivat aiheuttaa laikkuja ja epämuodostumia kasvien
lehtiin. Eläinten kannalta on tärkeää, että
syötettävä rehu on ravinnekoostumukseltaan tasapainossa. Peltojen ravinnetilaa onkin syytä seurata säännöllisin viljavuustutkimuksin, sillä esimerkiksi hivenravinteen puutos aiheuttaa sadonalennusta jo paljon ennen kuin puutosoireet
näkyvät kasvustossa. Itse asiassa ravinnepuutosoireen näkyminen pellolla onkin
hyvin harvinaista.
Hyvä tapa on ottaa lohkolta normaalin viljavuustutkimuksen yhteydessä yhdestä näytteestä hivenanalyysi. Viiden
vuoden välein tehty seuranta antaa hyvän kuvan ravinnetilan kehittymisestä,
jos puutoksia ei ole ollut. Jos kuitenkin
jokin ravinne on kriittinen, on sen kehi-

tystä ja täydennyslannoitusta seurattava
tiheämmällä näytteenotolla.

Nurmen kevätlannoitus
Nurmen kevätlannoituksessa kannattaa
käyttää typpeä 100 kg/ha sekä säilörehunurmelle että kuivalle heinälle. Nurmen
koko kasvukauden tarvitsema fosfori annetaan myös kevätlannoitteessa. Kalium
jaetaan satokerroille erikseen. Yleensä
kaliumia kannattaa painottaa enemmän
syksylle, sillä rehu sisältää yleensä liikaa
kaliumia, joka erityisesti korostuu kevätsadossa. Fosforia ja kaliumia käytetään
viljavuustutkimuksen mukaan. Lannoitteeksi kevätlannoitukseen sopii Nurmen
Y 1 tai 2. Myös Vilja-sarjan lannoitteita
voidaan käyttää, jos niiden ravinnesisältö
sopii varsinaisia nurmilannoitteita paremmin lannoitettavalle lohkolle.

Nurmen kesälannoitus
Säilörehun toiselle sadolle kannattaa jatkaa 100 kilon typpimäärällä, jolloin saadaan laadukasta rehua. Typen määrästä
tinkiminen tässä vaiheessa huonontaa
rehun laatua, valkuaispitoisuus ei tule
kohdalleen ja ruokinnassa joudutaan
käyttämään eriarvoista kevät- ja kesäsadon rehua. Kuivan heinän odelman typpisuositus on 80 kg/ha. Toiselle sadolla lannoitteeksi sopivat Nurmen NK 1 tai 2 tai
Suomensalpietari pellon kaliumtilanteesta riippuen. Kalium onkin lannoituksen
avain, sillä kaliumia pitää annostella sopivasti, jotta rehun laatu ei kärsi (taulukko
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lannoitussuosituksista). Nurmen toisen
sadon lannoitus on tehtävä heti korjuun
jälkeen, jolloin maassa on vielä kosteutta.
Jos tiedossa on sadetta niin ennen sitä
tapahtuva lannoitus varmistaa ravinteiden kulun juuriston ulottuville.

Nurmen hivenlannoitus
Hivenravinteet ovat tärkeitä karjatilalla.
Nurmirehuista eläimet saavat merkittävän osan tarvitsemistaan hivenravinteista.
Tärkeimmät hivenravinteet ovat sinkki,
kupari ja mangaani. Sinkin puute aiheuttaa lisääntymishäiriöitä, karvanlähtöä ja
ruokahaluttomuutta. Eläinten kasvu hidastuu, maitotuotos laskee ja vastustuskyky heikkenee. Kuparin puute näkyy
eläimillä selvimmin lisääntymishäiriöinä.
Häiriöt kiimassa, tiinehtymättömyys ja
jälkeisten jääminen voivat johtua kuparin
puutteesta. Mangaanin puute aiheuttaa
luuston kehityshäiriöitä, heikentää vas-

tustuskykyä ja aiheuttaa liikkumisongelmia. Sen puute voi ilmetä myös häiriöinä
hedelmällisyydessä ja pienentyneissä
tuotoksissa.
Sinkkilannoitusta tarvitaan lähes 80 %:lla
nurmialasta ja kupari- ja mangaanilannoitusta lähes 50 %:lla peltoalasta. Hivenien
osalta lannoitustarve selviää parhaiten
viljavuustutkimuksen avulla. Hivenmääritykset on hyvä ottaa aina nurmen perustamisen yhteydessä. Puutosoireiden ilmaantuessa rehututkimuksella saadaan
lisätietoa hivenlannoitusta varten. Uusituilla hivenravinteilla lannoitus kannattaa
tehdä ensisijaisesti nurmen perustamisen
yhteydessä. Puutosoireiden näkyessä lannoitusta voidaan antaa myös vakiintuneelle nurmelle varhain keväällä. Uusitut
hivenravinteet, Kupari-, Sinkki- ja Mangaaniravinne sisältävät myös typpeä 10 %,
joka on otettava huomioon ympäristöehtojen mukaisessa lannoituksessa.

Nurmen kevätlannoitusta Halolassa MTT Maaningalla.
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Apila on arvokas rehukasvi
Vanhempi tutkija Arja Nykänen, MTT Kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli

Puna-, valko- ja alsikeapilapitoiset nurmet kuuluvat oleellisena osana luomuviljelyn
viljelykiertoihin, mutta niiden viljely rehuksi myös tavanomaisilla tiloilla on erittäin
suositeltavaa. Apiloiden viljely nurmissa vähentää typpilannoituskustannuksia, antaa
joustoa nurmien korjuuaikaan sekä tuottaa hyvälaatuista rehua karjalle. Apilanurmet
tuottavat myös korkeita satoja.
Suomessa yleisimmin viljely apila on puna-apila, joka sopii parhaiten monivuotisiin säilörehunurmiin. Alsikeapila menestyy myös turvemailla ja usein sitä lisätään myös hiukan (1-2 kg/ha) punaapilan siemenen joukkoon säilörehunurmiseoksiin tuomaan viljelyvarmuutta.
Valkoapila puolestaan sopii parhaiten
laidunnurmiin ja nykyiset lajikkeet (Aber
Herald, Jogeva) ovat erittäin hyvätuottoisia lajikkeita. Valkoapilan pysyvyys nurmissa on myös hyvä.
Apilan viljelyssä on huolehdittava,
että pelto on hyvin vettä läpäisevä, ravinnetila on kunnossa, pH hiukan alle 6.
Sadonkorjuu ja lannoitukset tulee tehdä
pellon ollessa kuiva ja mahdollisimman
pienillä akselipainoilla, ettei apila vioittuisi ja näin taudit (juurilaho) pääsisi kasviin niin helposti. Apilamätä voi uhata
kasvustoa ensimmäisenä nurmivuonna,

mutta tähän auttaa, kun ei päästä apilakasvustoa liian runsaaksi syksyllä.

Lannoituskustannukset alas
Apilat sitovat typpeä ilmasta Rhizobium
-juurinystyräbakteeriensa avulla, jolloin
ne eivät käytännössä tarvitse typpilannoitusta juuri lainkaan. Apila kylläkin ottaa
maasta typpeä, jos sitä vain on saatavilla.
Jos liukoista typpeä on maassa paljon eli
annetaan väkilannoitteena, katoaa apila
nurmista jo ensimmäisen vuoden jälkeen.
Nurmen perustamisvaiheessa annettu
karjanlanta riittää usein kolmivuotisen
nurmen lannoitteeksi. Väkilannoitteena
typpeä voi käyttää apilapitoisille nurmille 60 kg/ha vuodessa, jolloin apilan kasvu ei vielä kärsi liikaa ja heinä kasvaa
tuottaen hyvän sadon.
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Jos apiloita viljellään peltolohkolla
ensimmäistä kertaa, kannatta siemenet
ympätä Rhizobium-bakteerilla, jotta peltoon saadaan typpeä tehokkaasti sitova
typensitojakanta. Apilan siemenestä ja
ympistä kertyvä lisäkustannus on kuitenkin alhaisempi kuin typpilannoitteissa
säästetty rahamäärä.

Joustoa korjuuaikaan
Puna-apilan D-arvo eli sulavuus kehittyy
samalla tavalla lämpösumman kehittymisen mukaan kuin heinienkin. Punaapilalla sulavuuden aleneminen alkukesällä ennen ensimmäistä säilörehun
sadonkorjuuta on kuitenkin puolet hitaampaa kuin heinillä. Käytännössä paljon puna-apilaa sisältävien nurmien sopiva korjuuaika on noin viikko puhtaiden
heinien korjuuaikaa myöhemmin. Apilaa
ja heiniä sisältävän kasvuston apilapitoisuus täytyy arvioida ja korjuuaika päätetään sen mukaan, kumpaa kasvia on
enemmän kasvustossa. Artturi –korjuaikapalvelussa annetaan ennuste sopivasta
korjuuajasta myös eri apilapitoisuuksia
sisältäville nurmille.

Tuottava rehukasvi
Puna-apilapitoiset säilörehunurmet ovat
tuottaneet sekä koeruuduilla että tiloilla
korkeita satoja. Parhaimmillaan nurmet
tuottavat 10 000 kg/ha kuiva-aineena mikä
vastaa suurin piirtein samaa määrää rehuyksiköitä. Luomutiloilla keskimääräiset

20

Pohjois-Savon nurmiopas

sadot ovat 4 000 – 7 000 ry/ha/vuosi, joihin päästään lannoittamalla nurmi karjanlannalla sen perustamisvaiheessa ja lopusta lannoituksesta huolehtii apila biologisella typensidonnallaan.
Apiloiden tuottavuus näkyy myös
niiden hyvänä tuotosvaikutuksena sekä
lypsylehmillä että lihanaudoilla. Uusimpien tutkimustulosten mukaan eläimet
syövät puna-apila–heinäseosrehua enemmän kuin puhtaista heinistä tehtyä rehua.
Tällöin myös maitotuotos nousee eikä
ruokinnan raakavalkuaispitoisuus nouse
kovin korkeaksi typen hyväksikäyttöä
ajatellen. Lihanautojen ruokinnassa apilapitoinen säilörehu oli heinäkasveista valmistetun säilörehun veroista. Apilat sisältävät paljon kalsiumia ja magnesiumia,
mikä parantaa rehun Ca+Mg/K –suhdetta
ja on otettava huomioon myös kivennäisruokintaa suunniteltaessa.

Ongelmiakin on ja ratkaisuja
Puna-apila sisältää eläinten hedelmällisyyteen vaikuttavia kasviestrogeeneja.
Estrogeenien määrät ovat nykyisissä lajikkeissa kuitenkin niin pieniä, että niiden aiheuttamat hedelmällisyyshäiriöt
lehmillä ovat harvinaisia. Säilörehuna
apilaa syötettäessä nautojen puhaltuminen on hyvin harvinaista. Apilapitoista
nurmea laidunnettaessa ja niittorehuna
syötettäessä puhaltuminen on kuitenkin
otettava huomioon ja totutettava eläimet syömään apilaa vähitellen.

Ruokonata sopii säilörehunurmiin
Tutkija Auvo Sairanen, MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Maaninka

Ruokonata on uusvanha tulokas lypsylehmien nurmikasvivalikoimassa. Sen sadontuottokyky on nurminataan verrattuna parempi ja rehuarvo on vertailukelpoinen
verrattuna vakiintuneisiin nurmikasveihin. Laitumeksi ruokonata ei oikein sovellu
johtuen maittavuutta alentavasta karheasta lehdistöstä etenkin vanhemmalla kasvuasteella. Säilörehukokeissa maittavuusongelmia ei ole esiintynyt. Ruokonadan hyvä
jälkikasvukyky tekee sen houkuttelevaksi vaihtoehdoksi harkittaessa kolmea niittokertaa myös Pohjois-Savossa.
Pohjois-Savon olosuhteissa ruokonata on
hieman aikaisempi verrattuna nurminataan ja timoteihin. Tämä näkyy muihin
nurmikasveihin verrattuna 1–2 yksikköä
matalampana D-arvona, kun kasvustot
korjataan samanaikaisesti. Ruokonadan
aikaisuutta voi hyödyntää tasattaessa säilörehun korjuun työhuippua. Ruokonata
niitetään rehunkorjuun alussa ennen
muita heinäkasvustoja, jolloin sulavuus
saadaan pidettyä hyvänä. Samalla menetetään osa ruokonadan satoisuudesta
korjuukertaa kohden, mutta tämä korvaantuu mahdollisen kolmannen sadon
korjuussa hyödynnettäessä ruokonadan
hyvää jälkikasvukykyä.

Ruokonata sopii syväjuurisena
poudanaroille maille
Seoskasvusto esimerkiksi puna-apila
kanssa mahdollistaa niittoajankohdan
venyttämisen joustavasti pidemmälle ajalle, koska aikainen ruokonata ja myöhäinen apila tasapainottavat toisiaan ja muutokset seoskasvuston D-arvossa ovat
maltillisia. Syväjuurisena tällainen seoskasvusto kestää hyvin kuivuutta. Esimerkiksi kuivuuden vaivaamana kesänä 2006
Retu-Bjursele seoskasvusto oli heinäkuun
loppupuolella MTT Maaningalla ainoa
navetan läheisyydessä ollut lohko, jota
voitiin käyttää laitumena. Varsinaisten
laidunlohkojen kasvu oli samanaikaisesti
lähes pysähdyksissä.
Lajivertailuissa ruokonata on osoittautunut 10-15 % satoisammaksi verrattuna nurminataan tai timoteihin. Paras
sato on kuitenkin saatu seoksella jossa

ruokonataa on 50-70 %. Ruokonadan
puhdaskasvuston sadontuottokyky on
yllättäen ollut näitä seoskasvustoja hieman heikompi. Siemenseoksissa ruokonataa täydentävinä lajeina on ollut timotei, nurminata ja puna-apila. Kahden
niiton systeemissä apila sopii hyvin ruokonadan kumppaniksi, mutta kolmea
niittoa tavoitellessa nurmilajiseokset lienevät tähän tarkoitukseen sopivampia.

Ruokonata soveltuu myös
pyöröpaalaukseen
Rotevasta kasvutavasta johtuen ruokonadasta on esitetty epäilyjä, että se ei välttämättä sovellu hyvin pyöröpaalattavaksi.
Säilöntäainetta ja hyvin silppuavaa paalainta käytettäessä tällaista ilmiötä ei kuitenkaan ole havaittu. Hyvissä olosuhteissa ruokonata kasvaa alkukesällä nopeasti ja rehua korjattaessa karho jää helposti
liian paksuksi eikä kuivu pyöröpaalauksen
vaatimalle tasolle, mikä sinällään on riski
paalirehun säilönnän onnistumiselle.
Aikaisemmissa maidontuotantokokeissa ruokonadan ja nurminadan välillä
ei ole ollut merkittävää eroa rehun ruokinnallisessa arvossa. Keskimäärin ruokonata on tuottanut kilon verran vähemmän maitoa kuin samaan aikaan korjattu
nurminata tai nurminata-timotei –seoskasvusto. Tämä erotus on johtunut lähinnä eroista rehujen D-arvoissa. Käytännössä ruokonataa kannattaa viljellä seoksena, koska seokset ovat yleensä puhdaskasvustoja viljelyvarmempia. Etenkin
apilaa sisältävät seokset ovat lisänneet
lehmien rehunsyöntiä ja samalla myös
maidontuotantoa.
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Maan reservikaliumin merkitys
nurmenviljelyssä
Vanhempi tutkija Perttu Virkajärvi, MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Maaninka
Tutkija Ulla Sihto, MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Sotkamo
Kasvinjalostaja Mika Isolahti, Boreal Kasvinjalostus Oy

Nykyiset lannoitussuositukset perustuvat viljavuusnäytteeseen. Siinä kalium uutetaan
muiden ravinteiden tapaan happamalla ammoniumasetaatilla. Kaliumin määrä (mg/l
maata) kertoo ns. helppoliukoisen kaliumin pitoisuuden, jota yleiskielessä sanotaan
viljavuuskaliumiksi tai kaliumluvuksi. Maat luokitellaan tämän mukaan viljavuusluokkiin ja lannoitussuositus annetaan sen mukaan.
On jo pidemmän aikaa epäilty, että viljavuusanalyysi ei kerrokaan koko totuutta
nurmen kaliuminotosta: toisilla mailla
ongelmana on rehun liian korkea kaliumpitoisuus, vaikka lannoitus olisi kuinka
suosituksen mukainen. Tämä voi osittain
liittyä karjanlannan käyttöön, mutta kaikilla tiloilla sekään ei selitä rehun runsasta kaliumia. Toisaalta on huomattu, että
osassa lannoituskokeista kalium ei lisääkään nurmisatoa, vaikka maan viljavuuskalium on luokassa välttävä, jolloin nurmen tulisi saada sitä 100 kg/ha/v. Kasvi-

huonekokeissa maan reservikalium on jo
osoittautunut hyväksi nurmen kaliuminoton kuvaajaksi.

Maan reservikalium ennustaa
sadonlisän viljavuuskaliumia
tarkemmin
Havaittujen ongelmien vuoksi Kemira
GrowHow ja MTT aloittivat yhteistutkimuksen, jossa kerättiin tiedot 30 kaliumlannoituskokeesta pääasiassa nurmiviljelysalueelta. Tutkimuksessa verrattiin eri ko-
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Kuva 1. Sadonlisän yhteys maan reservi- ja viljavuuskaliumiin. Piirroksissa on esitetty yhdellä kaliumkilolla saadun sadonlisän yhteys maan reservikaliumiin ja viljavuuskaliumiin, kun kaliumlannoituksen
määrä on 50 kg/ha/v. Suhteellinen sadonlisä on ilmoitettu prosentteina (maksimisato = 100), jotta
erilaiset koeaineistot voitiin yhdistää. Kuvassa toisen vuoden nurmisadot 30 kokeesta.
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keissa kaliumlannoituksella saatua sadonlisää maaperän ominaisuuksiin. Havaittiin,
että sadonlisää selitti parhaiten maaperän
reservikaliumin määrä. Se määritetään tavallisesta viljavuusnäytteestä suolahappouutolla. Mitä enemmän maassa oli reservikaliumia, sen vähemmän sadonlisää
lannoitus antoi (kuva 1). Kuvasta näkyy,
että satovasteen vaihtelu oli suurimmillaan
reservikaliumalueella 400-600 mg/l maata, jolloin osassa kokeita ei saatu juurikaan
satovastetta, mutta osassa kokeita satovaste oli varsin selvä. Sen sijaan viljavuuskaliumin ja sadonlisän yhteys oli kaiken kaikkiaan heikko. Tulosten perusteella voi
päätellä reservikaliumin olevan parempi
nurmen kaliumlannoitustarpeen kuvaaja
kuin viljavuuskalium.
Tutkimuksessa ilmeni myös, että satovuosien edetessä kaliumlannoituksen
hyöty kasvoi selvästi. Nurmiviljelyssä tavallisen viljavuuskaliumin määrä laskee
nopeasti nurmen suuren kaliuminoton
vuoksi. Niinpä viljelykierto vaikuttaa näytteenottohetkeen: esimerkiksi viljan jälkeen
viljavuuskalium on yleensä korkeampi
kuin nurmen jälkeen, joten jos pellot ovat

etupäässä nurmella, kannattaa maanäyte
ottaa mieluiten kolmantena nurmivuotena. Sen sijaan reservikaliumin luku
pysyy huomattavasti kauemmin samalla
tasolla. Tästä on luonnollisesti hyötyä,
koska riittää, että näyte otetaan vain
10–20 vuoden välein. Reservikaliumia ei
tarvitse määrittää välttämättä joka lohkolta, riittää että otetaan yksi näyte samantyyppisistä saman alueen lohkoista.
Tämä siksi, että maaperän syntyhistoria
määrää pitkälti reservikaliumin määrän:
sitä on savimaissa runsaasti, samoin kiilleperäisissä karkeammissa kivennäismaissa,
mutta turvemaissa ja maasälpäperäisissä
hiedoissa vähän.

Kasvianalyysi ravinnetarpeen
kuvaajana
Periaatteessa parhaan kuvan kasvien ravinteiden saannista antaa kasvianalyysi.
Sen perustella voi tarkistaa lannoituksen
onnistumista. Kasvien kehitysvaihe ja kyseisen vuoden kasvuolosuhteet vaikuttavat kasvien kaliumpitoisuuteen, mikä aiheuttaa pientä epätarkkuutta. Jos näyte

Reservikaliumin
voi ottaa samantyyppisistä saman
alueen lohkoista
10-20 vuoden
välein eli näytetiheys on huomattavan paljon
pienempi kuin
normaaleissa
viljavuusnäytteissä.
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Muokkauskerroksen viljavuus-K ja reservi-K
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Kuva 2. Muokkauskerroksen viljavuus-K ja reservi-K 40:llä pohjoissavolaisilla
peltolohkolla (´Pelto tuottamaan´ -hankkeen pilottitilat vuonna 2005).

otetaan vasta rehusta, myös esikuivatus
ja sen aikainen sää vaikuttavat tuloksiin.
Nyt kerätyssä aineistossa K-pitoisuuden
minimi sadon määrän kannalta oli 15–17
g/kg ka rehua, ensimmäisessä niitossa hieman alempi kuin toisessa niitossa. Koska
kasvit tarvitsevat kaliumia likimain saman
verran kuin typpeä, on esitetty, että K:Nsuhde antaisi paremman kuvan kasvin kaliumintarpeesta kuin pelkkä kaliumpitoisuus. Tässä aineistossa K:N-suhteen ollessa
yli 0,8 ei sadon määrä enää noussut.

Kaliumlannoituksen
tarkentaminen
Sellaisilla mailla, joilla reservikalium on
alle 1 000 mg/l, ovat nykyiset lannoitussuositukset hyvä lähtökohta, vaikka aina
ei sadonlisää tulisikaan. Ensimmäisen ja
toisen vuoden nurmissa kaliumlannoitus
ei anna yleensä sadonlisää, jos maan reservikalium oli yli 1 000 mg/l. Sen sijaan
kolmannen vuoden nurmissa raja on noin
1 500 mg/l, ja kaliumlannoitus on jo tarpeen myös näillä mailla.
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Mikäli säilörehussa on yli 30 g/kg ka
kaliumia, kannattaa kaliumlannoitusta
alentaa noin 20–30 kg/ha/v. Myös kalkituksella, tarvittaessa magnesiumpitoisella
kalkilla, voidaan parantaa kasvin kivennäissuhteita korkean kaliumin vastapainoksi. Ennen kuin alentaa lannoitusta,
kannattaa selvittää maan reservikaliumin
pitoisuus keskeisimmiltä rehuntuotantolohkoilta. Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Pohjanmaan alueilla reservikaliumpitoisuus
on yleensä melko matala ja vastaavasti
talvet koettelevia. Näillä alueilla ei kannata tinkiä kaliumlannoituksesta. KeskiSuomessa ja Pohjois-Savossa reservikaliumin pitoisuus on hyvin vaihteleva, eikä
viljavuuskaliumin pitoisuudesta voi päätellä reservikaliumin määrää. Niinpä lannoitusta ei voi lähteä alentamaan ilman
maa- tai rehuanalyysin tulosta (kuva 2).
Korkeimmillaan reservikalium on EteläSuomen savespitoisilla mailla sekä kiilleperäisillä karkeilla kivennäismailla. Niillä
kaliumlannoituksen hyöty on pieni. Se
voi olla tarpeen silloin, kun kasvi tarvitsee
ns. starttikaliumia.

Nurmien rikkakasvitorjunnalla terveellistä
ja tuottavaa nurmea
Tutkimus- ja neuvontapäällikkö Asmo Saarinen, Berner Oy, Kasvinsuojeluosasto

Tärkein syy torjua rikkakasvit nurmesta on niiden haitallinen vaikutus eläimen terveyteen ja tuotantoon. Monet rikkakasveista ovat myrkyllisiä. Lisäksi ne muuttavat
rehun kivennäistasapainoa. Useissa rikkakasveissa on liikaa kaliumia, joka heikentää
magnesiumin hyväksikäyttöä.
Joka kevät rikkakasvit valtaavat kasvualaa
nurmissa. Erityisesti kuivina vuosina nurmiin muodostuu helposti aukkoja, jotka
voikukka ja monet muut lajit valloittavat
nopeasti, jos rikkakasveja ei torjuta heti
keväällä. Rikkakasvien torjunta on tärkeintä nimenomaan aukkopaikoista. Sen
sijaan tasaisesti talvehtineesta ensimmäisen satovuoden nurmesta ne yleensä
vähenevät ensimmäisen niiton jälkeen.
Vanhemmissa nurmissa kemiallinen torjunta on yleensä aina tarpeen.

Parikymmentä prosenttia
voikukkaa on jo tuhoisa määrä
Voikukan ja monen muun yleisen rikkakasvin kalium- ja kalsiumpitoisuudet ovat
korkeita suosituksiin nähden. Liian runsas
kaliumin ja kalsiumin saanti suhteessa
magnesiumin saantiin altistaa lehmiä poikimahalvaukselle, sillä magnesiumin hyväksikäytön heikentyessä seurauksena voi
olla laidun- tai navettakouristus. Nurmen
kaliumpitoisuus ei saisi olla yli 30 g/kuivaainekilo, ja jo parikymmentä prosenttia
voikukkaa nurmessa voi nostaa kaliumpitoisuuden haitalliselle tasolle. Nuoret
voikukan lehdet maittavat eläimille kohtalaisesti, joten voikukka on vaarallinen
myös laitumella. Sen sijaan huonosti
maittavat rikkakasvit jäävät laitumella
syömättä. Rikkakasvien osuus nurmissa
voi helposti olla jopa yli viidenneksen,
jos rikkakasveja ei torjuta. Yksittäinen
säilörehupaali voikin olla varsinainen
kaliumpommi, joka sekoittaa eläimen
kivennäistasapainon.

Rikkakasvit erityisen haitallisia
säilörehunurmissa
Silputusta rehusta lehmä ei voi valita mitä syö, vaan haitalliset tai jopa myrkylliset
rikkakasvit tulevat syödyksi muun rehun
mukana. Myös rikkakasvien maittavuus
voi parantua säilömällä tai kuivaamalla,
joten eläimet eivät osaa vieroksua myrkyllisiäkään kasveja. Kuivasta heinästä
eläin voi jo vähän enemmän valita mitä
suuhunsa ottaa, samoin laitumella, joten
terveysriskit ovat pienemmät. Säilörehuja kuivaheinänurmien rikkakasvien torjuntaan tulisi kiinnittää siksi tarkempaa
huomiota kuin laitumien.
Säilörehunurmissa ensimmäisenä
satovuonna tyypillisiä rikkoja ovat valvatti,
saunakukka ja matara. Vanhassa nurmessa tyypillisiä ovat hierakka, voikukka ja
rönsyleinikki. Kun ne yleistyvät, on nurmi
syytä uusia. Laitumia vaivaavat yleensä
voikukka, hevonhierakka, ohdakkeet, savikka, koiranputki ja nokkonen. Kovassa
laidunnuksessa yleistyvät tallausta kestävät pihatatar, piharatamo ja nurmikka.
Väljässä laitumessa tyypillisempiä ovat
nokkonen, kortteet, nurmilauha ja voikukka.

Torju nurmen rikkakasvit
oikeaan aikaan
Nurmet kannattaa ruiskuttaa silloin, kun
on eniten levinneen rikkakasvin paras
ruiskutusaika. Karjatiloilla nurmien rikkakasviruiskutukset ajoittuvat kiireisimpään
kevääseen. Jos ruiskutusta ei ehdi teke-
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Eräiden rikkakasvien vaikutus maidon laatuun
Rikkakasvi

Vaikutus

Ahosuolaheinä*
Kamomillasaunio, peltokanankaali*,
peltosauramo, saunakukka
Koiruoho*, pikkutakiainen, ukonpalko
Kumina
Litulaukka*, lutukka, päivänkakkara,
rikkasinappi, siankärsämö
Niittyleinikki
Niittysuolaheinä
Nurmilaukka*, peltotaskuruoho*
Paimenmatara
Pietaryrtti *
Rentukka*
Rätvänä
Rönsyleinikki
Sarakasvit, suokorte*
Siniyökönlehti

Paha maku, hapattaa
Paha haju ja maku (myös voissa)

Terävä maku
Lankamainen koostumus
Kitkerä maku, punertava väri
Punertaa väriä
Paha haju ja maku, juoksuttuu

Tyräkit

Paha maku, punertaa

Kitkerä maku
Voi väritöntä ja tahmea
Paha maku
Huono laatu
Hankaloittaa voin valmistusta
Sipulin maku (myös voissa)
Punertava tai kellertävää väriä

(*myrkyllinen laji)

mään itse, voi ruiskutuksen teettää urakoitsijalla.
Nurmien rikkakasvit ovat runsastuneet, koska nurmea viljellään nykyisin nurmen perään, eikä vilja ole kierrossa mukana. Myös nurmen suorakylvö sekä nurmien keski-iän nousu voivat lisätä rikkakasvien määrää. Hevonhierakka on yleistynyt hyvin kuivuutta sietävänä lajina, kuten myös myrkyllinen peltokanankaali.
Pitkät ja lämpimät syksyt helpottavat syksyllä itävien rikkakasvien talvehtimista.
Peltokanankaali itää syksyllä, ja on aikaisin keväällä täydessä kasvussa, joten sen
oikea ruiskutusaika on heti kasvukauden
alussa.
Lämpimän syksyn jälkeen myös syksyllä itäneet saunakukat ja matarat ovat
kookkaita. Ne on torjuttava mahdollisimman aikaisin keväällä. Mitä kauemmin
keväällä odotetaan ja mitä suuremmiksi
niiden annetaan kasvaa, sen vaikeampaa
niiden torjunta on. Vanhoissa nurmissa
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rikkakasvien torjunta-ajankohdan määrää vallitseva rikkakasvi, ja niissä suurin
ongelma on tyypillisesti voikukka tai peltokanankaali.

Paikkauskylvöt tarpeellisia
Nurmien uudistaminen ei onnistu kovinkaan hyvin kuivina kesinä. Niinpä seuraavina kesinä voidaan joutua viljelemään
myös ikääntyneempiä nurmia, jotka voivat olla paikoin aukkoisia ja kaipaavat
paikkauskylvöjä ja rikkatorjuntaa. Paikkauskylvetty nurmikasvusto tihenee ja
täyttää aukkopaikat, kun vain rikkakasvit
pidetään poissa. Aukkoisen nurmen paikkauskylvö on parasta tehdä niin varhain
kuin pellolle suinkin pääsee. Myös pintakylvöt onnistuvat, jos kevätkosteutta on
riittävästi. Varmin tulos saavutetaan suorakylvämällä nurmensiemen 1 - 2 cm:n
syvyyteen. Kevätlannoitus tehdään paikkauskylvön jälkeen.

Rikkakasvien torjuminen
ilman kasvinsuojelua

talvia ja hankalia olosuhteita. Useimmat
timoteilajikkeet ovat hyviä talvehtimaan.

Ilman nurmivuosien kemiallista kasvinsuojeluakin selviää, kunhan valitsee oikeat
nurmilajit ja uusii nurmen tarpeeksi usein.
Maa kannattaa mieluummin kyntää kuin
suorakylvää; esimerkiksi voikukka lannistuu huolellisella kynnöllä. Viljelykierrossa olisi oltava ennen nurmea esimerkiksi viljaa. Nurmi kannattaa perustaa huolella mielellään suojaviljaan ja torjua
rikkakasvit suojaviljavaiheessa. Helpoimpia nurmilajeja ovat nopeasti versovat ja
levittäytyvät lajit, jotka kestävät hyvin

Nurmivuosien rikkakasvitorjunnan vaihtoehdot
Suomessa on hyväksytty säilörehu- laidunnurmien rikkakasvitorjuntaan seuraavat
valmisteet: Primus (florsulami), Starane 180
ja Tomahawk (fluroksipyyri), Starane XL
(fluroksipyyri ja florsulami) sekä Gratil
(amidosulfuroni). Varoajat ovat 7 - 10 vrk.
Kaikki valmisteet vioittavat apilaa. Samat
aineet sopivat myös apilattomille suojaviljoille.

Pohjois-Savon nurmiopas
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Säilörehunurmien rikkakasvien
torjuntakokeiden tuloksia
Vanhempi tutkija Perttu Virkajärvi & hankevetäjä Pia Punkki, MTT Kotieläintutkimus, Maaninka

Rikkakasvit alentavat satoa tuottamalla joko määrällisesti tai laadullisesti heikomman
sadon kuin viljelykasvit. Vaikka nurmenviljely on merkittävässä asemassa kaikissa Pohjoismaissa, rikkakasvien torjuntaa nurmilta ei ole tutkittu juuri ollenkaan. Esimerkiksi
lajikohtaisia tietoja rehuarvoista tai torjuntakynnyksistä ei ole saatavissa. Tämän vuoksi
päätettiin MTT:n vetämässä ’Pelto tuottamaan’ – hankkeessa tutkia rikkakasvien torjunnan vaikutusta nurmisadon määrään ja laatuun.
Selvitys päätettiin tehdä sekä maatilakokeina että tutkimusasemalla kenttäkokeena. Vuonna 2005 tutkimukseen osallistui 15 maatilaa ja vuonna 2006 seitsemän maatilaa Pohjois-Savon alueelta.
Torjunta-aineina käytettiin Gratil-, PrimusStarane- ja Starane-XL- kauppavalmisteita.
Torjunta tehtiin sekä keväällä että ensimmäisen sadonkorjuun jälkeen. MTT:n
tutkimusasemalla käytettiin Starane XLvalmistetta.

Rikkakasvit vaikuttavat rehun
kivennäistasapainoon
Yleisimpien rikkakasvilajien rehuarvot
ovat taulukossa 1. Rönsyleinikin sulavuus
ja D-arvo olivat hyvin korkeat, ja toisessa
niitossa olleen voikukankin varsin hyvä.
Sen sijaan pelto-ohdakkeen, peltokanankaalin, lutukan, lemmikin ja hierakan orgaanisen aineen sulavuus sekä D-arvo olivat alhaisia. Kivennäispitoisuudet olivat

Nurmissa ja rikkakasveissa olevia arvoja, pitoisuuksia
Kasvi
Säilörehu 1. sato*
Säilörehu 2. sato*
Laidunasteen nurmi*
Rönsyleinikki**
Voikukka 2. sato**
Voikukka 1. sato**
Pelto-ohdake**
Peltokanankaali**
Lutukka**
Lemmikki**
Hevonhierakka**

D-arvo
%
69,0
65,0
73,0
79,5
69,8
65,4
65,2
60,0
56,6
55,7
55,6

OAS
%
75,0
71,8
79,8
84,5
81,4
75,1
80,5
64,7
63,3
66,5
62,3

RV
%
16,0
15,5
17,5
14,5
15,3
12,8
19,5
13,8
19,8
17,9
15,8

Tuhka Ca
P
%
g/kg ka g/kg ka
8,0
3,8
3,3
9,5
4,2
3,0
8,5
3,8
3,7
6,0
6,0
2,5
14,3
15,0
3,9
13,0
13,0
3,4
18,9
22,0
4,5
7,3
12,0
2,9
10,6
18,0
4,8
16,3
14,0
6,4
9,3
8,8
3,5

Mg
g/kg ka
1,8
2,1
1,8
1,9
3,5
2,8
4,2
2,3
2,4
1,6
3,6

K
Na
K/(Ca+Mg)
g/kg ka g/kg ka ekv. suhde
31,0
0,2
2,3
30,0
0,2
2,0
31,0
0,2
2,3
21,0
0,3
1,2
54,0
0,6
1,3
51,0
0,3
1,5
60,0 < 0,2
1,0
22,0 < 0,2
0,7
36,0 < 0,2
0,9
64,0
0,3
1,9
36,0 < 0,2
1,3

* Lähde: MTT 2006: Rehutaulukot ja ruokintasuositukset. Verkkojulkaisu saatavissa: http://www.agronet.fi/rehutaulukot/
** Lähde: Pelto Tuottamaan-hankkeen nurmien kasvinsuojelukokeet 2006.

Taulukko 1. Eri kehitysasteella olevien nurmien sekä nurmissa viihtyvien rikkakasvien rehuarvoja kivennäispitoisuuksia. (OAS = orgaanisen aineen sulavuus)
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Rikkakasvitorjunnan vaikutus satoon

Maatilojen lukumäärä
Rikkakasveja alussa, %
Ei torjuntaa, ry/ha
Torjuttu, ry/ha
Lisäys, ry/ha
Muutos-%

Tilat < 10%
rikkakasveja

MTT
Maaninka

Tilat > 10%
rikkakasveja

2
2
6550
6470
-80
-1.2

1
14
7380
7740
363
4.9

2
17
5580
6900
1318
23.6

leinikkiä, peltokanankaalia ja hierakkaa
lukuunottamatta korkeita. Ei siis ihme, että
rikkakasvien kivennäissuhteet voivat vaikuttaa sadon kivennäistasapainoon ja sitä
kautta poikima- ja laidunhalvausriskiin.
Vuonna 2006 torjunta suoritettiin
keväällä ja koealoilta otettiin satonäytteet
molemmista niitoista. Tulosten laskennan
osalta tilat ryhmiteltiin niin, että tulokset
laskettiin erikseen niille tiloille, joilla rikkakasveja esiintyi yli tai alle 10 %. MTT:n
tulokset on ilmoitettu omana sarakkeenaan (taulukko 2). Taulukosta nähdään,
että vuoden kokonaisrehuyksikkösato
nousee torjunnan ansiosta selvästi, jos
rikkakasveja on yli 10 % kasvustosta. Silloin kun rikkakasveja oli torjumattomassa kasvustossa 17 %, saatiin torjunnalla
huomattava sadonlisä.
MTT:n kenttäkokeessa timoteinurmi
oli jo neljännen vuoden nurmi. Starane
XL -torjunta suoritettiin 22.5, jolloin lämpösummaa oli kertynyt 120 °C. Nurmessa oli ruiskutushetkellä voikukan ruusukkeita 5-6 kpl/m2. Niiden lisäksi kasvustossa oli leinikkejä ja saunioita. Torjunta
vähensi selvästi rikkakasvien osuutta jo
ensimmäisessä niitossa. Sato ei kuitenkaan heti lisääntynyt, vaan päinvastoin
laski hieman. Tämä johtuu timotein ja
nurminadan heikosta versomis- ja aukkojentäyttämiskyvystä. Rehuarvokaan ei
juuri parantunut ensimmäisessä niitossa.
Toisessa niitossa tilanne oli päinvastainen. Ensinnäkin, rikkakasvien lisääntyminen oli voimakasta, myös torjutun kas-

Taulukko 2. Rikkakasvitorjunnan
vaikutus kokonaisrehuyksikkösatoon
(ry/ha/v) vuonna
2006. Tilat jaoteltu
rikkakasvien pitoisuuden mukaan
kolmeen ryhmään.

vuston osalta. Osasyynä oli kuiva kesä ja
voikukan syvä juuristo, mikä paransi voikukan kilpailuetua suhteessa timoteihin.
Torjunnan ansiosta rehuyksikkösato nousi huomattavasti. Toiseksi, muutokset
rehun ominaisuuksissa olivat parempaan
suuntaan. Orgaanisen aineen sulavuuden
nousu ei ollut kuitenkaan kovin suuri,
koska päärikkakasvi oli voikukka, jonka
sulavuus on tunnetusti melko hyvä. Koska voikukka sisältää paljon kivennäisiä,
torjunnan ansiosta D-arvo nousi enemmän kuin sulavuus.

Rikkakasvien torjuntakynnys
Tutkimuksen johtopäätökset ovat selkeitä:
ensinnäkin markkinoilla olevat torjuntaaineet tehoavat rikkakasveihin hyvin.
Toiseksi, torjunta keväällä näyttää olevan
hyvä ajankohta, koska silloin saadaan
sadonlisää jo torjuntavuonna. Torjuntaa
seuraavaan satoon vaikutusta ei yleensä
saada tai sato voi jopa hitusen alentua,
jos nurmi ei ehdi ottaa kuolevien rikkakasvien kasvutilaa. Sadon rehuarvon muutokset riippuvat rikkakasvikasvilajeista:
leinikkien ja voikukan torjuminen ei vaikuta kovin paljon sadon sulavuuteen,
mutta nokkosen, hierakan, pelto-ohdakkeen, peltokanankaalin, lutukan, ja lemmikin torjuminen vaikuttaa enemmän.
Yksiselitteisiä torjuntakynnyksiä on
vaikea määrittää, mutta taulukossa 3 on
joitain perusohjeita. Kynnysarvoja määritettäessä on otettu huomioon kasvien
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Torjuntakynnyksiä
Taulukko 3. Esimerkkejä torjuntakynnyksistä.
Valittavan torjuntaaineen kustannus
ja nurmenviljelyn
tavoite vaikuttavat
tapauskohtaiseen
torjuntakynnykseen.

Haitta

Laji

Voimakkaasti myrkylliset
Agressiiviset tai erityisen
huono rehuarvo

Suokorte
Hierakka, ohdakkeet,
nokkonen, lutukka,
peltokanankaali
Niittyleinikki, Pihatähtimö
Piharatamo, Poimulehti,
Rönsyleinikki, Siankärsämö,
Kylänurmikka,
Voikukka

Hylkylaikkuja aiheuttava
Tyypilliset haittavaikutukset
Hyvä sulavuus mutta
leviää tehokkaasti

rehuarvo, myrkyllisyys, aggressiivisuus ja
tilakilpailu sekä leviämiskyky. Laitumilla
myös valikoimisen ja hylkylaikkujen merkitys on otettu huomioon. Haitallisimpien
lajien osuuden ollessa 5 – 10 % torjunta
on yleensä kannattavaa. Muiden lajien
torjuntakynnys on välillä 10 – 15 %. Taloudelliseen torjuntakynnykseen vaikuttaa myös torjunta-ainekustannus, jossa
eri tuotteet poikkeavat toisistaan: torjunta-ainekustannuksen vaihteluväli oli tässä tutkimuksessa noin 28 – 72 €/ha).
Samoin torjuntakynnykseen vaikuttaa
nurmen suunniteltu käyttöikä: jos ongelmia on jo nuoressa nurmessa, aikainen
torjunta voi pelastaa nurmen ja hyötyä
tulee kaikista torjunnan jälkeisistä niitois-

Tällä nurmella
rikkakasvien
torjuntakynnys
on jo ylittynyt,
mutta torjuntaajankohtakin jo
liian myöhäistä,
voikukka on jo
kukkimassa
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Torjuntakynnys, % ka:sta
Laidun
Säilörehu
1

1

5

5

5

10

10

10

15

15

ta. Toisaalta onnistunut torjunta kolmannen tai neljännen vuoden nurmesta voi
antaa yhden lisävuoden ennen kuin nurmi täytyy uusia. Torjunta yhdistettynä
täydennys- tai paikkauskylvöön voi olla
varsin käyttökelpoinen ratkaisu joillekin
tiloille.
Rikkakasvien torjunnassa ei kannata
unohtaa muitakaan keinoja: viljelykiertoa, hyvää kylvösiementä, kylvön huolellisuutta, laitumien puhdistusniittoja sekä
nurmen talvehtimisen ja viihtymisen varmistamista. Erityisen tärkeätä on rikkakasvien onnistunut torjunta suojaviljasta,
sillä se mahdollistaa täystiheän nurmen
oraan, mikä on puolestaan hyvän rehusadon perusta.

Koko kesäksi hyvää laidunta!
Tutkija Auvo Sairanen, MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Maaninka

Laidunkierron suunnittelussa paras apu on terve maalaisjärjen käyttö. Tilat ovat
erilaisia samoin kuin tarpeetkin, joten yleispätevää ohjetta laiduntamisen toteutukseen ei ole. Tavoitteena kaikissa laiduntamisvaihtoehdoissa kuitenkin on pitää laidunkierron nopeus sellaisena, että syötettävän nurmen D-arvo pysyy koko ajan arvon
70 yläpuolella. Jos nurmi pääsee vanhenemaan lähelle säilörehun korjuuastetta,
kasvusto tallaantuu sorkkien alla ja rehua hukkaantuu paljon.
Kokoaikalaiduntamisessa peruslähtökohta keskimääräisissä Pohjois-Savon olosuhteissa on viiden laidunkierroksen
käyttö. Nurmen kasvunopeus on alkukesällä moninkertainen syksyyn verrattuna joten laidunkierron nopeus täytyy
olla keväällä vastaavasti huomattavan
nopea viimeiseen syyskierrokseen nähden. Käytännössä tämä tarkoittaa laidunlohkoilla kahden viikon syöttökierrospituutta kesäkuussa ja elo-syyskuussa laidunlohkot kierretään läpi neljässä viikossa. Laidunkauden alussa ensimmäisellä
laidunkierroksella nollatilanteesta lähdettäessä nurmea täytyy kasvaa kierron lohkoille ”varastoon”, joten laitumia käytännössä alilaidunnetaan. Viimeisellä syöttökierroksella laitumet taas täytyy syöttää
”tyhjiksi”, joten laidunkierroksen nopeuden täytyy ylittää nurmen kasvunopeuden. Keskikesällä laitumen kasvunopeuden ja lohkojen syöttökierrosnopeuden
täytyy olla tasapainossa.

Mitoita laidunala oikein
Nurmen kasvunopeus ja vaadittava laidunala kulkevat käsi kädessä. Alkukesällä laitumille kerääntyy rehuyksiköitä jopa
yli 150 ry hehtaaria kohti päivässä. Loppukesällä nurmenkasvu on enää 50 ry/ha
tai alle. Jotta laidunkierto pysyy tasapainossa, täytyy syksyn laidunala olla siten
kolminkertainen kevääseen verrattuna.
Laidunalan laskennallinen mitoitus lehmien tarve ja lisäruokinta huomioiden
on hieman hankalaa, mutta siihen löytyy
Excel –pohjainen apuväline osoitteesta

”http://www.mtt.fi/tutkimus/toimipaikat/
tuloksia_maaninka.html”. Tiedostot tulevat myös Artturi -nettisivustoille kesällä
2007. Nyrkkisääntönä laidunalan varauksessa voi pitää kokoaikalaiduntamisessa
0,15 ha laidunta lehmää kohti kesäkuussa
ja 0,4 ha laidunta loppukesällä. Nimenomaan alkukesällä täytyy varoa laidunalan ylimitoitusta, koska liika laidun sotkee
toimivan laidunkierron heti alkuunsa.
Tarkka alkukesän mitoitus johtaa melko varmasti laidunalan puutteeseen kesäheinäkuun vaihteessa. Tähän täytyy varautua joko puskurisäilörehun syötöllä tai
pikalaidunten ja raiheinälohkojen avulla.
Säilörehuodelman tullessa syöttökuntoon
heinäkuun puolivälissä laidunalaa taas
on helposti enemmän kuin mitä karjan
tarve on.

Odelmat ja osa-aikalaidunnus
Odelmalaidunten kanssa kannattaa käyttää porrastettua säilörehun korjuuta ensimmäisessä rehunkorjuussa. Osa laidunkierron säilörehusta niitetään heti säilörehukorjuun alussa (tai jopa ennen varsinaista säilörehua) ja toinen osa laidunkierron säilörehusta korjataan rehunteon
lopussa. Tällä tavoin laiduntamiseen saadaan hieman porrastusta heinäkuussa
eivätkä kaikki odelmalaitumet vanhene
yhtä aikaa.
Osa-aikalaidun sopii Suomen vaihteleviin kasvuolosuhteisiin kokoaikalaidunta paremmin, koska muutokset laidunmäärässä voidaan tasata sisäruokinnan
avulla. Osa-aikalaiduntamisessa vaihto-
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ehtona voi olla vakiolaidunmäärä koko
kesän, jolloin lehmät laiduntavat kokopäiväisesti ennen juhannusta ja siirtyvät
yölaiduntajiksi heinäkuun helteiden ajaksi. Loppukesä menee öiden viilentyessä
päivälaiduntaen. Toinen esimerkkivaihtoehto on korjata ensimmäinen säilörehusato koko nurmialalta ja lehmät alkavat
laiduntaa vasta heinäkuun puolivälistä
eteenpäin, tarvittaessa jaloittelusäädösten päivämäärävaatimukset täyttäen.

Robottilypsy ja laiduntaminen
Tutkija Auvo Sairanen MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Maaninka

Automaattilypsyyn siirtyvillä tiloilla saattaa olla käsitys, että laiduntaminen ja lypsyrobotti eivät sovi yhteen. Useissa ulkomaisissa tutkimuksissa tämä oletus on osoitettu vääräksi. Laidunten täytyy sijaita riittävän lähellä navettaa, joten kokoaikainen
laiduntaminen voi olla vaikea toteuttaa. Osa-aikalaiduntamisen kautta myös robottilypsyssä olevat lehmät pääsevät nauttimaan kesälomasta.
Lehmät ovat laumaeläimiä ja tämä näkyy
selvimmin laidunkäyttäytymisessä. Sisäruokintakaudella robottinavetassa lehmät
pysyvät koko ajan yhdessä laumassa ja
käyvät lypsyllä omaan tahtiinsa. Laidunkaudella lehmät siirtyvät navetasta laitumelle pieninä laumoina ja tulevat yleensä
myös takaisin ryhmissä. Tämä ryhmäkäyttäytyminen aiheuttaa toisinaan robotille
tyhjäkäyntiä ja vastaavasti hetken kuluttua robotille voi tulla ruuhkaa.
Osa-aikalaiduntaminen helpottaa
lypsyrobotin ruuhkahuippuja, koska lehmät ovat yhtenä lypsyä tasoittavana navettaryhmänä puolet ajastaan. Navettaan
jääminen voidaan toteuttaa esimerkiksi
ulospääsyn estävällä älyportilla. Portin voi
säätää siten, että lehmä ei pääse laitumelle jos edellisestä lypsystä on kulunut liian
kauan aikaa. Tällä estetään lypsyvälin
kasvamista liian pitkäksi. Karjasta löytyy
aina muutama ”laiskimus”, jotka lisäävät
huomattavasti laitumelta hakutyön määrää. Älyportin avulla voisi olla mahdollista
rajoittaa tällaisten lehmien laitumelle pää-
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syä. Lehmät voidaan rutiininomaisesti
myös hakea esimerkiksi kerran päivässä
navettaan. Lehmät kuitenkin tottuvat helposti hakurutiiniin, mikä tekee niistä
melko haluttomia palaamaan navettaan
omia aikojaan. Kaiken kaikkiaan lehmien
hoitokäytäntöjä ei kannata muutella päivästä toiseen, koska säännöllisyys vähentää lehmien levottomuutta.

Hyvä laidun kannustaa
lehmiä laiduntamiseen
Ruotsalaisten (Spörndly & Wredle 2004)
tutkimusten mukaan laitumen keskialueen sijaitessa 360 metrin päässä navetasta ympärivuorokautisesti laiduntaneet
lehmät vähensivät lypsyllä käyntejä (-0,2
lypsyä /pv) ja maitotuotosta (- 2,7 kg/pv)
verrattuna aivan navetan vieressä sijainneeseen laitumeen. Säilörehun lisääminen
kaukaisemman laidunryhmän ruokintaan
ei maitotuotosta juuri korjannut, mutta
lehmät täytyi hakea laitumelta entistä
useammin takaisin navettaan. Ympäri-

vuorokautisessa laiduntamisessa ei säilörehua ylipäätään kannata käyttää, mikäli laidunta on riittävästi tarjolla. Ruotsalaisen kokeen mukaan alkukesän hyvälaatuista laidunrehua lehmät viitsivät
käydä syömässä kauempanakin, mutta
kaukaisemman lohkon laiduntamisinnokkuus aleni ruohon vanhetessa.
Osa-aikaisessa laiduntamisessa laidunlohkot voivat sijaita kauempana verrattuna ympärivuorokautiseen laiduntamiseen. Hollantilaisen van Doorenin
raportissa kauimmaiset robottilypsyn yhteydessä käytetyt laitumet ovat sijainneet
1,3 kilometrin päässä navetasta. Toisin
kuin ruotsalaisessa kokoaikalaiduntutkimuksessa, hollantilaisessa vertailussa osaaikalaitumella laitumen sijainti yli 500
metrin päässä navetasta ei vähentänyt
lypsykertoja eikä maitotuotosta verrattuna alle 150 metrin päässä sijainneisiin
laitumiin. Myös tässä tutkimuksessa kokoaikalaiduntaminen vähensi robottilypsettyjen lehmien maitotuotosta.
Kävelyaika laitumelle ei sinällään rajoita syömiseen kulutettua aikaa. Laitumen ja navetan väliseen matkaan lehmät
käyttävät vuorokaudessa muutamia kymmeniä minuutteja, kun taas pelkkään
seisoskeluun lehmät kuluttavat useita
tunteja päivässä ja esimerkiksi makaamiseen käytetään lähes puoli vuorokautta.
Hollantilaisen tutkimuksen loppupäätelmänä oli, että lehmiä voi osa-aikaisesti
laiduntaa 4-10 tuntia vuorokaudessa useiden satojen metrien päässä sijaitsevilla
laitumilla ilman, että lypsytiheys merkittävästi pienenisi.
Säätila vaikuttaa huomattavasti laitumella käyntihalukkuuteen. Suitiassa tehtyjen havaintojen mukaan lehmät eivät
halua mennä ulos kun lämpötila ylittää
hellerajan 25 °C. Ruotsalaisten tutkimuksen mukaan vesisade saa lehmät myös
pysymään enemmän sisätiloissa kuin ulkona. Hyvällä säällä ja laitumen sijaitessa
navetan vieressä lehmät viipyivät keskimäärin 68 % ajastaan laitumella, joten
laitumen voi päätellä olevan sinällään

lehmille varsin mieluinen paikka. Tätä
tukee myös havainto, jonka mukaan lehmien kokonaismakuuajasta kului 80 %
lähilaitumella.
Robottilypsyssä helpoin tapa toteuttaa laidun on enemmän tai vähemmän
jatkuva laiduntaminen, jossa samaa aluetta laidunnetaan jopa viikkoja ilman kiertoa. Tämä on hyvä vaihtoehto, mikäli
lehmille halutaan lähinnä suoda mahdollisuus ulkoiluun. Jos taas laitumelta halutaan saada myös merkittävissä määrin
rehuyksiköitä, tulisi laidun toteuttaa normaalin kiertävän laitumen periaatteiden
mukaisesti. Aitaustyöt tulee tällöin toteuttaa ”sektorimaisesti” siten, että navetta
sijaitsee näiden sektorilohkojen keskipisteessä. Yhtä lohkoa voi syöttää hieman
kauemmin verrattuna intensiiviseen kiertolaiduntamiseen. Yli 5 päivän laidunaikaa lohkoa kohti ei kuitenkaan voi suositella lukuun ottamatta raiheinälaitumia,
jotka kestävät kotoisia heinälajeja paremmin jatkuvaa laiduntamista.
Automaattilypsyssä älyportti helpottaa valvontaa
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Laiduntaminen vähentää maidon
tuotantokustannusta
Tutkija Auvo Sairanen MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Maaninka

MTT:n vetämässä laiduntutkimushankkeessa verrattiin simuloitujen tilamallien avulla säilörehu- ja laidunruokintaa keskenään. Koetuloksiin perustuva malli selvitti miten
maidontuottajan kannattaisi järjestää lypsylehmien laidun- ja sisäruokinta pitkällä
aikavälillä. Vertailulukuna talouslaskelmissa oli suurin ylijäämä, kun maitotuotosta ja
maataloustuista vähennettiin kaikki tuotantotoiminnasta aiheutuneet kustannukset.
Talouslaskelmien perusteella kokoaikainen laiduntaminen osoittautui kaikissa
tilakokoluokissa taloudellisesti kannattavimmaksi vaihtoehdoksi ja kokoaikainen
säilörehuruokinta jäi heikoimmaksi. Merkittävin tekijä laidunvaihtoehtojen hyvään kannattavuuteen on laidunrehuyksikön matala tuotantokustannus. Vasta
kun säilörehun hinta putoaa alle puoleen
oletetusta, ympärivuorokautinen laiduntaminen ja kokoaikainen säilörehuruokinta tuottavat jokseenkin yhtä suuren
ylijäämän. Vaihtoehtoja verrattaessa täytyy pitää mielessä, että kyse on pitkän
aikavälin tarkastelusta. Tällöin laiduntamisen edut voidaan täysimääräisesti hyödyntää kokoaikaiseen säilörehuruokintaan verrattuna pienemmillä kone- ja
rakennusinvestointeina.

Parempi liikaa kuin liian vähän
Tilusrakenne voi haitata kokoaikalaiduntamisen toteutusta ja osa-aikainen laidun
voi käytännössä osoittautua usein sopivimmaksi tilan laidunvaihtoehdoksi. Nurmen kasvuolosuhteet ovat perinteisesti
Suomessa melko vaihtelevat ja tämän
vuoksi kokoaikalaitumella joudutaan pitämään reserviä riittävän laidunalan takaamiseksi heikon nurmenkasvun yllättäessä. Ylimääräinen laidunala vähentää
laitumen keskimääräistä ry –satoa, koska
laidunalalta saatava maidontuotanto joudutaan jakamaan suuremmalle peltoalalle. Toisaalta laidunalan salliessa on parempi pitää kierrossa vähän liikaa kuin liian
vähän laidunalaa. Kokoaikalaiduntajilla

34

Pohjois-Savon nurmiopas

laidunrehun tilapäinenkin puute vähentää tehokkaasti maitotuotosta ja samalla
maitotiliä. Osa-aikalaitumella ylimääräistä
laidunreserviä ei tarvita ja laiduntaminen
voidaan suunnitella toimivaksi suhteellisen
pienellä kokonaisalalla.
Laitumen etäisyys ja karjakoko vaikuttavat oleellisesti laiduntamiskustannukseen työmäärän lisääntymisen vuoksi.
Tämä on yksi syy, minkä vuoksi laiduntamisesta on jopa luovuttu kokonaan
siirryttäessä investoinnin myötä parsinavetasta huomattavasti aikaisempaa suurempaan karjakokoon ja pihattonavettaan. Pihattonavetta ja laidun ovat kuitenkin hyvä yhdistelmä, koska lehmien
kiinniottotyö on pihatossa pieni verrattuna parsinavettaan. Työtehoseuran ja
MTT:n laskelmien perusteella lypsy- ja
kiinniottotyöstä aiheutuva kustannus on
jokseenkin samansuuruinen 20 lehmän
parsinavetassa ja 60 lehmän pihatossa!

Vähennä väkirehua
Laitumella väkirehusta on kokeiden mukaan (kokoaikalaidun) saatu lineaarinen
tuotosvaste 9 kg:n väkirehutasolle saakka,
joten myös laitumella maidon hyvä tilityshinta verrattuna rehujen hintoihin tekee
väkirehuruokinnan kannattavaksi. Väkirehutason nosto yli 9 kg/vrk ei laitumella
ole juurikaan lisännyt maitotuotosta eikä
siten myös tuloja. Tämän perusteella sisäruokintakauden väkirehumääriä ei laitumella kannata antaa.
Talousvertailun tulokset perustuvat
pitkän aikavälin tarkasteluun, jolloin in-

vestoinnit voidaan kussakin tilakokoluokassa sopeuttaa valitun laidunvaihtoehdon mukaisiksi. Tämä tarkoittaa, että myös
peltoala saadaan mukautettua tarpeen
vaatimalla tavalla. Lyhyellä aikavälillä
tarkasteltuna kunnossa olevat tuotantovälineet kannattaa säilyttää ennallaan ja

merkittävät muutokset toteutetaan uusia
investointipäätöksiä tehtäessä. Käytössä
olevia menetelmiä kannattaa muuttaa
myös kasvukauden mittaisella jaksolla,
mikäli tilan vallitseva käytäntö ei vastaa
tilan olemassa olevia mahdollisuuksia.

Millä keinoin laatusäilörehua?
Neuvonta-agrologi Heikki Niskanen, Valio Oy Alkutuotanto

Tehokkuuden lisääminen varmistaa suurten rehualojen korjuun oikealla hetkellä.
Usein rehun laatu kuitenkin pilataan liialla kiireellä. Säilörehunteon riskikohdiksi ovat
tulleet rehun likaantuminen, säilöntäaineen annostelun ongelmat sekä rehun huono
tiivistyminen paalissa tai siilossa. Samat työohjeet eivät sovellu jatkuvaan käyttöön.
Korjuuohjeita on tarkennettava jopa lohkokohtaisesti.
Oman tilan nurmiviljelyn tilanne kannattaa arvioida kriittisesti ja asettaa selvät
tavoitteet paremmasta säilörehun satotasosta, säilöntälaadun parantamisesta ja
rehun tuotantovaikutusten nostamisesta.
Säilörehuketjun koneistusvaihtoehdot

täytyy suunnitella niin sadonkorjuuta,
varastointia kuin ruokintaakin silmällä
pitäen. Rehulaatuun panostaminen on
halpaa, usein riittää huolellisuuden lisääminen esimerkiksi laakasiilojen täytössä.

Tarkuussilppuri tekee lyhyttä ja tasamittaista silppua. Korjuukone voi olla traktori-käyttöinen
tai varustettu omalla voimakoneella. Tarkkuussilppurivaunu sopii kahden miehen ja traktorin
korjuuketjuun samoin kuin noukinvaunu. Silppurikorjuun etuna on säilöntäaineen hyvä
sekoittuminen korjattavaan rehuun.
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Valmistaudu rehunkorjuuseen
ajoissa
Säilöntäaineet, siilomuovit ja katemateriaalit on hyvä varata etukäteen. Pintarehun säilyvyyden varmistamiseksi on käytettävä kahta muovikerrosta rehun pinnassa; toinen niistä voi olla esimerkiksi vain
0,05 mm paksuinen vakuumimuovi, joka
imeytyy tiiviisti rehun pintaan. On myös
mahdollista käyttää riittävän isoja reunamuoveja, jolloin reunapainopusseja on
varattava riittävästi.
Ajoissa kunnostetuilla koneilla ja rehuvarastoilla korjuuseen päästään heti
täydellä teholla. Siilojen tiiviys tulee tarkistaa ja asentaa puristenestejärjestelmät.
Siilolla tarvitaan tehokas levitys- ja tallauskone, joten tilan ykköskaluston paikka
on siellä. Myös kookkaan rehukaluston
esteetön liikkuminen tulee varmistaa.
Happopullojen käsittelypaikalle tarvitaan
myös suojalasit ja -käsineet sekä puhdasta vettä.
Mikäli urakointiapua tarvitaan, kannattaa säilörehu-urakoitsijaan olla yhteydessä heti kesän alettua. On urakoinnista maksavan tilan etu, että urakoitsija
tuntee tilan vaatimukset korjuutyön ja
rehun laadun suhteen. Erityisesti kannattaa selvittää säilöntäaineen valinta ja
käyttömäärä.

Korjaa rehu ajoissa ja puhtaana
On tärkeää korjata rehu säilörehuasteella (D-arvon ollessa yli 68) korjuutavasta
riippumatta. Korsiintunut rehu on vaikea
tiivistää siilossa, etenkin jos silppu on
pitkää; toisaalta liian aikaisessa vaiheessa
korjattu nurmirehu puuroutuu säilöttäessä
ja puristeneste jää osaksi rehuun. Niitto
kannattaa tehdä 8-10 cm sänkeen siten,
että niittolaite kulkee suoraan ja muodostaa mahdollisimman leveätä, tasaista
karhoa. Karhojen polkeentumista tulee
välttää, sillä se lisää maa-aineksen joutumista rehuun ja hidastaa kuivumista.
Karhon leveys määräytyy korjuukoneen
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mukaan. Niittoluokojen yhdistäminen
karhotuslaitteilla onnistuu vain tasaisilla
vanhemmilla nurmilohkoilla, mutta keväällä perustetuille nurmilohkoille tai
raiteisille pelloille laitteet eivät sovellu.
Sadevesi ja kaste häviää pystykasvustosta nopeammin kuin niiton jälkeen karholta, mutta toisaalta ilmava ja tasainen
karho kuivuu nopeasti. Karhotuksella
voidaan estää myös rehun liiallinen kuivuminen. Kaksoissilppuria ja noukinvaunua käytettäessä kannattaa tavoitella noin
27-30 % kuiva-ainepitoisuutta, tarkkuussilppurilla 30-35 % ja pyöröpaalauksessa
se voi olla 30-45 %.

Säilöntäaineen valinta ja
annostelu
Säilöntäaine ei yksin varmista rehulaatua,
vaan koko säilöntätekniikan on oltava
kunnossa. Märät, puristenestealueen rehut vaativat runsaasti muurahaishappoa
sisältävän säilöntäaineen, ja kuivilla rehuilla tarvitaan lisäksi homeiden ja hiivojen kasvua estäviä lisäaineita. Maitohappobakteerivalmisteet toimivat varmimmin vain kuivissa yli 30 % kuiva-ainepitoisuuden rehuissa. Märät ja valkuaisrikkaat
raaka-aineet vaativat runsaamman säilöntäaineannostelun ja koko korjattava
rehuerä tarvitsee säilöntäaineen ensimmäisistä kuormista lähtien. Märissä rehuissa kosteus tasoittaa hapotuksen epätasaisuutta, mutta kuivassa rehussa jokaisen
heinän on saatava säilöntäainekäsittely.
Nousevaa karhoa hapotettaessa säilöntäaineen on ulotuttava pohjaheiniin saakka.
Kela-, kaksois- ja tarkkuussilppureissa säilöntäainesuuttimiksi sopivat pistesuuttimet. Noukinlaitteilla varustetuissa
korjuukoneissa käytetään kimmosuuttimia (viuhkamallinen nestesuihku). Säilöntäainetta annostellaan suositusten
mukainen määrä, yleensä 5-6 l/rehutonni. Isot noukinvaunut tarvitsevat uuden
sukupolven säilöntäaineannostelijat, joiden pumppausteho on jopa 8-10 l/min.

Laakasiilon täyttö
Laakasiilon täyttö tulee aloittaa takaosasta kiilamaisesti edeten ja pitäen hapettumassa oleva täyttörintamus mahdollisimman pienenä. Rehu levitetään ohuina
kerroksina ja tiivistetään uusi kerros huolella. Siilojen reunojen täyttymisestä ja
riittävästä tiivistymisestä täytyy huolehtia.
Koko siilo tulisi täyttää kerralla, ja korjuukatkojen ajaksi rehu tulee suojata pintamuovituksella ja painottaa.
Reunamuovit pysyvät ehjinä, kun
reunarehun pinta pidetään siilon keskiosan rehupintaa ylempänä, samalla myös
tallauskoneen kiilautuminen siilon seinämään estyy. Esikuivattua rehua tehtäessä
siilon pintaosan tiivistymistä voi helpottaa
säilömällä siihen kosteampaa rehua. Pintarehua pitää hapottaa runsaammin, mikä onnistuu helpoiten lisäämällä hapon
annostelua jo korjuuvaiheessa.
Ennen siilon sulkemista on syytä tiivistää reunat ”nokialaisella” polkemalla. Siilon sulkemisvaiheessa rehun rajapintaan,

siilon olkapään kohdalle, avataan syvennys
ja pintamuovit laitetaan tiiviisti seinämää
vasten. Reunaan tehty syvennys pitää
muovit ja reunapainopussin tiiviisti paikallaan. Avosiilossa sade- ja sulamisvesien
tulee valua pintamuovien päältä etulaatalle. Läpiajettavissa siiloissa pintavedet
voivat valua siilon molempiin päihin.

Painotus muovin päälle
Ilman yhtenäistä katetta rehu ei säily
muovin alla kunnolla. Painotus pitää
muovin tiiviisti kiinni rehussa ja estää
rehun kuumentumisen. Aumat ja laakasiilot on peitettävä kauttaaltaan niin, ettei
muovia näy mistään kohdasta. Torneissa
ja salvosiiloissa voidaan käyttää vesipainotusta tai kiinteitä painoja. Tasovarastoihin soveltuvat hyvin kotoiset materiaalit kuten sahanpuru, maa-aines, turve
sekä rehupaalit. Kaikki rehuvarastot vaativat seurannan. Muovien pysyminen
ehjänä on yksi säilönnän perusasioita.

Laakasiilon täyttö
Painotus

Reunapainopussi

Pintamuovi
Vakuumimuovi

Reunamuovi

Levitä-Tiivistä-Muista

reunat

Puristenestejohteet

Laakasiilon poikkikuva
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Hyvän paalisäilörehun tuottamisen edellytykset
Parasta pyöröpaalirehua saadaan säilörehuasteella korjatusta nurmesta, sillä
tällöin paalit tiivistyvät hyvin. Kuten säilörehun teossa muutoinkin, kannattaa huolehtia, että rehun raaka-aine on puhdasta nurmea ja että se niitetään noin 8 cm
sänkeen ilmavalle ja tasaiselle korjuulaitteen noukkimen levyiselle karholle. Paalirehun raaka-aine esikuivataan niiton jälkeen ennen paalausta 30-45 % kuiva-ainepitoisuuteen ja rehuun lisätään säilöntä-

ainetta säilönnällisen laadun sekä hyvän
ruokinta-arvon varmistamiseksi. Korjuukoneet kannattaa säätää kohdalleen, suorittaa paalaus teknisesti oikein ja varmistaa paalien tiukkuus (silppuavalla paalaimella oikea ajonopeus on 6-8 km/h).
Kiedonta tehdään välittömästi hyvälaatuisella muovilla vähintään 6 kerrokseen. Kiedottujen paalien siirtelyä tulee
välttää ja varastopaikka on hyödyllistä
suojata esimerkiksi verkolla linnuilta ja
muilta eläimiltä. Paalien kuntoa tulee
tarkkailla koko varastoinnin aikana.

Säilörehun laadun merkitys ruokinnassa
Kotieläinagrologi Jouni Rantala, ProAgria Pohjois-Savo

Säilörehun laadulla on suuri merkitys nautakarjan antamaan taloudelliseen tulokseen,
terveyteen, maidon laatuun sekä ruokinnan toteuttamiseen. Äärimmäisessä tapauksessa säilörehu voi olla niin huonoa, että sen käyttäminen eläinten rehuna ei ole edes
mahdollista. Tämän kieltää jo laki, meijerien ohjeistukset sekä eläinten kieltäytyminen.
Pienemmät laatupuutteet lisäävät kustannuksia väkirehustuksen määrän tai laadun
muuttumisen myötä. Heikompilaatuinen säilörehu vaatii rinnalleen useimmiten
enemmän, parempaa ja kalliimpaa väkirehua.
Säilörehulle voidaan määrittää kaksi eri
asioista kertovaa laatua. Artturi-analyysi
kertoo rehun säilönnällisen laadun arvosanoilla neljästä kymmeneen. Säilönnällisen laadun arvosana ei kuitenkaan kerro
kaikkea rehun ruokinnallisesta arvosta.
On aivan mahdollista että laadultaan kiitettävien (9 tai 10) rehujen ruokinnallinen
arvo on hyvin heikko ja toisaalta ruokinnallisesti täydelliseltä vaikuttavan rehun
säilönnällinen arvosana on heikko tai
tyydyttävä.

Säilönnällinen ja ruokinnallinen laatu kertovat eri asioita
Säilönnälliseen laatuun huomioidaan
seuraavat rehun yksittäiset tekijät: Happamuus (pH), liukoinen typpi, sokeripitoisuus, ammoniakkityppi sekä haihtuvat
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rasvahapot. Jos jokainen osatekijä on tavoitealueella saa rehu arvosanakseen
hyvän tai kiitettävän. Jos rehu ei ole valmistunut kunnolla tai se on varastoinnissa päässyt pilaantumaan, niin analyysi
kertoo tapahtuneen virheen. Arvosanalla 8 varustettu rehu kärsii jo jonkinasteisesta pilaantumisesta, mutta on edelleen
syöttökelpoista. 7:n arvoinen rehu on jo
selvä riski maidon voihappoitiöpitoisuuden nousulle, kuutosta huonompien rehujen syöttäminen eläimille on jo ”ruokinnallista pahoinpitelyä”. Ruokinnan
suunnittelussa säilönnällinen arvosana
huomioidaan jossakin määrin. Tiedossa
on, että hyvin hapanta rehua eläimet syövät huonommin. Samoin hajonneet typpiyhdisteet saattavat näkyä maidon ureapitoisuudessa sekä rehun maussa.

Lehmien karkearehutarve
Tuotos

vr%35 vr%40 vr%45 vr%50 vr%55 vr%60 vr%65

6000
7000
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9000
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11000
12000
13000

3120
3640
4160
4680
5200
5720
6240
6760

2808
3276
3744
4212
4680
5148
5616
6084

2574
3003
3432
3861
4290
4719
5148
5577

2340
2730
3120
3510
3900
4290
4680
5070

Rehun ruokinnalliseen laatuun vaikuttavat D-arvo, ry-arvo, kuitupitoisuus,
raakavalkuainen, OIV sekä PVT. Myös
kivennäispitoisuuksilla on ruokintaa tarkentavia vaikutuksia. Ruokinnansuunnitteluohjelmat laskevat ruokinnan pelkästään näiden lukujen perusteella, säilönnällisen laadun vaikutusten huomioiminen jää laskelman tekijän vastuulle. Suurin
vaikutus on D-arvolla, jonka perusteella
arvioidaan lehmän päivittäinen säilörehun
kulutus. D-arvon noustessa nousee myös
lehmän kyky syödä kyseistä rehua. Mitä
enemmän säilörehua lehmä syö, sitä pienemmäksi väkirehutäydennyksen määrä
tulee jättää. Syönti-indeksi palvelee samaa
tarkoitusta.

Erityisryhmille oma rehu
D-arvon nouseminen mahdollistaa sen,
että lehmä pystyy syömään rehua enemmän. Koska väkirehuannosta alennetaan
lisäsyönnin mukaan voidaan laskea yhden
D-arvopisteen hinta: 1 piste vaikuttaa
noin 40 euron säästön tai menetyksen
lehmää kohti talvessa, jos väkirehukilo
maksaa 23snt/ry ja säilörehu 10snt/ry.
Korjuuajan myöhästyttäminen muutamalla päivällä voi siis tulla maksamaan
80-120€/lehmä/vuosi kohonneiden väki-
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2457
2808
3159
3510
3861
4212
4563

1872
2184
2496
2808
3120
3432
3744
4056

1638
1911
2184
2457
2730
3003
3276
3549

Suositus
Ei toimi
Liikaa väkirehua

Lehmän säilörehun rehuyksikkötarve vuodessa.
Muuttujina ovat
väkirehuprosentti
ja tuotostavoite.
Keltaisella väritetyt
solut kuvastavat
hyvää ja suositeltavaa ruokintatapaa,
jonka mukaan laadukasta säilörehua
tulisi varata lehmää
kohti.

rehukustannusten myötä. Eräänlaisena
optimi D-arvona lypsävillä voidaan pitää
arvoa 69 tai 70. Kumpaankin suuntaan
liikuttaessa rehun ruokinnallinen arvo
muuttuu heikommaksi joidenkin tekijöiden osalta ja ruokinnan suunnittelu hankaloituu. D-arvojen parantaminen on
jatkuvana tavoitteena pääosalla lypsykarjatiloista koska sillä on selvä yhteys ruokinnan onnistumiseen. Ylilyöntejä on
kuitenkin vältettävä: Liian hyvä rehu on
jo liian hyvää, se aiheuttaa jo ruokinnallisia ongelmia.
Yli 12 kuukauden ikäisillä hiehoilla
ja umpilehmillä D-arvotavoite on selkeästi pienempi, noin 62. Nämä eläinryhmät vaativat vähäenergistä ja täyttävää
rehua, ruokinnallisesti liian hyvä rehu ei
täytä eläimiä tarpeeksi tai sitten ne lihovat liikaa yliruokinnan seurauksena. Järkevään maidontuotantoon kuuluu ajatus
oman säilörehun tekemisestä näille erityisryhmille. Rehua pitäisi tehdä noin
1300 rehuyksikköä hiehoa ja 300 ry umpilehmää kohti sisäruokintakauden ajalle.
Kokonaisuutta ajatellen neljäsosan varastossa olevasta säilörehusta tulisi olla tahallaan myöhään korjattua, ja kaikki tämä rehu tehtäisiin ensimmäisellä korjuukerralla. Erillinen hiehorehu vaatii lisäkapasiteettia varastointiin, lisäksi kahden
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kuva ?

erilaisen säilörehun jakaminen navettaan
voi muodostua ongelmalliseksi. Näistä
syistä johtuen ajatusta ei ole käyttökelpoinen kaikissa tapauksissa.

Ota suunnittelussa huomioon
myös muut tekijät
Kuitumäärä korreloi vahvasti D-arvon
kanssa. Ensimmäisessä rehusadossa Darvon aleneminen näkyy suoraviivaisesti
kuituprosentin nousuna. Toisen - ja kolmannen korjuun sadoissa ilmiö ei ole yhtä
vahva. Kuitu pitää lehmien pötsiterveyttä
yllä, mahdollistaa märehtimisen sekä on
tärkeä energialähde. Hyvä muistisääntö
kuituruokintaan voidaan johtaa Artturianalyysin perusteella: ”Herutusruokinnan suositeltava väkirehuprosentti =
säilörehun kuituprosentti”. Tästä säännöstä ei saa poiketa kovin paljoakaan jos
ruokinta halutaan pitää kannattavana ja
turvallisena. Korkeaa väkirehutasoa haluavien onkin syytä korjata säilörehu
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hieman myöhässä, jotta ruokinnan NDFtaso saadaan pidettyä tavoitealueella.
Liian vähäkuituinen säilörehu yhdistettynä korkeaan väkirehuprosenttiin on hyvin
vaarallinen yhdistelmä eläinten terveydelle ja maidon pitoisuuksille. Turvallisessa ruokinnassa kaikesta kuiva-aineesta
karkearehun NDF-kuitua on vähintään
25%. Vähäkuituisten säilörehujen rinnalla pieni heinälisä voi olla myös tarpeen
Säilörehun raakavalkuaispitoisuudella ei ole juurikaan merkitystä. Lähinnä se
kertoo lannoitteen käytöstä, ruokintaan
sopiva taso on 14-17% pitoisuus. Liian
korkea rv% nostaa vain ureaa, ei maitotuotosta. PVT kulkee käsi kädessä raakavalkuaisen kanssa. OIV määrällä on pieni
merkitys, maitolitra vaatii 48 grammaa
ohutsuolesta imeytyvää valkuaista muodostumiseensa. Yleensä kaikissa säilörehuissa OIV:ta on 84 grammaa/kg ka.
Kasvilajivalinnoilla, lannoituksella sekä
korjuuajalla voidaan vaikuttaa OIV:n
määrään. Jos säilörehun imeytyvän valku-

aisen määrä on korkea, voidaan lisävalkuaisen määrää hieman alentaa. Tämän
taloudellinen merkitys on kuitenkin vähäinen.
Rehun sokeripitoisuuden tavoitearvo
on 50 - 150 g/kg ka. Vaikka käyminen
olisi onnistunut hyvin, pieni sokerivara
on tarpeen. Lehmällä ei sinänsä ole sokerin tarvetta, mutta jos säilörehussa on
liian vähän sokeria, voihappokäymisen
riski on varsin suuri. Aurinkoiset päivät
lisäävät raaka-aineen sokeripitoisuutta.
Ruokinnassa liika sokeri löystyttää eläinten mahoja, lehmät ripuloivat. Vaarana
voidaan pitää myös pötsien happamoitumista. Liikaa sokeria ei säilörehusta saa
pois, lisärehustusta suunniteltaessa onkin
otettava huomioon se, että lisää sokeria
ei enää tahallaan anneta.
Säilörehun kuiva-ainepitoisuudella
ei ole varsinaista merkitystä ruokinnan
laatutekijänä. Kuiva-ainepitoisuus voi
vaihdella huoletta normaalin rajoissa
syönnin muuttumatta. Artturin laatuarvosanaa liian kuiville rehuille ei voida antaa, koska määrityksessä käytetään mm.
puristenesteen happamuutta. Kuivista
rehuista puristenestettä ei irtoa, joten
määritys ei onnistu. Punnitsevilla säilörehunjakolaitteilla, sekä seosrehuruokinnassa kuiva-ainepitoisuudella sen sijaan
on suuri merkitys. Koneet käsittelevät rehua luonnonpainokilojen mukaan, kuivaaineprosentin muuttuessa todellinen lehmän eteen tulevan rehun määrä muuttuu
merkittävästi. Ruokkijan onkin näissä tapauksissa huolehdittava tarkasti siitä, että
kuiva-aineprosentin mukainen korjaus
tehdään ruokintaan aina rehun muuttuessa. Seosrehuruokinnssa joutuu myös
huomioimaan sen, että rehu lajittuu helposti jos säilörehu on liian kuivaa. Näissä
tapauksissa seoksen joukkoon lisätään
vettä.

teettäminen ovat avainasemissa. Yhdessä nämä tekijät päättävät paljonko rehu
päivässä voidaan jakaa ja miten väkirehustus on toteutettava. Samalla voidaan
etukäteen varmistua onko ruokintakaudella oletettavissa ongelmia ja miten nämä ongelmat voidaan torjua. Rehun tekeminen heikkolaatuisena maksaa hieman vähemmän kuin hyvälaatuisena,
mutta rehua ruokittaessa kustannussäästöt ja tuottavuus osoittavat hyvänlaatuisen säilörehun olevan erittäin hyvän investoinnin. Laadukasta rehua on mukava
jakaa, eläimet ja meijeri palkitsevat huolellisen rehunteon vaivat.

Ruokinnan suunnittelu
Säilörehuruokintaa suunniteltaessa varastojen määrän arviointi sekä analyysien
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Säilörehun tuotantokustannuksissa on
suuri hintahaitari
Hankevetäjä Pia Punkki, MTT Kotieläintutkimus, Maaninka

Pohjoissavolaisten nautakarjatilojen ruokinnan tärkein rehu on säilörehu. Oli kesä
millainen tahansa säistä riippumatta, säilörehua tehdään yleensä 1-2 satoa kesässään,
joskus poikkeustilanteissa kolmekin satoa, kuten kesällä 2006. Valtakunnan keskimääräiset satotasot ovat olleet vuosia keskimäärin 4500 rehuyksikköä hehtaarilta.
Koeolosuhteissa, koeruuduilta mitattuina, joista ei satotappioita yleensä tule, saadaan
10 000 – 9000 ry/ha. Nurmiin panostavilla maatiloilla on mahdollista saada säilörehusatoa n. 9000 ry/ha saakka. Säilörehun tuotantokustannuksen hintaan vaikuttaa
olennaisesti sadon määrä. Heikoimpaan neljännekseen joutuvat aina ne tilat, jotka
syystä tai toisesta tekevät vain yhden sadon kesässään. Panostaminen peltoviljelyyn
lisää satotasoa ja näin ollen alentaa tuotantokustannuksia ja suurentaa nettovoittoa.
Tuotantokustannuksista kaikki kiinteät
kustannukset lohkaisevat yli 2/3, joista konekustannukset ovat puolet (taulukko 4).
Muuttuville kustannuksille jää yleensä
vajaa 1/3 ja näihin kustannuksiin yleensä sisältyy satotasoa nostavat erät kuten
lannoitus, kalkitus, kasvinsuojelu ja kylvösiemen. Näistä kuluista säästäminen
yleensä pienentää satotasoa ja näin ollen
ei ole järkevää pitkällä tähtäimellä. Tilalla voidaan vaikuttaa kiinteiden kustannusten eriin. Työkustannuksissa voidaan
miettiä, kuinka tehokkaasti teemme jokaisen työn ja työtuntien kirjaaminen

joltain lohkolta vuosittain auttaa tietämään paljonko aikaa kuluu työtehtäviin.
Konehankinnoissa kannattaisi miettiä
paras vaihtoehto omalle tilalle ja laskea
tarkkaan kuinka se kannattaa. Voisiko
tila kenties hankkia koneita yhteisesti
muun tilan tai muiden tilojen kanssa, vai
olisiko paras antaa urakoitsijan tehdä
säilörehu tai joku säilörehu koneketjun
osatyö kuten niitto? Kaikki ratkaisut eivät
sovi kaikille, mutta jokaiselle tilalle löytyy
varmasti sopiva vaihtoehto kuinka säilörehun tuotantokustannusta saadaan
alemmaksi.

Taulukko 4. Säilörehun kustannukset 2005 koko maa ja PETU pilottitilat 2005 sekä 2006
Säilörehun kustannuserät
PETU 06

Tilaryhmä

PETU 05
Koko maa
Heikoin 1/4
Muuttuvat kustannukset yhteensä
Työkustannukset yhteensä
Konekustannukset
Rakennuskustannukset
Yleiskustannukset
Pellon ja ojituksen kustannukset

2. Heikoin 1/4
2. Paras 1/4
Paras 1/4
0
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Pelto Tuottamaan pilottitilojen
satotasot
Kesä 2005 oli kolea ja sateinen, ja tästä
syystä laadullisesti sato oli heikko. Pelto
Tuottamaan hankkeen pilottitilojen keskimääräinen sato oli 6181 ry/ha (taulukko 5).
Satotaso yltää valtakunnan ja Pohjois-Savon parhaimpaan neljännekseen. PohjoisSavon paras neljännes sai vuonna 2005
satoa säilörehusta 6800 ry/ha ja keskimäärin 4860 ry/ha. Hajonta satotasoissa
on suuri niin valtakunnallisesti kuin maakunnallisesti. Satotaso on neljännesten
mittari suuruusjärjestyksessä. Sadon hinta on vakio, joka määräytyy kunkin vuoden
alussa tehtyihin tilojen välisiin rehukauppoihin. Tukitasot taas ovat erilaisia eri
tukialueilla, joten niistä tulee keskimääräisesti erilaisia lukuja eri neljännesten
kesken. Vuonna 2006 tuli tilatukijärjestelmä voimaan ja se aiheutti tukitasossa
muutosta vuoteen 2005 verrattaessa, koska maitopalkkio ja sonnipalkkiot siirtyivät
maksettavaksi tilatuen kautta.
Kesä 2006 olikin sitten aivan toisenlainen kuin edellisenä vuotena. Kuivuutta ja lämmintä riitti ennätyksiin saakka.
Säilörehua ei kiloina tullut paljon, mutta
rehuyksiköiksi muutettuna saatiin hyviä
satoja. Pilottitilojen keskimääräinen sato
oli 6233 ry/ha. Koko valtakunnan lopullisia luotettavia, tilastoja ei ollut tämän
kappaleen kirjoittamisen aikaan vielä saatavilla, laskelmia oli tehty vain kolmannekselle tiloista. Joten pilottitilojen laskelmat on sijoitettu samaan taulukkoon kuin
vuonna 2005.

Heikoimmassa neljänneksessä ovat myös
ne tilat, jotka lannoittavat vain kerran
kesässään. Lannoitukseen vuonna 2006
meni enemmän panoksia monen pilottitilan tehdessä kolmannen sadon. Nurmien kasvinsuojelua tehokkaimmat säilörehuntekijät käyttävät jo parantaakseen
puhtaamman sadon osuutta. Nämä kustannukset lisäävätkin sadon määrää huomattavasti. Muut muuttuvat kustannukset, joihin kuuluvat liikepääoman korko,
traktorin muuttuvat kustannukset ja esim.
vuokrakoneiden ja -työn kustannukset sekä säilöntäaine ja -muovi ovat selvästi laskeva kulu eri neljännesten kesken. Satotason noustessa esim. säilöntäainetta ja
-muovia kuluu enemmän kuin heikomman satotason tiloilla. Katetuotossa A
(tuotot - muuttuvat kustannukset) on parhaimman ja heikoimman neljänneksen
välillä eroa on 419 €/ha. Tämä johtuu siitä,
että paras neljännes on laittanut 110 €/ha
enemmän muuttuviin kuluihin kuin heikoin neljännes ja on saanut yli 2,5 kertaa
enemmän satoa hehtaariltaan.

Panokset suurentavat
satotasoa
Monivuotisissa muuttuvissa kuluissa huomioidaan kylvösiemenen, kalkituksen ja
nurmen lopetuksessa käytetyn glyfosaatin
hinta nurmen kierron mukaan. Karjanlannalle ei määritellä hintaa, koska työkustannuksen katsotaan kompensoivan
sen. Lannoitteisiin paras neljännes panostaa enemmän kuin muut neljännekset.
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Kiinteät kustannukset kuriin!
Työkustannuksissa sekä oman että ostotyön onkin hajontaa eri neljännesten kesken. Pilottitiloilla oman työn kustannus on
selvästi alhaisempi, osalla pilottitiloilla
käytetään runsaasti vuokrakonetyötä, joka vähentää oman työn kustannuksia. Ja
kuten huomataan taulukosta 5, ostotyötäkin käytetään pilottitiloilla selvästi
enemmän kuin muilla tiloilla. Työkustannukset pilottitiloilla vuonna 2006 ovat
pienentyneet edellisestä vuodesta, johtuu tarkentuneesta työtuntikirjanpidosta
osalla tiloista.
Konekustannuksiin kuuluvat koneiden poisto, korko, kunnossapito ja vakuutukset. Konekustannukset ovat pilottitiloilla suuret, koska osalla tiloilla on juuri
investoitu suuriin, tehokkaisiin säilörehukorjuukoneisiin. Yleiskustannuksissa (esim.
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koulutus-, neuvonta-, kirjanpito-, ja puhelinkulut sekä ammattikirjallisuus ja lehdet)
on hajontaa neljännesten kesken, tämä on
varmasti ainut kuluerä, joka vaihtelee niin
tilojen kuin vuosienkin kesken. Peltoviljelyn tuotantokustannuksia laskettaessa
huomioidaan vain ne koneet, rakennukset ja yleiskustannukset, jotka kohdistuvat
peltoviljelypuolelle. Kiinteät kustannukset (työ-, kone-, rakennus- ja yleiskustannukset) vievät yleensä kustannuksista eniten. Katetuotto C (tuotot – muuttuvat kulut
– työkustannukset – kiinteät kulut) olivat
vuonna 2005 pilottitiloilla 344 €/ha ja
vuonna 2006 597 €/ha.
Pellon ja ojituksen kustannukset syntyvät peltojen vuokrista, koroista ja poistoista sekä ojituksen poistoista ja koroista.
Pilottitiloilla on lähes puolet vuokrapeltoja, joten tämä vaikuttaa pellon kustannuksiin enemmän kuin muualla maassa.

Ja mitä jäi viivan alle?
Nettovoitto tai -tappio saadaan, kun tuotoista vähennetään kaikki kustannukset.
Mikään muu karjatalouden rehu ei pääse
tällaisiin lukuihin kuin säilörehu nettovoitto/tappio kohdallaan. Ero parhaimman ja heikoimman neljänneksen kesken
vuonna 2005 oli 315 €/ha. Säilörehunurmen sadontuottokyky on Pohjois-Savossa
parhain verrattuna viljoihin. Ohran keskisato samana vuonna Pohjois-Savossa oli
3100 kg/ha. Nettovoiton ero parhaimman ja heikoimman neljänneksen kesken
ohralla oli 108 €/ha.
Säilörehun tuotantokustannus pilottitiloilla oli vuonna 2005 17,1 snt/ry, valta-

kunnan paras neljännes sai 16,5 snt/ry ja
heikoimmalla se olikin jo 37 snt/ry. Tässä
luvussa ei ole huomioitu tukia eikä sadon
hintaa. Pilottitilojen tuotantokustannus
vuonna 2006 oli 16,7 snt/ry. Ohran tuotantokustannus koko maassa oli vuonna 2005
parhaimmalla neljänneksellä 22,1 snt/ry
ja Pohjois-Savossa 24,4 snt/ry.
Pohjois-Savossa on mahdollisuudet
tuottaa säilörehua alle viljan tuotantokustannuksin. Heikoimpaan neljännekseen
kuuluva tila joutuu korjaamaan säilörehusatonsa kaksi kertaa isommalta alalta kuin
parhaimpaan neljännekseen kuuluva tila
selvitäkseen sisäruokintakauden yli, jos
oletetaan, että tiloilla on saman verran
karjaa.

Taulukko 5. Säilörehun tuotantokustannus 2005 koko maa ja pilottitilat
Säilörehu 2005 koko maa
Paras 1/4
Pinta-ala, ha yhteensä
6610
Kasveja, kpl
288
Sadon määrä kg/ha tai ry/ha
7079
Sato
886
Tuet yhteensä
541
Tuotot yhteensä
1427
Kylvöt
12
Lannoitukset
152
Karjanlanta
0
Kasvinsuojelu
3
Muut muuttuvat kustannukset
192
Muuttuvat kustannukset yhteensä
359
Katetuotto A
1068
Työkustannukset (oma työ)
154
Työkustannukset (ostotyö)
16
Työkustannukset yhteensä
170
Katetuotto B
898
Konekustannukset
354
Rakennuskustannukset
86
Yleiskustannukset
38
Kone-,rakennus- ja yleiskustannukset yht. 478
Katetuotto C
420
Pellon ja ojituksen kustannnukset
158
Kiinteät kustannukset yhteensä
806
Kustannukset yhteensä
1165
Nettovoitto/-tappio
262
Tuotantokustannus €/1000 ry
165

2. Paras 1/4 2. Heikoin 1/4 Heikoin 1/4 Kaikki
6810
6780
6266
26467
285
285
285
1143
5270
4117
2567
4786
673
521
353
611
524
523
545
533
1197
1044
898
1144
13
13
13
13
140
124
95
128
0
0
0
0
3
2
1
2
175
156
140
166
331
295
249
309
866
749
649
835
173
165
159
163
15
8
8
12
188
173
167
175
679
576
482
660
328
319
321
330
56
43
31
54
42
32
42
39
426
394
394
423
252
182
88
237
149
136
140
146
763
703
702
744
1094
998
951
1053
104
46
-53
91
208
242
370
220

PETU 05 PETU 06
520
538
19
19
6181
6233
736
746
487
731
1223
1476
1
4
141
146
0
0
4
2
211
184
357
336
866
1140
99
84
18
11
116
95
749
1045
322
359
47
47
35
42
405
448
344
597
178
159
700
702
1057
1038
166
438
171
167

Lähde: Lohkotietopankki huhtikuu 2007
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Konekustannusjahdin monet keinot
Laatuneuvoja Hannu Mäkipää, ProAgria Pohjois-Savo

Konekustannuksia alentamalla parannetaan tehokkaasti tilojen kannattavuutta ja
yleensä myös työn- ja ajankäyttö saadaan tehokkaammaksi. Järkeviä keinoja kustannusten alentamiseksi ovat erilainen koneyhteistyö tai urakointipalvelujen käyttäminen. Tavoitteena on saada käyttöön tehokkaat koneet ja niille riittävästi käyttötunteja, jotta konekustannukset pysyvät kohtuullisina tuotettua yksikköä kohti. Tehokkuudella saadaan mm. rehunkorjuuaikaa lyhyemmäksi, joka tuo mielekkyyttä työhön
ja varmentaa rehun laatua.
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Yhtenä esimerkkinä toimivasta tilojen
yhteistyöstä on Kaavilla toimiva avoin
yhtiö – Emola ay, jonka omistavat Mikael
Hallikainen ja Juha Rissanen. Emolalla on
80 emolehmän navetta, jota periaatteessa hoidetaan vuoroviikoin. Molempien
osakkaiden maatilojen pellot on vuokrattu Emolalle, joka omistaa kaikki tilojen
hoitamisessa tarvittavat koneet. Yhtiön
osakkaat tekevät yhdessä yhtiön peltotyöt ja yhtiön koneilla tehdään koneurakointia Kaavilla ja lähiseudulla.
Emolan säilörehut korjataan pääosin
tarkkuussilppurilla, joka on yhteisomistuksessa kolmannen osapuolen kanssa.
Koneurakointi kohdistuu pääosin rehunkorjuuseen pyöröpaalaimella. Urakointina tehdään myös mm. lietteen ja kuivalannanlevitystä sekä lumenaurausta. Yhtiömallilla saadaan karjanhoitoon säännölliset vapaat sekä edullinen ja tehokas
koneistus tilanhoitoon ja urakointiin. Yhteistyökuvioilla saadaan töihin tehokkuutta ja mielekkyyttä - töitä pystytään
vuorottelemaan ja varahenkilöjärjestelmä
on kunnossa.

tuukysymykset – koneiden osakkaat ovat
yhteisesti vastuussa koneiden käyttöturvallisuudesta.
Varsinkin rehunkorjuupuolella toimii
erilaisia konerenkaita, joissa viljelijät lainaavat koneita tai urakoivat konetöitä
toisilleen muodostaen tehokkaita ja yhteensopivia koneketjuja. Koneilla on eri
omistajat ja usein omistaja huolehtii koneen huollosta ja kunnossapidosta. Konerenkaassa olevien työpanos ja koneiden
kapasiteetti hyödynnetään mahdollisimman hyvin.
Pidemmälle viety malli yhteiskoneista
on koneyhtymä, jolloin yhtymä omistaa
koneet ja toiminta tapahtuu yhteisesti
hyväksyttyjen sääntöjen pohjalta. Yhtymän
osakkaat toimivat koneiden kuljettajina ja
yhtymällä voi olla jopa palkattua henkilökuntaa töissä. Oikein mitoitetulla konekapasiteetilla saadaan tehokas työketju
ja edulliset konekustannukset.
Maaseudulla toimivat järjestöt omistavat jäsentensä käyttöön hankittuja koneita. Menot jaetaan yleensä käyttökertojen, -tuntien tai -pinta-alojen mukaan.

Yhteistyömalleja on erilaisia

Koneurakointi

Yhteiskoneet edellyttävät osakkailta joustavuutta ja usein samanhenkisyyttä kaikilta omistajilta. Koneiden hankintahinta
jaetaan osakkaiden määrän tai käytön
mukaan ja vuotuiset kustannukset jaetaan käyttötuntien mukaan. Yhteiskoneita käyttäessä on huomioitava myös vas-

Edullinen tapa alentaa tuotantokustannuksia on käyttää koneaseman tai urakoisijan palveluja. Monilla tiloilla on
järkevää keskittyä oleelliseen tuotantoon
ja antaa osa töistä urakoitsijan tehtäväksi - urakoitsijaa käyttämällä saa koneen
ohella myös kuljettajan. Usein on edulli-
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sempaa teettää työ urakoitsijalla, kuin
hankkia oma kone – sijoitettavalla rahalla
täytyy aina olla tuottovaatimus. Työn ulkoistaminen on mahdollista tehdä sopimuspohjaisesti, jolloin molemmat osapuolet hyötyvät – urakoitsija voi panostaa
ajanmukaiseen ja tehokkaaseen kalustoon ja palvelun käyttäjä voi luottaa, että
työt tulevat tehtyä ajallaan. Ammattimainen koneurakointi maaseudulla on laajentumassa ja sille on tarvetta. Tarjolla on
myös koneasema-tyyppistä toimintaa,

jolloin tarjotaan työkokonaisuuksia ”avaimet käteen” periaatteella.
Osa urakoitsijoista on ollut mukana
urakoitsijoiden laatukoulutuksissa ja he
ovat tehneet yritykselleen toimintajärjestelmän. Koulutuksen avulla on kehitetty
urakointipalvelujen saatavuutta, luotu
vuorovaikutusta ja yhteisiä ”pelisääntöjä”
urakoitsijoiden sekä maatilojen välille.
Vastuullinen urakoitsija toimii avoimesti
ja tekee työt niin kuin on sovittu.

Emolan yhtiökumppanit huoltamassa säilörehuketjun konetta keväällä.
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Pohjois-Savoon valtakunnan parhaat nurmet
Nurmenviljelyn merkitys on erittäin suuri
pohjoissavolaiselle maataloudelle ja elintarvikkeiden jatkojalostukselle. Maakunnan maataloustuotannon arvosta 80 %
tulee maidon- ja naudanlihantuotannosta,
jonka yksi peruselementti on nurmenviljely. Laadukas säilörehu on tärkeä pohja
laadukkaalle maidon- ja lihantuotannolle.
Pelto Tuottamaan - hankkeen kohderyhmänä ovat olleet kaikki pohjoissavolaiset nurmitilat eli maidon- ja naudanlihantuottajat. Hankkeessa selvitettiin ns.
pilottitilojen avulla nurmentuotannossa

olevia kehittämiskohteita sekä luotiin näihin ongelmiin käytännönläheisiä, taloudellisesti kannattavia ratkaisuja.
Hankkeen aikana järjestettiin koulutusta peltoviljelyyn liittyvistä ajankohtaisista aiheista (mm. uudet viljelykasvit ja
-menetelmät, kasvinsuojelun ajankohtaiset asiat) ja tehtiin opintoretkiä konenäyttelyihin sekä järjestettiin suosittuja
työnäytöksiä. Kaikenkaikkiaan tiedotusta
tehtiin yli 40 päivän verran ja mukaan
saatiin yli tuhat viljelijää, neuvojaa tai
muita asioista kiinnostuneita.

Hankkeen toteutus ja rahoitus
Hankkeen toteuttaja on MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Maaninka yhdessä
Aluekehityssäätiön/Maito- Savon kanssa.
Hanke on osa Maito–Savon hankekokonaisuutta.
Hankkeen päärahoitus tulee PohjoisSavon TE-keskuksesta ja Tavoite 1-ohjelmasta (EMOTR + kansallinen rahoitus).
Muina rahoittajina ovat Pohjois-Savon
kunnat, maatilat, Kemira GrowHow,
Osuuskunta Maitomaa, Alueosuuskunta
Promilk, Viljavuuspalvelu Oy, A–Tuottajat
ja Berner Oy.
Yhteistyökumppaneina edellisten lisäksi ovat Pohjois-Savon nurmiryhmä, Suomen nurmiyhdistys, ProAgria Pohjois-Savo,
Suonentieto Oy, Valio Oy, Savonia-ammat-

tikorkeakoulu Iisalmen yksikkö, Savon
ammatti- ja aikuisopisto Muuruvesi ja
Suonenjoki, Ylä-Savon ammattiopisto
luonnonvara-ala Peltosalmi, Pohjois-Savon
ympäristökeskus sekä nurmisiementuottajat ja –myyjät.

Pohjois-Savon TE-keskus
Maaseutuosasto
Käsityökatu 41,
PL 2000, 70101 KUOPIO
(017) 617 5111
www.te-keskus.fi/pohjois-savo
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Maito-Savo
Alamäentie 6 A
74300 SONKAJÄRVI
(017) 760 7700

www.aluekehityssaatio.fi

MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Maaninka
Halolantie 31 A
71750 MAANINKA

(017) 264 4800
www.mtt.fi

