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Luento sisältää käytännön toimenpiteitä pellon parantamista, 
kunnossa pitämistä,runsaasti ja hyvän rehun tuottamista  
lihaeläimille 
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Painopiste alueet  

• Nurmituotannossa 

• Pellon kunto 

• Oikeat kasvivalinnat eri maalajeille ja laitumille 

• Nurmen täydennyskylvöt ja nurmen iän lisääminen 

• Sadon nostaminen ja valkuaistuotannon omavaraisuuden 
parantaminen.  

• Rehun hinta vaihtelu Artturi hankeen mukaan senttiä 3,0- 12,00/ kg 
tuotantokustannus 
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Pellon perusta –hyvä tuotto 

• 1. Maan kasvukunnon hoitaminen – Kalkitus happamat maat alle 5,7 
pH, kun käyttää palkokasveja pH nousee joka vuosi itsestään, kun  pH- 
laskee kemiallisella lannoitteilla. 

• 2. Ravinnehuollon järjestäminen – Kali arvot viljavuudessa yli 150 että 
tulee hyvä sato  ja muodostuu lehtivihreätä ja massaa >puutteen hoito 
biotiitila ja tuhkaa 

• 3. Rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten hallinta- välttää vanhoja 
nurmilohkoja  ja kompostoitu lanta sekä yleensä lannan laatu( multava, 
ei pahnoja ei jakeita näkyvissä ja kun pusertaa käteen ei valu vettä) 

• 4. Peltotöiden tekeminen, siirtoajon optimointi 

 – logistiikka, vähäinen pellon tallaus ja jos jää ajojäljet> onko    

                                         ojitus kunnossa.  

• 5. Rehuntarpeen tyydyttäminen mahdollisemman korkea 
omavaraisuus. 

• 6. Lantasopimukset toisen karjatilan kanssa  <----> tukiehdot ja lanta-
analyysit 
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Osaammeko valita oikean kasvilajin ja lajikkeen 
oikealle maalajille? Entä siemenet? 
• Alsike- ja valko-apila laitumille ja turve-multamaille 

• Sinimailanen ja puna-apila  kivennäis,- multa ja savipallot jossa pellon 
vesitalous kunnossa. 

• Kun on tarkoitus käyttää kasvinsuojeluaineita, apilat sietää jokseenkin 
mutta sinimailanen ei ollenkaan. 

•  Keski -Euroopasta tuodut nurmisiemenet on kasvinsuojelu-aineella 
lopetettu kasvu ja kuoletettu sitä varten , että saadaan iso sato ja puinti 
aikaistetaan. Tästä syystä eivät viihdy pellossa  koska siemenaina on 
heikkoa ja ovat huoneoja talvehtimaan. 

• Uskotko palkokasvin typensidontaan vaan lannoitatko kasivit hengiltä ? 
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Maalajien merkitys viljelyssä 

 
  Alsike- apila turve-

multamaalla Laihialla 

• Kylvetty 4 kg/ ha 

• Matala juurikasvu, koska 
turve maan typpivara on 
hyvä. 

• Ei  kevätlannoitusta. Kuva 
23.07.Uml 
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Valkoapila ja rehumailanen viihtyy laitumessa 
ja multa-turve maassa, pintakasvuinen 
Valkoapila -laidun: 

• 2 kg/ ha valkoapila 

• 2 kg/ha alsike-apila  

• 2 kg/ha puna-apila 

• Hylkylaikkujen niitto tärkeä toimenpide 

• Laidun niitetty kaksi kertaa alkukesästä. 
Perustettaessa lannoitettu niukasti karjan 
lannalla. 

• Sietää polkemista 

• Kuvas kohde Multa –savi maa10.7.2010/ 
UmL 
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Sinimailasnurmen perustaminen seokseen 
kylvö säilörehunurmi. Kuva 18.06 

• Suojaviljaan kylvö parhaiten onnistuu 
hiesu, kivennäis- ja savimaat johon 
monivuotinen rehunurmi kylvetään 
samaan aikaan. 

• 40 kg Vehnä 

• 40 kg Kauraa 

• 40 kg Ohraa 

• 150 kg Hernettä 

• 8 kg sinimailasta 

• 4 kg Puna-apilaa 

• 6 kg Ruokonataa 

• 6 kg Nurminataa 

• 10 kg Timoteita 
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Puna-apila, sopii koville kivennäismaille ja savikoille 

• Apilan kevätsato 1 

• Hiesu, moreeni ja savimaat 

• Vilja, nurmensiemen sekä apila 
kylvetty edellisenä vuonna 
suojaviljaan. 

• Ensimmäisen vuoden nurmi, jossa 
apilaa 4-5kg / ha + lannoitus 
perustusvaiheessa karjanlannalla 

• Ei kevätlannoitusta I ja II vuotena 
tarvitse. Toisen sadon jälkeen jos 
kuivaa aikaa pitkään!!!. 
Kompostoitunut lanta tai liete vedellä 
jatkettuna. 

• Tavanomaisessa tuotannossa 
lannoitus typellä kolmantena 
tuotantovuotena. 
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Laidunnurmi ja 
rikkakasvien torjunta 
mekaanisen keinoin 
Voikukka, Hevonhierakka, 
saunakukka ja juolavehnä 

Raeheinä 20 kg ja ohra 160 kg 
johon perustettu monivuotinen 
laidun 

Koiranheinä 8 kg, 

Raenata        6 kg 

Valko-apila   2 kg 

Alsike -apila 2 kg 

Timotei     4-6 kg 

Rehumailanen 1-2 kg 
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Murskain välttämätön kone 
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Perusvinkit: 
• pelto kunnossa 

•  ojitus, kalkitus, pellonpinnan muotoilu 

• tiheät viljelykasvustot 
•  riittävästi siementä, iso siemen, kasvuvoimainen siemen 
•  kylvö lämpimään maahan – nopea taimettuminen 
•  seoskasvustot 

• aluskasvin käyttö (ital. raiheinä, valkoapila, persianapila) 

• monipuolinen viljelykierto 

• hyvät apilanurmet / lyhyt nurmikierto (2,5 v) NIITTO 3 krt ! 

• puhdas siemen 

• kompostoitu lanta 

• sänkimuokkaus + kyntö  (ellei aluskasveja käytössä) 

• huolellinen KYNTÖ kyntöauroihin kuorimet ja / tai esiaurat 

• avokesanto tarvittaessa – puolikesanto osaksi viljelykiertoa 
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Rikkakasvien ennaltaehkäisy 
• rikkasiementen ja - juurakoiden leviämisen esto 

• maan kasvukunnon parantaminen 

• viljelykierto vaikuttaa (2 v nurmi - ei yksiv. rikkakasveja) 

• kasvilajin / -lajikkeen valinta 
•  varjostava kasvi 
•  nopea kasvuinen lajike (iso siemen, elinvoimainen siemen) 

• tasapainoinen lannoitus 

• lannan kompostointi 

• niukkaliukoinen typpilannoitus 
• runsaasti typpeä (lietelanta) – jauhosavikka + pillike rehottaa ! 

• kylvötekniikka 

• viherlannoitus 

• aluskasvit ja katteet  
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Rikkasiementen ja -juurakoiden leviämisen esto 

• rikkasiemenistä puhdas kylvösiemen 

• lannan kompostointi vie rikkasiemenen itämiskyvyn 

• rikkakasvien niitto ennen siementämistä 

• pientareet ja pesäkkeet kahdesti kesässä 

• esipuhdistin - ruuviseula-viljan rehuviljan käsittelyssä 

• Syyskesällä nurmen uusiminen> kyntö juhannuksen jälkeen > 2- 3 v 
viikon päästä äestys > nurmen perustaminen kun juurakot kuolee ja 
peltomaa on tasattu siinä haastetta jos on hevonhierakoita ja 
voikukkia 
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Pieneliöt kastemadot ja lierot vähenee 

• Pitkät ja yksipuoleiset kierrot vähentää  matojen määrää esim; pelkkä 
viljan tuotanto 

• Puhdas lajike viljely 

• Painava kalusto 

• Peltomaan kovettuminen  

• Väkilannan käyttö 

• Vanhat nurmet 

• Alhainen pH 
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Lisää pellon eläin elävyyttä mikrobi ja 
matotuotanto voi hyvin, kun on 
• Karjan lantaa 

• Monipuolinen kasvilajit 

• Palkokasvia 

• Multavuuden lisääntyminen 

• Humuksen lisääntyminen 

• Kuohkeutta palkokasien avulla 

• Pieneliö toiminnan lisääntyminen 

• Tärkeinä on, että osaatte haistaa pellon hajun  
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Lutuna - laidunkokeet Mtt- ja ProAgria 2013 kesä 

• Tutkitaan ensisijaisesti 
yksivuotisia laidunnurmia ja 
niiden satotasoa ja rehuarvoja. 

• Monivuotisia satotuotoksia 

• Heikko >alle 10 tn>kolmas ja 
neljäs tuotantovuosi 

• Keskinkertainen 15-20 tn toinen 
ja kolmas tuotantovuosi 

• Hyvä alle 30 tn ensimmäinen 
tuotantovuosi 

• Erittäin hyvä 30- 40 tn 
Yksivuotiset rehunurmet 

• Sadon määrään vaikutti enintään 
humuksen määrä peltomassa. 
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Nämä kuvat samana päivä otettuja 18.06. Se pellon peruskunto !! 
 

Ei lannoitusta pH 6,2 

30 tn sian 
lietettä, Hapan 
maa 5,4 pH ha ja 
humuksen puute 
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Vertaa viljan ja raeheinän juurta 
Viljan viljely vähentää humusta 
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Raeheinä 
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 Yksivuotinen nurmi satoisin laidun 40 tn /ha. 
  Siemenseos: kauraa 120 kg, Rehuvirnaa 60 kg, raeheinää 12 kg, timoteita,      
  nurminataa, vako-apilaa ja alsikeapilaa  kaikkia niitä siemeniä jota nyt sattuu    
  olemaan tähteellä 
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• 1.Yksivuotiset nurmet; Rehuvirna 60 kg, 
Vihantaherne 40 kg, Kauraa 120 kg/ ha, Valko-
apilaa 2 kg/ ha, alsike- apila 2 kg/ ha, 
timoteita 15 kg/ ha- raeheinää 15 kg/ ha. 
Nurminata, koiranheinä 

• 2.Monivuotiset rehut 2 vuotta tai laidun 

• 3. kuivaheinä 

• 4.Kaura (260 kg/ ha+ raeheinä 15 kg/ pohjalle 

• 5 kaura +ns. 

 

 

Rehut viljelykierrossa 



Puhdas sinimailas- kasvusto 25 kg siementä / ha( kovat savikot ja 
kivennäismaat parhaita kasvupaikkoja) 
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Karjalannalla lannoitettu sinimailasnurmi! 
Liika karjanlanta voi perustamisessa olla riski rehun maittavuuden kannalta  
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Ensimmäisen vuoden apilanurmi vaatii kauran pahnaa kaverikseen ruokintaan, että eläinten mahat 
kestää sekä peruste on että viljan oljet otetaan pellolta pois syksyllä. Oljet mädättää nurmen ja 
rikkaruohot tullen mukana tulee olkitukkoihin josta tulee hyvä kasvualusta 
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Apilasta on saatu kolme satoa. Kesän sato yli 10000 
kg kuiva-ainetta  hehtaarilta 
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Typen tuottaminen peltoon jos karjanlantaa on 
rajoitetusti pelto-alaan nähden. 

Peltoa voi ladata typen tuotanto lisätä seuraaville vuosille 

-   Yksivuotiset rehunurmet  

- Lupiinin viljely 

- Härkäpapu rehunurmi 

- Virna kasvusto 

- Sinimailanen ei kannata myrkyttää kun lopettaa nurmen vaan antaa tuottaa 
typpeä’ syksyllä 

- Herne 
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Seosvilja 60 kauraa, 60 vehnää, 60 ohraa ja herne 150  
Karita hernettä sato viherlannoituksella 14 ha  5000 
kg/ha. Tavoite valkuainen 16 % 
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Murskevilja ( herne / kaura 
sonnien ruokintaan ja emoille pahnat 

  

 

• Tavoite -alua 

• 50 % valkuaiskasvia 

• k-a 60 % 

• Srv. 16-18 % 
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Rehuherne Timo, Arvika  Lisa 
Sonneille kuten aikaisemmin kukinnan alussa ja emoille kuukautta 
myöhempään 

• Kylvetään kauraa 120 kg 

• rehuhernettä 60-80 kg 

• Raeheinää 15-20 kg/ ha tai 
raenataa 

• Rehuarvot: 

• k-a36,0 % 

• 164G/KG SRV 

• D-arvo 62,0 

• Kaksi satoa keskiarvo 
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Uudet hernelajikkeet satoisempia kuin vanhat. Kylvöseos kauraa ja vehnää 
noin 120 kg ja 80 kg rehuherneen siementä 
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Starter - herne( uusi lajike) 95 palkoa varressa 
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Herne/ kaura kokovilja säilörehu 

• Kuiva-aine 32,0 

• SRV 18,8 % 

• NDF 39,5 % 

• D-arvo62,2 

• Sokeri 69 g 

• OIV 80 g 

• PVD 27 
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