
• S-rehu                                               13-17 % suositus 

• Rehuherne                                       18-24 % 

• Härkäpapu säilörehu                     22-26 % 

• Virna                                                  16-22 % 

• Sinimailanen                                   16-23 % 

• Apilasäilörehu ja laidun                14-17 % 

Eläinten tarpeet 

• Lehmän tarve hyvässä tuotoksessa  18 % 

• Vasikat alle puolivuotiaat                   16 % 

• Lihanaudat                                        16-18 % 

• Hiehot  ja umpilehmät                         14 % 

• Emolehmät                                       12-14 % 

 

SRV- sulava raakavalkuainen eri nurmirehuissa 
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Eri kasvit eri maalajeille esim. 

Happaman maan viljely Ohje 

 

         

Lupiini voi viihtyä 4.2- 5.8 pH alueella. 

• Rehua tulee 17 000 -20 000 kg/ha kerta 
sadosta. 

• Voi hyvänä kesänä viljellä puitavaksi. 

• Rehuun 120 kg/ ha 

• Puhdas viljely 250- 460 kg/ ha. 

• Nurmi tai raeheinä kasvuston alle jos pitkään 
maa paljas keväästä ettei rikkakasvit valtaa. 

• Kolme vuotta peräkkäin sama hoito että 
tulee pelto raiviosta. 

• Multavuus lisääntyy ja humus , pieneliöt 
tulee peltoon sitten voi odottaa satoa 
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Sini, kelta ja valkolupiini happamat maat. Raiviolta saatu 17 000 ha satoa PH 4.8     Uusien 
viljelykasvien kokeileminen  
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Sinilupiinista kelta ja valkolupiini siementä kylvetään  240- 260 kg/ ha 
                                  Happaman maan viljely 

Ulla Maija Leskinen 4 



Yksivuotinen rehunurmi: 
Siemneseos: kasvit kaura 120 kg, 60 kg virnaa, 15 kg englannin raeheinää, 
josta rehu tehdään kukinnan alkuvaiheessarehuksi. 

Epena 
Rehuvirna ja 

Eestistä 
ruisvirna joka 
2 m kasvusto 
Runsas sato 
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MIKKO 

Parikkalan Tyrjän kylän maatiais-kanta, 

melko aikainen (108 pv) 

UKKO (1984) 

nuijamaalaisen ja ukrainalaisen kannan 

risteytys, 20 % Mikkoa satoisampi 

KONTU (1997) 

yli 10 % Ukkoa satoisampi 

AURORA  

 lähes 2 m korkea, kokovilja- ja  

 viherlannoitusseoksiin Ulla Maija Leskinen 6 



-ei lakoonnu herkästi, seoskasvin              

merkitys lähinnä tuulettava 

-viljelykierrossa vaihtokelpoinen 

herneen kanssa 

-kylvötiheys 70 kpl/m2, selvitä 

 itävyys 

-kylvösyvyys 6-8 cm, kylvöajan  

kosteuden hyödyntäminen  

tärkeää 

- oma ymppi markkinoilla 

- jyrääminen suositeltavaa 
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Härkäpapu 

• Murskesäilötty h-papu 

• ka 60,7 

• srv29,2 

• D-arvo 79,6 

• NDF18,7 

• Härkäpapu paali 

• 41,4 

• srv21,8 

• ndf 41,7 

• 68,3 
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Maanmuokkaaja retiisi Tillage Radish  

•Paksu juurimukula kasvaa 20 – 40 cm. 

•Ohuempi paalujuuren jatke kasvaa noin metrin. Kasvaa läpi tiivistyneiden 
kerrosten. Toimii biojankkurina. 

•Kerää ravinteita. 

•Kuolee talven aikana. Noin parin kolmen päivän -10 C pakkanen tappaa 
kasvin.   

•Pakkasten tappama kasvi tuoksuu jonkin verran.   

•Ravinteet vapautuu nopeasti keväällä. 

•Typpeä , fosforia,  kalia ja rikkiä. Imuroi syvemmältä pintaan . 

•Bioaktiivisiä kemikaaleja tehostavat ravinteiden kiertoa maasta. Varjostaa 
rikkakasveja sekä vähentää sukkulamatoja  
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• Kun juurimukula kohtaa 
tiivistyneen kerroksen se alkaa 
”porata” ohuemmalla 
paalujuurella sen läpi. 
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Luomuviljely tilanteet 
• Vähän lantaa saa voimaa seuraavan vuoden viljelyyn esim; virna, 

vihantaherne, vihanta h-papu. 

• Juurimassaa, humusta, maanrakenteen parannusta sekä lisää lieroja, 
pellon elävyys ja vesitalouden parantaminen toteutuu samalla. 

 

• Salaojitus tai ojitustilanteessa tai peruskorjaus muotoilu peltolohkolla 
sinne yksivuotinen + ns 

 

• Raivio pellot jotka raivataan metsämaasta 2-3 vuoden kuntokuuri 
yksivuotinen+ yksivuotinen  

     + yksivuotinen + ns tehdään pelto 
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Maissi rehuna 25 kg ha 

• Syvään kylvö 

• Aikainen kylvö 

• Rikkaäestys mahdollinen 

• Tahdo löytyä peittaamataonta  
siementä 
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Peltoviljely 

Viljelyksessä: 

-  Laidunta 30 ha.  

-  säilörehua 30 ha. 

-  Kaura/virna (härkäpapu) sr. Nurmien  
perustamisessa 10 ha. 

-  Kevätviljoja 20 ha, rypsiä 8 ha. 

 - Rypsi puristetaan naapuritilalla, puriste 
valkuaisrehuksi, öljy poltetaan kuivurissa 
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Luomusäilörehujen syönti-indeksit 
1.8.2013-24.1.2014 
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Luomupalkokasvisäilörehujen ja tavanomaisten 
palkokasvisäilörehujen raakavalkuainen 
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Luomuviljely tilanteet 
• Vähän lantaa saa voimaa seuraavan vuoden viljelyyn esim; virna, 

vihantaherne, vihanta h-papu. 

• Juurimassaa, humusta, maanrakenteen parannusta sekä lisää lieroja, 
pellon elävyys ja vesitalouden parantaminen toteutuu samalla. 

 

• Salaojitus tai ojitustilanteessa tai peruskorjaus muotoilu peltolohkolla 
sinne yksivuotinen + ns 

 

• Raivio pellot jotka raivataan metsämaasta 2-3 vuoden kuntokuuri 
yksivuotinen+ yksivuotinen  

     + yksivuotinen + ns tehdään pelto 
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