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LEPPOISAA LAIDUNNUSTA

L

aiduntamisen edut ovat kiistattomat: eläimet saavat tarvittavaa liikuntaa olivatpa ne sitten
lypsy- tai emolehmiä, lampaita, hevosia tai ulkosikoja. Laitumilla eläimet voivat toteuttaa
lajityypillistä käyttäytymistään. Konetyö vähenee ja polttoaineita säästyy, kun eläimet korjaavat nurmisadon itse. Laiduntaa voi niin niityillä ja kedoilla kuin metsä- ja hakamailla sekä rannoilla.
Laiduntamisen vaikutukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen ovat myös merkittävät,
sillä laidunnus parantaa maan rakennetta ja sitoo hiiltä maaperään. Edulliset vaikutukset ulottuvat
maan ravinnetaseesta aina hyönteisiin ja linnustoon saakka. Lisäksi laidunnuksella voidaan hoitaa
erityyppisiä biotooppeja perinne- ja rantamaisemista lähtien.
Unohtaa ei sovi myöskään laiduntamisen imagovaikutusta – kuluttajien silmissä laiduntavat eläimet ovat ihania ja mikä hienompaa kuin päästä keväällä seuraamaan lehmien laitumelle laskua.
Luonnonlaidunlihassa eli niin kutsutussa niittylihassa on myös runsaasti terveysvaikutteisia Omega
3 -rasvahappoja. Vastapainona laiduntaminen vaatii työtä, aitaamista ja juomahuollon järjestämistä,
mutta lopputuloksena on parantunut eläinhyvinvointi ja yleensä myös tuotos.
ProAgria, Atria ja Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys sekä monet muut organisaatiot
ovat kesän aikana kiitettävästi järjestäneet erilaisia tilaisuuksia, joissa laidunnuksen eduista niin pelloilla kuin hakamaillakin on puhuttu juurta jaksain. Pääpaino näissä tapahtumissa on ollut nautakarjan laidunnuksessa. Tässä numerossa kertaamme keskeisiä asioita laiduntamistavoista ja nurmituotannon tavoitteista.
Laiduntaa voi monella tapaa: Laidunnuksen voi suunnitella joko jatkuvaksi laidunnukseksi, jolloin koko kesän alueella on sama eläinmäärä. Toinen vaihtoehto on kaistalaidunnus, josta käytetään
myös nimeä rotaatiolaidunnus. Siinä laidunalue jaetaan entistä pienempiin lohkoihin. Kiertoaika lohkolta toiselle on nopea, eläimet siirretään uudelle laitumelle muutaman päivän välein – ulkomailla jopa kaksi kertaa päivässä. Oleellista on kuitenkin se, että nurmea ei päästä kaluamaan loppuun vaan
sellaisen pituuteen, josta se toipuu nopeammin.
Nopeakiertoinen kaistalaidunnus on tavanomaista suurissa karjamaissa, kuten Kanadassa, josta se on hiljakseen rantautunut meille Suomeenkin. Ja mikä huvittavinta, lehmät oppivat säännölliset
rutiinit nopeasti ja niiden käsittely helpottuu. Ne odottavat suurin piirtein kieli pitkällä, että pääsevät
tuoreen heinän kimppuun uudelle lohkolle. Syntyy ikään kuin kilpailutilanne syömisestä. Valikoivana
otuksena lehmä käy hanakasti parhaiden ruohotupsujen kimppuun eikä käytä aikaa turhaan vaeltamiseen tai hapuiluun isolla laidunalalla. Täysin järkeenkäypää.
Eräs kaistalaidunnuksen muunnelma on niin kutsuttu mob grazing, jossa suuri eläinmäärä pienellä alueella syö pitkää, noin 40 senttimetrin pituista kasvustoa pelkästään kasvuston yläosista, ja siirto
uudelle lohkolle tehdään jopa kolmen tunnin välein tai ainakin useamman kerran päivässä.
Toistaiseksi meiltä kertyneet kokemukset ovat kauttaaltaan mielenkiintoisia ja kannustavat kokeilemaan laidunnurmialan jakamista pienempiin lohkoihin ja käyttämään nopeampaa kiertoa.
Vesa Jääskeläinen
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