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Kaitamäen lammastilalla kasvatetaan suomenlampaita. 
Ari Kaitamäen sylissä on muutaman tunnin ikäinen 
karitsa.

Mustialan opetus- ja 
tutkimusmaatilalla 
on tärkeä tehtävä 
luomutuotannon 
menetelmien 
kehittämisessä, 
Outi Vahtila, Jari 
Heikkonen ja Jukka 
Korhonen korostavat.

Umpilehmien 
säilörehu 
kannattaa tehdä 
kaliumköyhiltä 
lohkoilta.
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Lypsyrobotteja 
myyvä NHK-
Keskus tarjoaa 
nyt myös 
maatalous- 
lomituspalveluita.
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NURMEN KUTSU

Sari Järvinen
Toimituspäällikkö
sari.jarvinen@pellervo.fi

K
eväinen aurinko saa ajatukset karkaamaan kesän laitumille ja 
nurmille.

Vapaat lehmät, jaloittelu ja laiduntaminen olivat kyllä esillä 
jo talven keskustelussa. Laiduntaminen on paitsi erinomais-
ta markkinointia myös monessa mielessä kannattavaa hom-

maa. Vaikka laidunrehun tuotantokustannuksista ei ole tarkkaa tutkimus-
ta, eikä sato aivan yllä niittonurmen tasolle, on selvää, että laiduntami-
nen säästää konekustannuksia, lyhentää työaikaa ja vaikuttaa positiivises-
ti eläinterveyteen.  

Laiduntamisen tai jaloittelun suunnittelu ja järjestäminen ei ole aivan yk-
sinkertaista. Jotta lypsy onnistuu sujuvasti, laitumien on oltava lähellä ja 
kulku helposti järjestettävissä. Esittelemme useamman tilan ratkaisuja ja 
oivalluksia niin laiduntamisesta, jaloittelusta, nurmesta kuin työn järkeis-
tämisestä.  

Kuisman tilalla on mietitty tarkasti laitumien viljely, kierrot ja siemen-
seokset. Laidunkierrossa noudatetaan nopeaa kiertoa, ja nurmen kasvua 
seurataan tarkalla laidunsilmällä. Tulevan kesän siirtoja helpottamaan on 
palkattu paimenkoira Misty, tosin ensin vain koeajalle (s. 8).

Robottitiloilla laiduntaminen jää usein jo ihan käytännön syistä. Kun uu-
si automaattilypsyllä varustettu navetta valmistui Virolahdelle, Terttu Haa-
taja halusi jatkaa laiduntamista, vaikka pelkäsi, etteivät lehmät tule sisään 
ja niitä joutuu hakemaan lypsylle. Pelko osoittautui kuitenkin turhaksi. Li-
säksi lehmien jalat ovat olleet terveinä ja sorkat hyvässä kunnossa (s.12).

Nurmi on myös kilpailutekijä. Meillä on mahdollista saavuttaa myös eu-
rooppalaisittain hyvät satotasot ja laadussa jopa kärkipaikkoja. Kysyimme 
asiantuntijoilta parhaita vinkkejä sadon ja ruokinnallisen arvon optimoin-
tiin. Esimerkiksi ProAgrian huippuosaaja Olli Valtonen kehottaa kiinnittä-
mään huomion erityisesti toisen sadon korjuuaikaan. Korjaamalla kakkos-
sato aiemmin, kolmossadon määrä ja laatu paranevat ja nurmi ehtii vie-
lä kasvaa viimeisen korjuun jälkeen. Se taas tuntuu seuraavan kevään sa-
dossa. (s. 20).

Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole laidunasiassa tai nurmen viljelyssä. Pää-
asia, että se on omien toiveiden mukainen ja antaa silloin tällöin vapaata ja 
vapautta myös yrittäjille.

Sari 

Vastaava päätoimittaja
Anna Malk

Puh. 040 069 9614

Toimituspäällikkö
Sari Järvinen

Puh. 0400 620 199

Toimitussihteeri
Elina Hovinen

Ulkoasu
Minna Aho  AD

Puh. 040 156 9162
Kaija Rinkinen

Puh. (09) 4767 5561

Tilaukset ja 
osoitteen muutokset

Puh. 020 413 2636
tilaukset@pellervo.fi

Tilaajien e-arkisto
pellervo-e-lehdet.fi

Ilmoitusten myynti
Agrimedia Oy
Tanja Forsman

Puh. 040 539 3089

Toimitus
PL 77 (Simonkatu 6)

00101 Helsinki
(09) 476 7501 (vaihde)

telekopio
(09) 694 8845

sähköpostiosoite
maatilanpellervo@pellervo.fi

Henkilökohtaiset sähköpostit
etunimi.sukunimi@pellervo.fi

Julkaisija
Pellervo-Media Oy

Pellervo on Aikakauslehtien 
Liiton jäsenlehti

ISSN 2242-6396

Pellervo vastaa vain tilattujen 
kirjoitusten ja kuvien 

säilyttämisestä
ja palauttamisesta.

Painopaikka

Tämän lehden tilaajarekisteriä 

Painotuotteet
1234 5678

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT

Painotuotteet
4041-0619


