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eväinen aurinko saa ajatukset karkaamaan kesän laitumille ja
nurmille.
Vapaat lehmät, jaloittelu ja laiduntaminen olivat kyllä esillä
jo talven keskustelussa. Laiduntaminen on paitsi erinomaista markkinointia myös monessa mielessä kannattavaa hommaa. Vaikka laidunrehun tuotantokustannuksista ei ole tarkkaa tutkimusta, eikä sato aivan yllä niittonurmen tasolle, on selvää, että laiduntaminen säästää konekustannuksia, lyhentää työaikaa ja vaikuttaa positiivisesti eläinterveyteen.
Laiduntamisen tai jaloittelun suunnittelu ja järjestäminen ei ole aivan yksinkertaista. Jotta lypsy onnistuu sujuvasti, laitumien on oltava lähellä ja
kulku helposti järjestettävissä. Esittelemme useamman tilan ratkaisuja ja
oivalluksia niin laiduntamisesta, jaloittelusta, nurmesta kuin työn järkeistämisestä.
Kuisman tilalla on mietitty tarkasti laitumien viljely, kierrot ja siemenseokset. 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 uusi automaattilypsyllä varustettu navetta valmistui Virolahdelle, Terttu Haataja halusi jatkaa laiduntamista, vaikka pelkäsi, etteivät lehmät tule sisään
ja niitä joutuu hakemaan lypsylle. Pelko osoittautui kuitenkin turhaksi. Lisäksi lehmien jalat ovat olleet terveinä ja sorkat hyvässä kunnossa (s.12).
Nurmi on myös kilpailutekijä. Meillä on mahdollista saavuttaa myös eurooppalaisittain hyvät satotasot ja laadussa jopa kärkipaikkoja. Kysyimme
asiantuntijoilta parhaita vinkkejä sadon ja ruokinnallisen arvon optimointiin. Esimerkiksi ProAgrian huippuosaaja Olli Valtonen kehottaa kiinnittämään huomion erityisesti toisen sadon korjuuaikaan. Korjaamalla kakkossato aiemmin, kolmossadon määrä ja laatu paranevat ja nurmi ehtii vielä kasvaa viimeisen korjuun jälkeen. Se taas tuntuu seuraavan kevään sadossa. (s. 20).
Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole laidunasiassa tai nurmen viljelyssä. Pääasia, että se on omien toiveiden mukainen ja antaa silloin tällöin vapaata ja
vapautta myös yrittäjille.
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