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aatalouden tukijärjestelmä ja maatalouspolitiikka kannustavat
nurmen viljelyyn, ja onhan nurmen pitäminen viljelykierrossa myös
mainio keino huolehtia peltomaan rakenteesta. Nurmentuotannon vaaliminen ja kehittäminen ovat merkittäviä tekijöitä myös
ympäristön hyvinvoinnissa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa.
Eikä niiden arvoa tilan taloudenkaan kannalta voi unohtaa. Ei siis ihme, että nurmi on suomalaisessa maataloudessa merkittävä viljelykasvi ja nurmikasvien viljely
maamme yleisin pellonkäyttömuoto.
Eläintiloilla nurmen rooli on erityisen merkittävä, perustuuhan esimerkiksi nautojen ruokinta pääasiassa nurmirehuun. Ruokinta nojaa säilörehuun, ja kesäisin
osa ruokinnasta voidaan järjestää laiduntamisella. Runsas ja laadukas nurmisato
on kannattavan maidontuotannon kulmakivi, ja onnistunut nurmituotanto luo perustan tilan taloudelle.
Valtakunnallisen vuoden 2020 nurmipalkinnon sai salolainen Mäen Maatila Oy.
Luomutilan yrittäjät Simo ja Janne Mäki sekä Mirka Puhakka uskovat, että monilla nautatiloilla tuotannon kannattavuutta voidaan parantaa nurmiviljelyä tehostamalla. (s. 33)
Yhtenä nurmen satoisuuden ja laadun parantamista kehittävänä seikkana tässä lehdessä nostetaan esiin säännöllinen ja jatkuva havainnointi. Asiantuntija Anu
Ellä antaa vinkkejä siihen, miten nurmilohkojen havainnointi onnistuu kierron jokaisessa vaiheessa, läpi kasvukausien. (s. 29)
Suunnitelmallinen, havainnointiin ja mittaamiseen perustuva laidunnus on taloudellista, sillä kustannukset alenevat esimerkiksi lannanajon ja ostorehujen
osalta. Parhaimmillaan laidun myös helpottaa tuottajan kesäaikaista työtaakkaa.
Laidunnuksesta aiheutuvaa kausiluontoista työtä, kuten aitojen rakentamista ja
huoltoa, voidaan pyrkiä vähentämään esimerkiksi käyttämällä kestävämpiä aitamateriaaleja. (s. 24)
Niin kuin melkein missä tahansa asiassa, laiduntamisessakaan ei ole yhtä oikeaa tapaa. Kautian tilalla Viitasaarella laidunnusta toteutetaan lohkolaidunnuksena. Yrittäjät Elina ja Heikki Kinnunen kertovat, että kokonaisuudessa kaikkein
haastavinta on miettiä ja suunnitella etukäteen, miten laitumet olisivat mahdollisimman toimivia ja käytettäviä. Miten siinä on käytännössä onnistuttu? (s. 22)
Ettei menisi aivan yksitoikkoiseksi puheeksi edullisista ja aikaa säästävistä ratkaisuista, kerron vielä, että Pihaviriän kasvattamossa Jalasjärvellä naudoilla on tavanomaista herkullisempi ruokalista. Säilörehupainotteisen appeen ohella hiehot
popsivat joka päivä suklaata. (s. 41)
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