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nurmet yhteensa 40 % 

viljat 
55 % 

laidun 

Piirn,, I. !'vlaarnrnc pclt11ala11 

sailorehu 
5% 

Nurmirehujen tuotanto 
Yeli Pohjonen 

Nurmirehujen tuotant o ja siihen liittyvi:i. koticlaintalous muodostavat 
Su omen maataloudcn t~irkei111111~in tuotannonhaaran. l 900-luvulta bhticn 
noin puolet pcltoalastammc on ollut nunncna ja p~ii.i~Jsa maataloutcmmc 
kokonaistuotosta on saatu koticli:i.intaloudcsta. 

Yiljclty nurmiala oli suurimmillaan vuonna 1960, _jolloin sen osuus 
mui\

0 
koko pcltoalasta oli noin 55 proscnttia. Sen ji.ilkccn yksipuolisccn 
viljanviljclyyn siirtyrnincn ja niin sanottu pcitojcn pa1'ctoimincn oval 
supistaneet nurmialaa, mutta sen osuus on viclakin noin 40 prosenttia 
(oheinen piirros I). 

Pinta -alaltaan laajimpia ovat kuivaksi hcinaksi viljelti:i.vat heini:i.nurmct. 
Niiden osuus kuitcnkin pienenee tuoreek'.;; sailorchuksi korjattavicn 
siiilorehunurmien ylcistycssi:i.. Loput rehuntuotannossa olevista nurmista 
ovat laidunnurmia. Yoimapcraiscsti vil_jcltyja s~iilt)rchu- ja laidunnurmia 

_i:1k:tllilllllillc'II lltlrllli -. \'il_ia- ja 11111idc·11 
sekii niihin perustuvaa nautakarjan ruokintaa on ruvcttu nimittamai.in 
maataloudcn vihrciiksi linjaksi. 

pcltol.;asYicn kcsl.:cn. 

Uimpotila 
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Nurmenviljelyn edellytykset 

Useimmat nurmikasvit kasvavat maassammc luonnonvaraisina ja cri.iiit 
ovat sopeutuneet tulc111aan toimecn Lapin pohjoisosissa saakka. Yaikka 
nurmikasvit ovat viljclykasvcina km·in nuoria esimcrkiksi viljakasveihin 
vcrrattuna, niistakin on olcmassa arvokkaita _jalostcita ja paikallislajikkci
ta. 

Suomcn ilmastossa on monia piirtcita , jotka suosivat nunn ikasvicn 
viljelya. llrnan lampcHila on kasvukauucn aikaan suhtcclliscn alhaincn, 
mutta se riittiia nurmien kasvulle. 

Meilli:i. viljeltiivien nurmikasvicn on todcttu kasvavan nopcimmin, kun 
vuorokaudcn kcskilarnpotila on noin 20 astctta. Yarsinkin nurmihcinat 
_jatkavat kasvuaan myos viileissa olo;ssa. Pituuskasvu on sclvtisti mitatta
v;1;1, v;1ild~aki11 v;il1;iisl;i, k1111h;111 111;1;i11pi1111a11 l:i111pii1ih 1111 tH>ll;111 yl;ip1111 

lclla . 
Erityisen mcrkitykscllincn orninaisuus on nurmikasvicn hallankcst~i

vyys . Eriiassa kokeessa Lapin kocasemalla Italian raihcin~in havaittiin 
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Yalo-olot 

_j:tlkavan kasvuaan syksyiscn yopakkascn jiilkccn, vaikka ilman lampotila 
oli laskcnut lahes - IO astces een. Syksylla sattuvat hall at ja kasvukauden 
viilcys rajoittavat rneilla esirnerkiksi viljakasvien viljelyn maan ctelii- ja 
\..:cskiosiin. 

Suomcn kasvukaudclle on ominaista pitka kesapaiva ja runsas tulosiiteily. 
Scllais issa valo-olois sa kasvit kasvattavat runsaasti vartta ja lehtimassaa. 
rnika on ccluksi rehuntuotannossa . Satcilyolot ovat parhaimmillaan alkuke
<istii. Jotta nc pystyttaisiin kaytt~im~i~in tchokkaasti hyvaksi, pellon pinta 
()lisi saata va kcvaalla mahdollisimman aikaisin kasvuston pcittuun. T~is<i 
suhtccssa monivuotisct nurmikasvit oval kcviiiillii kylvctt~iviii vilja- ja 
JUUrikasveja tehokkaampia. Heinanurmethan kasvavat suorastaan rajah
uykscnomaisest i kevatkesalla, kun viljat ovat vasta oraalla. 

Tulosatcily, paivanpituus ja lampotila vaikuttavat hyvin monimutkaisel
la tavalla nurmikasvien kasvuun. Yaikka esimerkiksi kesapaivamme olisi 
nykyista aurinkoiscmpi, mutta lyhycmpi ja lampotila olisi koko vuorokau
dcn ajan korkeampi, nurmisadot tuskin suurcnisivat paljoakaan. Scllaisissa 
oloissa voimakkaampi hcngitys vcrottaisi nurmicn kasvua nykyista cncm
miin. Yoidaan myos ajatella, etta paiviin pituus korvaa alhaisia lampotilo
ja . Sc selittaa osaksi maamme pohjoisosicn nurmicn hyvan kasvun . 

Ycsi Vcsi on koko maapalloa ajatellen ehka tarkein nurmicn rehuntuotantoon 
vaikuttava kasvutekija . Kesan aikana Suomessa on kaytettavissa noin 650 
millimetrin vesimaara , joka saadaan lumen sulamisvesina ja sateina. Se 
riittaa pohj avedesta saatavan taydennyksen avulla voimakkaasti lannoite
tuilla nurmilla huippusatoihin, vaikka nurmikasvit ovat vcdenkaytossaan 
tuhlaavia. Nurmikasvustoista haihtuu jokaista tuotettua kuiva -ainekiloa 
1-.uli!i y li ti ()() litr;ia vcll ~i. 111ikj 011 puolitoi s takcrt;1i11c11 viljojL·11 k11iv;1-;1i1ll' 

kilon muodostamiseen tarvittavaan vesimaiiriiiin verrattuna . 
Yaikka vetta on keskimaarin riittavasti , sateen epatasainen jakautumi

nen kesan aikana heikentaa paikoitellen nurmien kasvua. Merk_ittava veden 
saatelija on maaperan vedensitomiskyky .Se on vahainen savi- ja hiesu
maill a, jotk a kuivuvat pahoin jo 2- 3 viikon poudan aikana. Sen sijaan 
hieta- j a turvemailla nurmien kasvu jatkuu poudalla pitempaan . 

Kosteuso lot yhdessa lampo- ja sateilyolojen kanssa tekevat Suomen 
ilmastosta humidisen, toisin sanoen haihtuva vesimaara on pienempi kuin 
satcena saatu. Tallainen ilmasto suosii paljon vctta tarvitsevien nunrncn 
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Vilja
Suomi 

l'iirrn, ~- Piiiins:1 KL·,ki- _j:1 
i'PhjPi,-Suunh'll pcltoal,1,ta on 

lut1111ai,1L·11 bs\'llcdclly1, ·stl'll 
rnuk,1i,c,1i nunncna . 

I 

I Timotci 
, / 

XO 

vil_jcly;.i ja parantaa mcill;.i nurmcnviljclyn cdcll ytyksiii siirryttiicssii maan 
i;tclaosista pohjoisccn ja r,11111ikolta sisiim,1.1h,111 

Ilmaston suomien kasvucdcllytystcn ja myos maapcran ominaisuuksicn 
perusteella maammc voidaan jakaa kahtccn viljcl yaluccsccn: Vilja-Suo

mccn ja Nurmi-Suomccll (ohcincll piirros 2) . Nurmi -Suomi oil humidi, _ja 
sen vallitscvat maalajit ovat vctb pidattavia hictoja ja turpcita. Vilja-Suo
messa taas alkukesan kuivuus haittaa nurmenviljelya ja maalajitkin ovat 
parcmmin viljoillc sopivia s,ivia ja hicsu_ja. Yyl)hykcraja on luonnolliscsti 
vedetty karkeasti _ja sc on _jossain maarin tcorccttincn. Nurmcnvil_jclyll 
painopistc on kuitcnkin siirtynyl 1970-luvulla yha cnc111111iin rajall pohjois
puolelle ja esimcrkiksi maidontuotannon ydinaluc on vuosikymmcncn 
puolivalissa Kuopion - lisalmcn scudulla . 

Nurmien tarkeimmat kasvilajit 

Koko nurmenviljelyn ajall timotci Oil ollut tiirkein rehukasvimmc. Viljel 
lyista hcinista se on sclvasti kara istuncin kt.:stamaan !ta- ja Pohjois-Suo
mcnkin talvcn . Nurmi -Suomcssa timotci ilmciscsti pysyy scka hcina-, 
sailorehu- etta laidunnurmicn pcruskasvina. Vilja-Suomcssa timotcin 
mcrkitys on vahaiscmpi. koska sc on mat:ilajuurincn ja karsii hcrkimmin 
kuivuudcsta. 

Timotei soveltuu parhaitcn heinanurmiin. Siita . saadaan maittavaa 
sokcripitoista rchua. Voimakkaalla typpilannoituksclla timotcinurmi tuot

taa runsaan hcinasadon, myos kohtalaiscn odclmasadon. Runsaan typpi
lannoitukscn yleistyttya timotcita on ruvcttu yha cncmman kayttamaan 

myos laidun- ja sailorehunurmissa. 

Vihrcan lin_jan ylcistycssa nurrn:nadasta on tullut maamrnc kcskiosien 
si.iilorchu- ja laiuunnurrnicn valtakasvi. Sen suosio jolituu 11opcast~1 
kasvusta heti niiton jalkeen. Myos niiton yhteydessa annettava typpilan
noitus vaikuttaa nurminataan voimakkaammin kuin timotcihin . 
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Kuivaksi heiniiksi viljell iiv:i lvjnanurmi on maamme yleisin nurmityyppi . Kuvas sa apila-1imo1ci
nun11cn niittoa traktoriniitl<>k1.>111:c:lla (sormipalkkiniittokonc). 

Nurminata sailyy talven yli kivennaismaiden nurmissa yleensa Oulun 
korkeudelle asti. Turvemailla nurminadan talvenkestavyys on selvasti 
heikompi kuin timotein . 

Runsaasti lannoitetusta, sopivaan aikaan kmjatusta nurminadasta saa
daan lehtevaa, valkuaispitoista sailorehua. Tallaisen rchun maittavuus ja 
sen hyva tuotantovaikutus Iypsykarjan ruokinnassa ovat nopcuttancct 
sailorehumenetelman yleistymista. 

Hyva poudankestavyys on koiranheinan tarkein ominaisuus. Tami.in takia 
Lounais- ja Etcla-Suomi ovat sen paaviljelyalueita; sen talvehtiminenkin 



ltali,m r,1ihcina 

Nurmiscoksct 

Siiiliircilll lll ll"IIICII k,1r1uui;, 

niittosilppurilla . Ott1llinl'll "Pr juu;,, t,· 

on tiihkicn tullcssa csiin tupi , 1;1. 

on epavarmaa jo Etelii-Pohjanmaan korkeudella. 
Koiranheinii kehittyy nopeasti. Korsiintumisen mybta s~n kuitupitoisuus 

nouscc ja 111aittavuus hcikkenee nopeammin kuin timotein ja nurminaJan . 
Siksi koiranheinanurrnet olisi niitettava rnuita nurmia varhernmin. Tupas

tava koiranheinii sop ii parhaiten laidunnurmiin . 

Maassamme yleisesti viljellyista nurmikasveista puna-apila kuuluu nunni 
palkokasvcihin . joiden juurissa clavat nystyrabakteerit pystyvat sitomaan 
typpca suoraan ilrnasta. Nain ollen puna-apila on crityiscn arvokas 
nurrnikasvi, koska sita ci ollcnkaan tarvitsc lannoittaa typpilannoittcin . 
Va litcttavasti puna-apilan lalvcnkcstavyys on sangcn hcikko. Parhaitcn sc 
mcncstyy maan cldaosan kivcnnaisrnailla, mutta haviaii siclliikin 11urn1ist;1 
viimci staan kolmantcna kylvonjalkciscna ta lvcna . 

Puna-apila sovcltuu parhaitcn sailorchunurmiin. Kasvuston vanhctcssa 
valkuaispitoisuus sailyy korkcana nunnihcinia pidcmpiiiin. Puna-ap ila 
sopii myos hcinanurmiin, mikali sen sato kuivataan scipaallii. Kuivaami 
nen 111aassa ja siihen liittyva koneellinen poyhiminen nimittain varistavat 

lehdet. sad on arvokkaimman osan. 

Muista nurmikasvcist,1mmc Italian raihcin;i croaa s11na. cttii sc on 
yks ivuotincn . Voimakkaasti lannoilcttacssa siitii saadaan kuitcnkin _10 

kylv<Jvuonna liihcs samansuuruincn kuiva-aincsato kuin monivuotisi sta 
nurmista, ja valkuaissato on uscin _jnpa suurcmpi. 

Italian raihcinii mcncstyy parhaitcn maammc kcski- _Ft pohjoiso san 
humidcilla alucilla, koska scka kylvii11 u1111islu111i11cn ctla 11opca Lts vu 
vaativat hyvat kostcusolot. Italian raihcina soveltuu vain sailorchu- ja 
laidunnurmiin. Sen lchtcvii kasvutapa ja korkca vcsipitoisuus csta vat 

viljelyn kuivaksi hcinaksi. 

Kayt~innon kokcrnus ja koctoirninta ovat osoittaneet, ctta rnonivuot ista 
nunnca ci ka11n;1ta ylccnsii vil_jcllii yhdcn k;1svilajin puhtaarw 1111rmcna. Sen 
vuoksi nurrnikasvit on tapana kylva~i uscan lajin seokscna. Scokscn 
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Suojaviljan biyll<) 

8-+ 

Typ pilannoitukscn b ytiin lisaiintymiscn 
111yiila puna-api lan os uu s 11unnissa 1111nc 011 

sclvas ti picncntynyt. S;1111alla I illlolL' i 011 

jo u1u11ul luo vull;1111d;111 osdll ;11.i, 1.1;111 

koiranhcinall c ja nurminadall c scL i 
vilhiii ;c:-.~~i rnii~irin n1y () :"-1 1:n,:;l.11111in r,1ihL·in~ilk ·. 

koosturnu s valitaan vi ljc lya luccn tai kot:juutavan mukaan. Seuraavassa 

asctdma ssa on csi mcrkki , mitcn siiil<)n.:hunurmcn scos voi va ihJ c lla maan 

en os1ssa: 

litll(l!L'i 

11urn1i11,1la 

knir,111hcinii 
pu11;1-;ipil,1 

vhtccn<i 

1-:tc lii-Sunrn i 

S ;t V 1111,1,1 

I (l k~/h,1 

I 5 k;:'./ h,1 

5 k!-2/ i1;1 

J O kt'./ h;i 

Kcski-Suurni 

11 l\ ll"L'L'll I lllil,I 

) kg/11;1 

2() k~/k1 

5 k;:'./ h,t 

.~ll kt'./ h;i 

Pnhjl 1is-Slll llll i 

llic1a111;1,1 

20 kg/ Ila 

10 k~/11;1 

JO kt'./ h;i 

Tilllotcilla varn1c1111ct,1<111 11ur111L·11 tal\ ·chti111i:--.t;1. Nurn1i11ad,illa il()pcutL·t,1<111 
k;1sv 11;i niitllll j:ilkn ·11 _j;1 p;ir;11111L·t;1;111 1ypL·11 Ii \ \ :ibik: iytti,;i 1--.:.uir;111ltL·i11;i 1111 

scoksc ssa poudantuhoj L'll varal t;i ja pu11;i-;1pil,tll;i Lt;i:--. V()id,t.111 siiiistiiii 

typpila1111llit1L·ita sd:i i:1tk;i;1 < iiliirL·llu11111111L·11 k11rjuuk:iut 1:1. 

Nurmen perustaminen 

Voimaperaisesti viljelt y nurrni sailyy riittavan tihcana korkeintaan nclj a 
vuotta. Siiiliirchunurmi joudutaa11 usc i11 ky11t;i111j;in jo kol111c11 vuodcn 

vanhana, cika hcikommin talvchti va puna -arila kcsta ylccnsa kuin kaks i 

talvca. Yuosittain joudutaan sitcn uusimaan kolm;1s- tai ncl_jasosa tchok

kaasti vilje llyista nurmistammc . 

Pcrintccllincn nurrncn rcrustami s111c11ctcl111i:i 011 suojaviljan byWi. Aikai 
ncn ohra sovcltuu siihcn viljoistamrnc parhaitcn. Lakoutumiscn vi:iltti.imi

seksi sen sie me nmaa ra piencnneti:ian 75-80 pro senttiin normaalista ja 

lannoitustakin vahcnnetaan. 

Nimcnsa mukaiscsti suojavilja suojaa kylv<ikcsiinii hitaasti kchittyviii 
11urn1ik;1svcj;1 cp ;inl ulli s i;i s;iiiuluj;, _j;i 1ikk.1k.1sv 1L·11 kdp.1du.1 v.1~!;1.111. 
Samalla valtctai:in tuottarnaton kasvukausi, koska monivuotisista nurmista 

saa<laan kylvovuonna vain niukka s,110. 

;; ;,r:.t.::&<'1t.-,,,/:::t~m!~~~F~~~ g~:~:r,--
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:\I Y-n:lrnsta 011 tullut nrnnill a 

k:1ri:1tiloilL1 1:doud c ll1S<:11 

111;1id11111u11t.111111111 pnu .,LI. Si ll;i 

,uid:1:111 lun:11:1 ,u ur111 <Js:1 k:1tF111 

1 ,tlhu.i i,- ja L'lll'f"~iat;1rpL'L'st,1 
p11lq11i, 1c·11 ol<J, tdllc·1dc·11 pi1ki111 

, i<i r11llhi111:1ha11dc11 aih.111:1 . 
. \I\ ' 1111·111· kl111 ;111 k:,,·11,1 , :1il1111 ·l11111 

\ :d111i,1uk, 1..:v,;1 , ·;1nni ,1;1;1 <iilil r~·llu 11 

L1;1< 11111 .1;1 pi, ·11c·1 ti :1:i s:1 i Ii 111!:1(:q 1pi"i I ,1 . 
.'\IY -rc hull" t11111c11u 1nai tn 1>11 

k! 1rh•;tluokk:1i,1;1 111c·i_jcr i1c, 11 I isuu dc·11 

Pi kal a idu 11111c11c1c I 111ii 

fVliUili suojaviljaa ci kaytcta, nurmi on kylvettava sellaisecn aikaan. etta 
urast umincn on varmaa. Etcla-Suorncn poutivilla mailla syyskcsan kyl\ 'l)t 
oval osoittautuncct parhaiksi . Kcski- ja Poh_jois-Suomcssa nurmcn pcrns
ta111inc11 onnistuu ylccnsa kaikkina kasvukaudcn aikoina, mutta clokuun 
puoliviilin j:ilkccn kylvctyn nurmcn sato _jiiii scuraavana kcsiinii picncksi. 

Laidu1111un11ic11 pcrustamiscn jouduttamiscksi Oil kchitctty pikalaidullnic
nctclmii. _jolla pyritaiin saamaan kcviiiillii kylvctty nurmi laidunnettavaksi 
_jo samana kcsana. Pikalaidun kylvetaan seoksella, jossa Oil Italian 
r;1ihciniia juuri sen verran, ctta se ei haittaa monivuotisten kasvicn 
kchitysta, mutta tuottaa kuitenkin laidunnettacssa riitti:ivan sadon. Sopi
vaksi Italian raihcinan maaraksi scoksessa on havaittu noin 7 kg/ha. kun 
111onivuotisia lajcja on 30 kg/ha. 

Kaikkicn nurmikasvicn sicmenct ovat picnii:i, ja nc vaativat huolclliscsti 
t:1saiseksi muokatun kasvualustan. Kylvo onnistuu varmimmin, jos sicmen 
saadaan mullatuksi matalaan, 1- 2 senttimetrin syvyyteen. Suojaviljaan 
kylvettaessa on edullista j yrata maa viljakylvon jalkeen ja kylvaa nurmen 
siemen ristiin viljarivicn subteen. 

Voimaperiiisessa nurmenviljelyssa joudutaan varsinkin Pohjois-Suo
messa viljelemiian usein nurmea nurmen periian. Satoisuuteen se ei vaik.uta 
yhta haitallisesti kuin jatkuva viljanviljely. Maan muokkautuvuus sailyy 
kuitcnkin parempana ja rikkakasvit vahenevat, mikali n·urrnena ollut pelto 
voidaan kyntamiscn jalkeen kesannoida tai viljella siina valivuonnajotakin 
yksivuotista rehukasvia. 

Typpilannoituksella lisaa valkuaista 

Runsaan typpilannoituksen vaikutusta tuotantoon ruvettiin maassamme 
tutkirnaan 1950-luvulla. Samoihin aikoihin typpilannoitteiden hinta oli 
huomattavan edullincn halvan tuontienergian takia . Vaikka energia on 

kallistunut, typpilannoitus kuuluu cddlccn nurmin:hujcn tuotannossa 
halvimpiin tuotantotekijoihin. Paitsi typpea , nurmille _ on annettava riitta
vasti myos muita ravinteita . Niiden maara ei kuitenkaan eroa olennaisesti 
muiden viljelykasvien iannoituksesta. 

'i<.7 



Sii i !c)rch unurm i I le 

typpdi 270 kg/h a 

kuiva-ainesato kuiva-aineen 
'f'aakavalkuais- % kg/ha 

10000~--- -~- -----,---------,------, 

0 150 300 450 600 
typpea kg/ha 

Pii1T11, .1. rvti:11:1lnudc11 1u1i;i111u, i;c•;1;ui;,c·,,:1 1 un , i11:1 l'Jh 7- 71l rc lH11H1rn1ill;1_j:i1jc·,k l111 
1yppil:11111oi1u,koc,arj;i11 1ul,,ksi:1. 

Maataloll(_kn tutkimuskcskukscssa ji:irjcstcttiin vuos1na 1967-70 koko 

maan bisitti:ivi:i si:iilc)rchunurmicn lannoituskocsar_ja (piirros3,ohciscna). 

Koenurmet lannoitcttiin ja niitettiin kolmc kcrtaa kesassa. Jotta sailorehua 

voisi kaytt~iii lyrisylchman ainoana valkuaisrchuna, sen raakavalkuaispitoi
suudcn tulisi olla v:.ihint :.iiin 17-1 X prosc11ttia kuiva-;1inl'csta. Tiih:in 
p;i;i..,tii11 ku11 typpil:11111ui1u.., ul1 _HHJ k~/li:1 kc'-:t'-'-~'-l\k1kdkp:111t:1v:1:1 ul1. 

ctta talla lannoituk sc lla saatiin sama kuiva-aincsalo , noin 8 000 kg/ha, 
koko maassa aina Rovanicmca myo tcn . 

Koska sailorehunurmen syyssadon valkuaispitoisuus nouscc tavalliscsti 



l-lciniinurmilk 
typpca 250 kg / 1"1 

Laidunnurmil le 

typpca 200 kg/ha 

kcvat- ja kesasadon valkuaispitoisuutta korkcammaksi, viimeista lannoi
lusla on syy lii piL·11c11li.iii. Niiin <iiliirchununncn typpil annoituksd.:si on 
pi.iadytty suosittclcrnaan I 00 + l 00+ 70 kg/ha kesassa . 

Runsaall;1 lyppiL,nnuituksclla myi)s hciniinurmct tuotlavat valkuaispitoista 
rchua. Kasvuston lakouturnisvaaran vuoksi kcvi.itlannoilus ci ,~1i oll.t 

suurcmpi kuin l 00 kg/ha. Mikali heini:i. niiteti:ian kukinnan alkacssa. siinii 
on raakavalkuaista l 0- 12 proscnttia kuiva-ainecsta. Raakavalkuaispitoi
suus saadaan nouscmaan 13-14 proscnttiin , jos lcvitetai.in lis~ityppiannos. 
csimcrkiksi 50 kg/ha, kaksi viikkoa cnnc11 niittoa. Hcinanko1juun jiilkccn 
ka1111alla;1 l;11111uitt:1;1 vicl:i odcl1n:1a I()() kg/'1;1 suuruisclla a111H1bL·lla. Si1L·11 

vanhoistakin hciniinurmista voidaan ko,jata clokuun lopulla tiiysi siiilorc
husato, jossa on raakavalkuaista noin 500 kg/ha. Heinanurmien typpilan
noituskaavaksi tu lee sitcn I 00+ 50+ l 00 kg/ha kcsassa . 

Laidunrchun valkuaispitoisuus saadaan riittavi:i.n korkeaksi jo vahaiselli:i 
typpilannoituksella, mikali nurmi syotetaan lyhyin valiajoin, 8-10 kertaa 

kesassa. Rehuntuotannon kannalta tallainen ei kuite1ikaan ole edullista. 
koska laidunnurmen sato jaa vahaiseksi. Yarsinkin Etela-Savon koeasc-

sailiorehunurmi 

sato 8000 kg/ha kuiva-ainetta 
raakavalkuaispitoisuus 18 % 

670 kg NPK/ha 
(15-15-15) 

100 kg N/ha 

l l 
'111111111111111 

toukok. kesak. heini:ik. 

Piirros 4 . Si.iilorehunurmille suositeltava vuotuislannoitus . 

70 kg N/ha 

l 
elok . syysk. 
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malla Mikkeli .ssa. on osoitettu , etta typpilannoitusta lisaamalla _ja syottokcr
toj a vahcntamaiEi laitumcn satoa voidaan sclvi:isti nostaa maitotuotostcn 
vi:ihentyrnatta. 

Typpilann oitukscksi suositcllaan kcsiissa 200 kg/ha csimcrkiksi scuraa
vasti: 80+ 70+ 50 kg/ha . Nain lannoitettu laidunrehu on lypsylehmillekin 
riittavan valkuaispi toista , vaikka syottokertoja olisi vain 4-5 laidunkaudcn 
aikana. 

Korjui.Jasteen merkitys 

Kchityks cnsa alkuvaihccssa nurmikasvi on Ichtcva . Sen solut oval ohut
scin~iisia _i;1 Uiynn~i hclposti sulavia aincksia . Silloin sc on ihantccllist :1 
kaija llc scka laitumcna etta sailorchuna. Kehitykscn cdctcssa kasvi 
korsiintuu , solun scinat paksuncvat ja koko kasvi muuttuu vaikcammin 
sulavaksi. Kasvuston sato kuitcnkin lis~iantyy aina siihcn saakka, kun 
kasvit ovat kukkinc et. 

Nurmicn korjuuastccn valintaan vaikuttavat scuraavat tckijiit: s:1do11 
tulisi o lla kaijanrchuna mahdollisimrnan hyviilaatuista, mutta nurmcsta 

kasvukaudcn aikana korjattavan sadon tulisi olla myos mahdollisimman 
suuri . Naiden vaatimustcn totcuttaminen samanaikaisesti on vaikcaa , 

ilrnan runsasta typpilannoitusta jopa mahdotonta . 

Rehun laadun muutokset ovat nopeimmi llaan alkukesasta. Maatalouden 
tutkimuskcskukscssa jarjcstctyssa kokccssa sailorchunurmi niitcttiin vii
kon valein neljassa eri kehitysvaiheessa. Kasvustosta suoritctut analyysit 
osoittivat , etta nurmen raakavalkuaispitoisuus laski ja kuitupitoisuus nousi 
niin nopeast i, ctta otollista korjuuaslctta riitti vain viikon ajan (piirrns S, s . 
91 ). Kokccn aikana tahki.it olivat juuri tulossa csiin tahki.itupista ja 
nurmen korkeus oli noin 40 scnttimetrili . Tama vaihe sattuu maan 
t·ll'Li" s is s;1 kt· s :ik111111 :ilk111111 j:1 pnlij<li:,<l s i,;s ;1 j1111ri 1·11111·11 j11li:1111111'; L1 

Si.iil6rchunurn1en kcsi.isatoa niitclti.icssa korjuuastccn valinta on va
paarnpaa , koska rchun laadun muutoksct ovat hitaita muun muassa 
vahaisen korrenmuoclostuksen tak ia . Kasvukaudcn sa~ista riippucn kesasa-



. ..;_,_ . ·~~ ·--;·· 

C • 

i~l~\titI: 

Hcina- ja laidunnurmet 

i
k·:. 

,. 
.... ?: 

I
: 

. 
·'. 
~ 

"-:. 
0 

-- , ·:r~ .. =:.• -~ ... ,,;t;.~:..:--•~ .... - ~ .~ - -.:. ,= .... -...:~ .~ .... 4 . .-.k,·.,:i:~~~ ~~ - ~1•••·•'~-- .... ~::.,,__ .... ,. ... , ... .;.~ °""""::.rd L 

% kuiva -ainee sta 
30 

25 

20 

15 

4.6 
niitto pvm 

sopiva 
korjuuaste 

11.6 

-

'" 

18.6 25.6 

Piirrns 5 . Rchun raaka valkuais - ja raakakuitupitoisuudcn riippuvuus niittoajankohdan miiiiriiamiistii 
kchit ys;1slL'l'Sta . 

don knrj1111 salltttt hcin:ikttun lopp11p11okllc, jollnin k:tsvmto on 1'.)-4:') 

scnttimctrin korkuincn. Ajankohtaa valittacssa on otettava huomioon myos 
syyssadon kor~juu. Sc tulcc suorittaa maan etelaosissa elokuun lopussa ja 
maan pohjoisosissa ennen elokuun puolivalia. 

Viimeisen niiton kiintean ajankohdan vuoksi Etela-Suomessa ei saada 
kuivan kesan sattucssa kuin kaksi sailorehusatoa. Nliin kliy usein myos 

Pohjois-Suomcn turvcmailla viileinli kasvukausina. 

Heinanurmen edullisimmaksi niittoajankohdaksi on havaittu kehitysvaihe , 
missa kasvit alkavat juuri kukkia. Niitto pitaisi suorittaa viime istaan 
silloin, kun hcdckukat oval tullcct nakyviin. Kasvuslo on saavullanut 

talloin Iii.hes tayden pituutensa ja soveltuu hyvin kuivattavaksi joko 
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Tuotantosuunnan 
vaikutus 

:.-' ':"' ., . 

seipaalla tai maassa. Kuiva -ainesato tosin nousee viela hieman, kukinnan 
loppuun saakka . Heinan valkuaisainepitoisuus laskec kuitcnkin niin 
nopeasti , etta on syyta pyrkia mahdollisimman aikaiseen niittoon. Aikai
nen heinankorjuu antaa lisaksi syyskesan odelmasadolle lisaa kasvuaikaa. 

Laidunnurmet sovitetaan yleensa sailorehunurmien yhteytecn sitcn, ctta nc 
lohkot , joit a ei ehdita laiduntaa kcvatkcsasta enncn hcin~in Uihkirnisla, 
niitetaan sailorehuiksi . 

Nurmen korjuuasteen valinta on viime kadessa taloudcllincn ratkaisu . 
Varsinkin sailorchunurrnien ensimrnaincn niitto riippuu maatilan tuotanto
suunnasta. Mikali viljelija on erikoistunut lypsykarjaan, hancn tulce pyrkia 
korj,1,1ma,~11 salo mahdollisirnrnan aikaisin , silla lypsykarjan valkuaistar

vetta ci juuri koskaan yliteta . Korjaamalla nurmet aikaisin voidaan tuottaa 
valkuaispitoist a rehua, jonka hankkiminen muuten tulisi kalliimmaksi. 
Rehun hyva laatu korvaa osaksi vahaisemman sadon . 

Mikali maatilan tuotantosuunnaksi on valittu lihanaudan kas:vatus, 
taloudellisesti paras siiilorehun korjuuastc on toincn kuin lypsybrjatalou
dcssa. Pohjois-Pohjanmaan kocasemalla on osoitettu, ctta aikaisin korjattu 
rehu voi olla teuraaksi kasvatettaville mulleille turhan valkuaispitoista . 
Kun koe-elaimille syotettiin kahta sailorchua, joista toincn oli korjattu 
normaalia aikaisemmin ja toinen normaalia myohemmin, molcmpien 
koeryhmien havaittiin kasvaneen yhta hyvin . Elaimet eivat pystyncet 

hyotymaan aikaisin ko~jatun rehun korkcasta valkuaispitoisuudcsta. Koska 
sailorehunurmcn kokonaissato suurenee kasvukauden kuluessa, aikaisin 
korjatun rchun syottamincn lihanaudoillc ci sitcn olc taloudclliscsti 
miclckasta. 

Nurmien talvivauriot - viljelyvarmuutta 
alentava tekija 

Monivuotisiin runsaasti lannoitettuihin nunniheiniin perustuva vihrea linja 
on karsinyt 1970-luvun alkupuolella pahoja takaiskuja talvivaurioidcn 
takia. Joinakin vuosina varsinkin Oulun ja Lapin laaneissa on jouduttu 
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keviialla kyntamaan runsaasti liian nuorina tuhoutunci ta nurmia . Sa ilorc
hunurmien viljelyvarmuus, el i mahdollisuu s saavuttaa rietty sarotaso 
vuodesta toiseen, on talviruhojen vuoksi alencmassa. 

Nurmicn hcikon talvchtimiscn arvcllaan johtuvan monista syista: jtinbn 
hivenainecn puutteesta, epatasapainoisesta lannoituksesta, talvituhosienis
t~i. vcsivaurioista, Iiian vahaiscstii roudasta tai taivisista hcngitystappiois 
ta. To<lcnnakoiscsti nama kaikki ovat osatckijoita , mutta varsinaincn syy 
licncc kasvin clintoiminnoissa. 

Nurmikasvit ovat sopcutuncct luontornmc vuotuisccn kicrtokulkuun 
siten, ettii ne ehtiviit kesiin aikana kukkia ja tuottaa uuden siemcnen. 
Ennen rouraa ja lunta kasville jiiii riittiiviin pitkii syksy , _jonka aikana sen 
korsi kuloontuu ja maanalainen osa ascttuu talvilepoon. Talven jalkeen 
sama kicrtokulku jatkuu . 

Perinteellinen heinankorjuumenctelma , jossa niitto sattuu kukinnan 
aikaan eika odelmaa lannoiteta, sopi varsin hyvin nurm icn vuotuiseen 
kiertokulkuun. Sen sijaan vihreiian linjaan Iiittyva voimaperainen viljely 
myotailec huonosti monivuotisten nurrnikasvicn luontaisia elintoimintoja . 

Uscin toistuva niitto estaa kasvin kukkimiscn . Loppukesasta kvitetyn 
typpilannoituksen seurauksena kasvin elintoiminnat jatkuvat vilkkaina 
pitkalle syksyyn. Talvilepoon asettumiseen jaava aika supistuu niin 
lyhyeksi, etta maan routaantuessa nurmi ei ole ehkii ehtinytkiian karaistua 
riittavasti talvea vastaan. Sen seurauksena kasvusto on normaalia alttiimpi 
menehtymiian epaedullisiin saaoloihin tai talvituhosieniin. 

Nurmien talvilepovalmiutta voidaan seurata tutkimalla kasvien JLIUna . 

Mikali niista loytyy runsaasti vararavintona tarvittavia sokcreita. nurmcn 
mahdollisuudet selviytya talven yli ovat hyvat. Jos taas juuriston sokeriva
rasto on niukka talven tullen , talvehtimisvaurioiden mahclollisuus Iisaiin

tyy. Tata havaintoa voidaan kayttaa hyvaksi talvehtimisen varmistarnises
sa: valitaan sellaiset viljelymenetelmat, etta sokereiden miiiirii Iisaantyy 
syksya kohti. 

Typpilannoitus nostaa valkuaispitoisuutta myos _juurissa. Samalla 
sokercidcn osuus picnence. Taman takia nurmclle ci tulisi leviWia 
typpilannoitteita enaa heina -elokuun vaihtccn jalkeen . 

Viela voimakkaammin syksyn vararavintoon vaikuttaa viimeinen niitto . 
Sen jalkeen kasvi alkaa kasvattaa uutta lehdistoa juurten sisaltaman 
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vararav1nnon turvin . Vararavint\: viihcncc. kunncs kasvi on riittiiv~in 

lchtcv;,i yh1cytt~im;,i.;_in uusi,t sol-;crcita. Sy!-.syn viilc1s<i uloissa l-;csta;_i n\lin 

kuukauden enncn kuin juurtcn vararavintomaara palautuu niiton jalkccn 
turvallisellc t1sollc. Tam~i miiiiriiii vii rnc iscn niiton ajankohdan. Esimcr

kiksi Mikkc!in korkcudclla syy:-J;uu11 pu(1!1v;,iliss~i niitc!ly nurn1i _j;.iii 

kaikista hcikoi111rn:1ksi (piirros 6. olKiscnd) . .lupa 70 proscnttia kasvustosLt 

saatta:1 talvcn aik:t11:1 tuhoutua. \!iilt\l tulisi suurillaa riitti.iv~in varh:1i11 
(Mikkcliss~i elo-sy yskuun vaihtccs·<t) t~,i riitti.iv;_in 111y6kii.i11 (lobkuussa). 

Myohiii scn niiton cdullincn vaikutus sclitty y sillii, cttii nurmi on JO 
asettunut talvilcpoon cikii rupca cn:iii k<1svatldmaan uutta lchdistoii . 

Edclla csitctyt kcinot civiit kuitcnl-;::an chl-.iiisc talvituhoja kokonaan. va:111 
ainoastaan licvitt~iv;_it niita. Varsinl-;in Nurn1i-Suo111cssa nurmirn talvchti

mincn tulcc pysymii;in nurmin:hu1c11 tuot:11111011 cp~iv,trmuustch:ij~in~i. 
Ainakaan liihiaikoina ci lciydcttanc nurm1h:asvia, joi-;a kcstaisi sch:a 

voirnapcraiscn viljclyn ctta il111asto1rn11c pitkan ialvcn. Tam~in takia 
yksivuotisten rchukasvicn viljci y tullcc ylc istymaa n . f':iista parhaaksi on 
toistaiseksi havaittu Italian raihcini:i. Koska se n talvchtimisesta ci tarvitsc 
viilittaa , viimeiscn niiton ajankohdalla ci o le 111erkitysta. Sen saa suorittaa 
sopivaksi katsottuna ajankohtana , kun kasvukauden paattymincn tuntuu 
varmalta. Myc:>s lanno11ukscn valintu on vapaa. Runsaankin typpilannoi

tukscn vaikutus nur111ccn pys tytiiii11 cnnustamaan jo suoritctun koctoimin-· 

nan pcrustcclla . 


