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Käsitteet
Biodiversiteetti

Luonnon monimuotoisuus

Hiilitase

Sitoutuneen hiilen määrän muutos tietyn aikavälin aikana
esimerkiksi vuodessa.

Dityppioksidi

Kasvihuonekaasu, jota muodostuu maaperän nitraattien
hajotessa. Hajoamisaika ilmakehässä on noin 110 vuotta.

Hiiliviljely

Ekvivalentti

Ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa kasvihuonekaasujen vaikutusta ilmastoon. Termi ilmaistaan massana
puhuttaessa päästöistä. Jos ekvivalentilla ilmaistaan metaanin tai dityppioksidin vaikutusta, muunnetaan ne vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta sadan vuoden
tarkastelujaksolla. Metaanin muuntokerroin on 21 ja dityppioksidin 310.

Yleisnimitys maataloudentoimenpiteille, joilla pyritään
varastoimaan ilmakehän hiilidioksidin sisältämää hiiltä
maaperään sekä estämään sen karkaaminen. Samalla voidaan vähentää maataloudesta syntyviä päästöjä.

Kasvihuonekaasu

Ilmakehässä esiintyviä hiilidioksidi-, metaani- ja dityppioksidikaasuja, jotka vaikuttavat ilmastonmuutoksen etenemiseen globaalisti. Niiden molekyylit päästävät auringon säteilyn maanpinnalle, mutta pidättävät maan pinnalta tulevaa lämpöä.

Metaani

Kasvihuonekaasu, joka syntyy, kun eloperäistä ainesta
hajoaa hapettomissa olosuhteissa. Hajoamisaika ilmakehässä noin 12 vuotta.

Märehtijä

Sorkkaeläimistä koostuva nisäkäsryhmä. Kotieläimistä
nauta, lammas ja vuohi ovat märehtijöitä.

Rotaatiolaidunnus

Hiiliviljelyssä käytetty laidunnusmenetelmä, jossa laidunalue on jaettu kaistoihin/lohkoihin, joilla eläimet laiduntavat lyhyitä aikoja kerrallaan.

Fauna

Eläimistö, eläinlajisto

Floora

Kasvisto, kasvilajisto

Fotosynteesi

Fotosynteesillä tarkoitetaan auringon valoenergian avulla
tapahtuvaa yhteyttämistä. Esimerkiksi vihreät kasvit
muuttavat fotosynteesin avulla auringon säteilyenergian
kemialliseksi energiaksi.

Hiilidioksidi

Yleisin kasvihuonekaasu, joka syntyy hiilipitoisten tuotteiden palamisen seurauksena.

Hiilinielu

Hiilivarasto, joka kasvaa. Hiilinieluun varastoituu ilmakehän hiilidioksidin hiiltä enemmän kuin vapautuu. Hiilinieluna voi toimia esimerkiksi meret, metsät, muu kasvillisuus sekä maaperä.

Hiilivarasto

Kasvillisuuteen, puustoon ja maahan sitoutuneen hiilen
määrä.

Hiililähde

Pienenevää hiilivarastoa kutsutaan hiililähteeksi, jolloin
sitoutunutta hiiltä vapautuu hiilidioksidina takaisin ilmakehään.
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Alku hiilineutraalille tarinalle

Ilmastonmuutoksen suhde maatalouteen

Hiilen sitoutuminen, ilmastonmuutos, hiilineutraalius. Kolme ajankohtaista ja polttavaa
sanaa. Mitä nämä sanat tarkoittavat ja mikä niiden suhde on suomalaiseen maatalouteen? Siihen tullaan perehtymään tämän oppaan myötä, sillä vaikka maatalouden tiedetään olevan merkittävä tekijä ilmakehän kasvihuonekaasujen lisääntymisessä, on sillä
suuri potentiaali myös vähentää päästöjä. Tähän pyrkiessä maatalous tulee myös
sitoneeksi maaperään hiilidioksidia, joka on jo vapautunut ilmakehään.

Tutkimuksien pohjalta tehtyjen ennusteiden mukaan tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena ilmakehän hiilidioksidipitoisuus tulee lisääntymään, joka johtaa lämpötilan nousuun. Tämän seurauksena ilmastonmuutos on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan maatalouteen. Konkreettisesti se tuo mukanaan pidemmän kasvukauden, uusia
viljelykasveja, kasvien nopeamman kasvutahdin, kotieläinten sisäruokintakauden lyhentymisen, lämmitysenergian tarpeen vähenemisen ja kasvilajien viljelyaluerajojen siirtymisen pohjoisemmaksi. Toisaalta se tulee tuomaan mukanaan ääriolosuhteita kuivuusjaksoista rankkasateisiin, uusia tuholaislajeja ja sen myötä myös kasvintuhoojien tarkkailun
sekä torjunnan tarpeen lisääntymistä, kasvien haihduttamisen tehostumisen ja jäähdytykseen kuluvan energian kasvun. Kokonaisuudessaan maaperän ravinne- ja vesitalous
tulevat muuttumaan nykyisestä tilanteesta esimerkiksi ääriolosuhteiden aiheuttamien
rankkasateiden ja siitä johtuvien ravinteiden huuhtoutumisien seurauksena. (29.)

Maatalouden kehitystarpeen ilmastovaikutuksien osa-alueilla ovat huomanneet myös
suuret toimijat kuten Atria ja Valio, jotka
molemmat pyrkivät omassa toiminnassaan
hiilineutraaleihin nauta- tai maito-ketjuihin.
Jotta hiilineutraalista viljelystä tulisi totta, on
meidän kaikkien rohkaistava mielemme ja
hypättävä kohti tuntematonta, mutta samalla
hyödynnettävä jo menneisyydestä tuttuja
maatalouden käytänteitä.

Kuva Jaana Laulajainen

Tässä oppaassa perehdytään maatilojen
mahdollisuuksiin vähentää ilmastovaikutuksia
laidunnuksen keinoin. Selkeä ja visuaalinen
opas johdattaa lukijansa hiiltä maksimaalisesti sitovan laidunnuksen eli rotaatiolaidunnuksen pariin. Oppaan avulla voit lisätä
tietämystäsi hiiliviljelystä, hiilen sitoutumisesta maaperään, hiilen sidonnan vaikutuksista ja lähtökohdista sekä tietenkin siitä,
miten voit harjoittaa tilallasi rotaatiolaidunnusta.

Kuva Jaana Laulajainen
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Puiden ja peltokasvien kuiva-aineesta noin 45 prosenttia on hiiltä. Jotta maatalouden
päästöjä saadaan pienennettyä, on keskitettävä toimenpiteet hiilidioksidin vähentämiseen, sillä maatalouden dityppioksidi ja metaanipäästöjen vähentämisen mahdollisuus on
vähäinen. Maataloudessa kotieläintuotanto synnyttää vajaa puolet kaasupäästöistä,
mutta näitä päästöjä voidaan pienentää kiinnittämällä huomiota lannan käsittelyyn,
eläinten ruokintaan sekä parantamalla eläinten terveyttä ja jalostusta, jolloin saadaan
resurssitehokkaampaa tuotantoa ja vähennetään päästöjä sitä kautta. (38, 7-8.)

Hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa viljelymenetelmillä, joissa keskitytään hyödyntämään mahdollisimman vähän maata muokkaavia menetelmiä sekä pyritään pitämään
maaperä mahdollisimman suuren osan vuodesta kasvipeitteisenä. Tällöin maaperän orgaanisen aineen hajoaminen hidastuu. (38, 7-8.)
Vaikka maatalous itsessään aiheuttaa kasvihuonepäästöjä, on se metsätalouden rinnalla
yksi potentiaalisimmista mahdollisuuksista sitoa ilmakehään jo vapautunut hiilidioksidi.
Samalla kun viljelijä sitoo hiiltä maaperään myöhemmin esiteltävin keinoin, edistää hän
tilansa toimintaa sellaiseen suuntaan, jolla tulevaisuudessa on kyky puskuroida ilmastonmuutoksen aiheuttamia ääriolosuhteita vastaan pitäen tilan toiminta kannattavana. (38.)


Kolme eniten päästöjä aiheuttavaa tekijää ovat viljelysmaat
7,2 miljoonan tonnin hiilidioksidi ekvivalentti päästöllä, maaperä 3,4 miljoonan tonnin dityppioksidi ekvivalentti päästöllä ja eläinten ruuansulatus
2,1 miljoonan tonnin metaani
ekvivalentti päästöllä. Näistä
parhaiten viljelijät pystyvät vaikuttamaan viljelysmaiden aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin.
Lähde: 38
Lähde: 38

Lähde:
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Hiiliviljely – Mitä se on?
Hiiliviljely on laaja kokonaisuus, jossa monet tekijät vaikuttavat toisiinsa muodostaen
kiertokehän. Hiiliviljelyn päätavoite on sitoa hiiltä viljelysmaahan, mutta toimenpiteet
vaikuttavat positiivisesti myös maaperän rakenteeseen, vesitalouteen, biodiversiteettiin
maan päällä ja alla sekä kasvien puskurointikykyyn ääriolosuhteissa (31). Nämä kaikki tekijät taas vuorostaan parantavat hiilensidontapotentiaalin mahdollisuutta.

Hiiliviljelyllä tarkoitetaan maanviljelyksen toimenpiteitä, joiden avulla pyritään varastoimaan hiiltä viljelymaahan sekä estämään sen karkaaminen. Käytännössä tätä voidaan toteuttaa joillakin seuraavista viidestä toimenpiteestä:

Hiiliviljelyllä on moniulotteisia vaikutteita myös vesistöjen rehevöitymiseen ja luonnon
monimuotoisuuteen. Hiiliviljelyn myötä maaperän kunto ja sitä kautta kyky pidättää
vettä ja ravinteita paranee, jolloin vesistöjä rehevöittävät ravinnevalumat vähenevät.
Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttaa hiiliviljelyn periaate pyrkiä yksipuolisesta
monokulttuuriviljelystä kohti monipuolista viljelykiertoa ja sitä kautta myös monien eri
lajikkeiden käyttämiseen. Monimuotoisuuden lisääntyminen parantaa myös
ekosysteemin resilienssiä, eli kykyä selviytyä muuttuvissa olosuhteissa ja jopa kukoistaa
niissä. (28)

→
Hiiliviljelyä
tukevia toimenpiteitä
Lähde: 36

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet joko vaikuttavat suoraan tai välillisesti hiilen sitoutumiseen maaperään ja kasveihin. Kasvipeitteisyyden lisäämiseen voidaan vaikuttaa kasvuajan pidennyksellä tai satotasoja lisäävillä lajikevalinnoilla ja maan multavuutta parantaa lannan, kierrätyslannoitteiden tai maanparannusaineiden avulla. Osa toimenpiteistä
voi myös vähentää käytettävän konevoiman tarvetta, jolloin koneiden aiheuttamat päästöt pienenevät ja päästään taas askeleen verran pienempiin kokonaispäästöihin. (36)

Kuva Sanna Söderlund
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Hiilensidontaan vaikuttavia tekijöitä
→

Hiilen sitoutuminen ja kuinka paljon sitä varastoituu maaperään, on riippuvainen useammasta tekijästä. Maan orgaanisen aineksen pitoisuudella ja multavuudella on merkitystä hiilensidonnan potentiaaliin, sillä mitä matalampi maaperän orgaanisen aineksen
pitoisuus on, sitä todennäköisemmin sinne varastoituu hiiltä vapautumisen sijaan. Maaperissä, joissa orgaanisen aineksen määrä on suuri, vapautuu hiiltä mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta. Myös maalajin savi- ja hiesupitoisuus vaikuttaa maaperän kykyyn
varastoida hiiltä pysyvämmässä muodossa, koska hiili sitoutuu mururakenteeseen. (21, 22-

Hiiliviljelyn
kolme pääperiaatetta
Lähde: 17

23.)

Ilmaston ja sään merkitys tulee esille puhuttaessa kasvien kasvua suosivista tekijöistä.
Mitä suotuisammat olosuhteet kasvilla on, sitä paremmin se kasvaa ja kun kasvi kasvaa,
se ottaa ilmasta hiilidioksidia, muuttaen sen itselle sopivaksi rakennusaineeksi ja siirtäen
hiiltä maaperään. Lisäksi sääolosuhteet, jotka hidastavat mikrobitoiminnan aiheuttamaa
hajotusta, ovat eduksi. (21, 22-23.)
Tilan tuotantomuoto vaikuttaa hiilen varastoitumiseen. Muun muassa viljelykierto, yksija monivuotiset viljelykasvit, tuotantointensiteetti eli kuinka usein sadon korjuu tapahtuu sekä millä tavalla peltoja lannoitetaan vaikuttavat siihen, kuinka hyvin hiiltä on mahdollista sitoa (31). Esimerkiksi riittävä typpi takaa kasville mahdollisuuden yhteyttää ja
kasvaa hyvin, mutta toisaalta kemialliset lannoitteet tuhoavat maaperän omaa mikrobistoa, jolloin maaperän oma luonnollinen toiminta estyy. Hyödyntämällä eloperäisiä lannoitteita voidaan aktivoida maaperän mikrobitoimintaa, jolloin ne tuottavat kasveille
niiden tarvitsemia ravinteita (16).

Kiteytettynä hiiliviljelyn kolme pääperiaatetta ovat yhteyttämisen, mikrobitoiminnan ja
suojan maksimointi. Yhteyttämisen maksimointiin voidaan vaikuttaa jatkuvalla kasvipeitteisyydellä, tasapainoisella kasvinravitsemisella ja korkealla lehtipinta-alalla. Mikrobitoiminnan maksimointia edistää suurien juuristojen kasvattaminen (17, 11), koska pieneliöstöä esiintyy runsaimmin ritsosfäärissä juurien läheisyydessä. Mikrobitoimintaa edistäviä
toimenpiteitä ovat esimerkiksi eloperäisen aineksen lisääminen maaperään, maaperän
pH arvon pitäminen neutraalina ja monipuolinen runsasjuurinen kasvusto (1, 31). Suojauksen maksimoinnilla tarkoitetaan muokkauksien ja vastaavien häiriötekijöiden minimoimista, torjunta-aineiden vähäistä käyttöä sekä maaperän rakenteen ja muruisuuden ylläpitoa (17, 11).

Jos halutaan panostaa hiilen varastoitumiseen, kannattaa viljelyksessä oleviin kasvilajeihin kiinnittää huomiota. Mitä viljelyvarmempi, satoisampi ja syväjuurisempi kasvi, sen
paremmin hiiltä sitoutuu runsaamman biomassakertymän ansiosta. Toisaalta myös yksija monivuotisten kasvien ero on merkittävä, koska monivuotiset kasvit kykenevät kasvattamaan runsaamman juuriston ja hyödyntämään koko kasvuajan yhteyttämiseen.
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Hiilen sitoutuminen maaperään – Miten se tapahtuu?

Hiilensidonnalle merkityksellistä on myös millä tavalla viljelytoimet toteutetaan. Hiilen
lisääminen maaperään muun muassa oljen, karjanlannan, biohiilen ja orgaanisten lannoitteiden muodossa on hyvästä maaperän rakenteelle sekä hiilensidonnalle, koska ne
aktivoivat maaperän mikrobeja. Lisäksi mitä pienemmillä muokkaustoimilla peltojen viljely on mahdollista toteuttaa, sen parempi se on hiilen varastoitumiselle (21, 22-23.), koska
maan muokkaaminen aiheuttaa hiilen vapautumista (31). Muokkaustoimien aiheuttama
hiilen vapautuminen perustuu siihen, että suurin osa maaperän hiilestä on varastoituneena juuri muokkauskerrokseen (61).

Hiili sitoutuu maaperään välillisten vaikutuksien seurauksena. Viljeltävien kasvien vihreät osat yhteyttävät, jolloin kasvit muodostavat auringon energian avulla vedestä ja hiilidioksidista orgaanisia molekyylejä. Kasvit hyödyntävät näitä muodostuneita molekyylejä uusien kasvinosien synnyttämiseen sekä elintoimintojen ylläpitämiseen. Tämä prosessi johtaa siihen, että noin puolet kasvien biomassan kuivapainosta on hiiltä (10). Maaperään sitoutuvan hiilen määrä riippuu maahan jäävien kasvitähteiden, kuten juurien ja
maanpäällisen aineksen määrästä. Kasvin kuollessa maaperän mikrobit aloittavat kuolleen kasvin hajottamisen (23), jolloin kasvista syntyvä eloperäinen aines ympäröidään hajottajabakteereiden ja sienirihmastojen toimesta. Hajottajabakteerien ja sienirihmastojen erittämään eritteeseen alkaa tarttua saveshiukkasia, joista muodostuu
maamuru. Muru jatkaa kasvuaan, kun sen pinnalle liimautuu uusia
hiukkasia hajottajien eritteiden avustamana (32,13). Kun tämä orgaanisen aineksen mineralisoituminen tapahtuu, vapautuu kasviin sitoutunut hiili hiilidioksidina ja ravinteina takaisin maaperään (47,18).
Maaperän hiilivaraston lisääntyminen tai vähentyminen on riippuvainen kasvien sitoman hiilen ja mikrobitoiminnan vapauttaman hiilen
suhteesta (23). Mikrobien hajotuksen voimakkuuteen vaikuttavat kasvintähteen kemiallinen laatu, ympäristötekijät sekä maaperän mikrobit (44,6). Kasvitähteen kemiallinen laatu, eli sen hiili-typpi suhde vaikuttaa hajoamistapahtumaan, koska hajottajat tarvitsevat hiiltä energiakseen ja typpeä solujensa rakennusaineeksi. Hajottajat tarvitsevat
hiiltä 25 kertaa enemmän kuin typpeä, jonka takia suuri hiilipitoisuus verrattuna typpipitoisuuteen aiheuttaa sen, että hajottajat varastoivat typen, jolloin se vapautuu hitaasti kasvien käytettäväksi
(52,8)
. Optimaalinen arvo hiili-typpisuhteelle on 25:1, jolloin typpeä ei
vapaudu eikä sitoudu. Jos suhdearvo on pienempi kuin 25:1, typpi
mineralisoituu eli vapautuu. Vastaavasti jos suhdearvo on suurempi
kuin 25:1, hajotettavan materiaalin typpi ei riitä mikrobeille ja ne
tarvitsevat typpeä muualta maasta (41, 14).
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Maaperän hiilivaraston kasvattamisella kyetään hidastamaan ja torjumaan ilmastonmuutosta. Samaan aikaan sillä on positiivinen vaikutus maan rakenteelle, ravinnekierrossa
esiintyvien mikrobien biodiversiteetin lisääntymiselle sekä hyvälle vesitaloudelle. Maaperän hiilivarastoa ei voida kuitenkaan kasvattaa määränsä enempää ojitetuilla kivennäismailla ja varastoidun hiilen määrä kumoutuu helposti. Tämä johtuu siitä, että hiiltä
häviää nopeammin kuin sitä kertyy (44, 15).

Hiiliviljelijän apurit: mikrobit, mykorritsat, humus
ja juuret
Maaperän pääasialliset mikrobit ovat sieniä ja bakteereja, jotka hyödyntävät ravintonaan
muun muassa kuolleita kasvinosia samalla hajottaen niitä. Tämän toiminnan seurauksena tapahtuu mikrobien hengitystä, jonka seurauksena ilmakehään vapautuu hiilidioksidia ja maaperään sitoutuu eloperäisiä yhdisteitä. Nämä eloperäiset yhdisteet voivat säilyä maaperässä jopa vuosituhansia. Hiilensidonnan kannalta on parempi mitä enemmän
mikrobit tuottavat näitä eloperäisiä yhdisteitä, koska niihin hiili sitoutuu pysyvämmässä
muodossa. (55.) Lisäksi bakteerit edesauttavat maaperän mururakenteen syntymistä erittämillään lima ja liima-aineilla, jolloin maan rakenne paranee (16).
Hiili esiintyy kolmessa olomuodossa, jotka ovat liukoinen, kaasu ja kiinteä. Liukoinen
hiili syntyy fotosynteesin aikana ja on pohjimmiltaan liukoista sokeria. Osa syntyneestä
liukoisesta hiilestä kasvi käyttää kasvuunsa, mutta osa hyödynnetään juuristossa, jossa
käydään vaihtokauppaa mikrobien kanssa. Maaperän mikrobit elävät symbioosissa kasvien kanssa. Kasvien tarvitsemista ravinteista noin 85-90 prosenttia kulkeutuu kasviin
mikrobien avulla hiilivaihdon aikana. Prosessissa kasvin juuret antavat aikaisemmin tuotettua liukoista hiiltä energiaksi mikrobeille ja vaihtokauppana mikrobit luovuttavat mineraaleja kasvien käytettäväksi. Tämä mikrobien tarjoama ravinnemäärä on mahdollista
saavuttaa optimaalisessa tilanteessa, jossa synteettiset lannoitteet, fungisidit tai pestisidit eivät häiritse prosessin toimintaa. (15,2.)

Kuva Jaana Laulajainen
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Mykorritsa on sienijuuri, joka muodostaa symbioosin kasvin juuriston
kanssa. Sienijuuria on monia erilaisia, mutta peltoviljelyssä yleisimmin
esiintyvä ja hyödyllisin on keräsienet. Keräsienen synty tapahtuu, kun
kasvin juuriin tunkeutuu sienirihmastoa, jonka toimesta kasvin juuriin
syntyy rihmastoa sekä keräsiä. (11, 2, 6-7, 10-15.)

→

Mykorritsojen, mikrobien, juurien ja humuksen vaikutuksia

Symbioosin syntyminen on luonnollinen prosessi, joka tapahtuu itsestään otollisissa olosuhteissa. Symbioosin syntyyn vaikuttaa muun muassa
kasvi, juurikarvat sekä maaperä. Keräsieniä esiintyy eniten kivennäismailla, jossa niiden toiminta on tehokkainta, kun taas turvemailla niitä ei
ole. Maaperän pH, vesitalous, maanmuokkaus, välikasvit sekä liukoinen
fosfori vaikuttavat kasvin ja keräsienten symbioosin voimakkuuteen.
Symbioosin aikana kasvit ja mykorritsa vaihtavat keskenään ravinteita,
vettä sekä sokereita. Kasvi luovuttaa 10-15 prosenttia tuottamistaan yhteyttämistuotteista mykorritsan käytettäväksi, jolloin mykorritsan ravinnetalous paranee ja kasvi hyötyy tätä kautta tilanteesta. Toisaalta epäotollisissa olosuhteissa mykorritsa ei välttämättä luovuta kasville mitään,
mutta kasvi luovuttaa edelleen saman prosenttiosuuden yhteyttämistuotteista. Esimerkiksi maaperän suuri fosforipitoisuus heikentää symbioosin toimintaa samoin kuin fungisidit, raju maanmuokkaus sekä huono
vesitalous. Toimiva symbioosi kuitenkin parantaa maan mururakennetta
sekä lisää monimuotoisuutta, edistää kasvin vedenottokykyä ja auttaa
selviytymään ääriolosuhteissa. (11, 2, 6-7, 10-15.)

Lähde: 11, 15, 16, 41,
49, 55

Kasvien yhteyttäessä ne ottavat maaperästä prosessia varten vettä sekä
ravinteita ja ilmakehästä hiilidioksidia. Hiilidioksidin kasvit hajottavat hapeksi ja hiileksi. Happi vapautuu takaisin ilmakehään ja hiilen ne hyödyntävät omaan käyttöönsä. Kuollessaan kasvi vapauttaa osan hiilestä takaisin ilmakehään hiilidioksidiksi, osa päätyy maaperään mikrobien ravinnoksi ja pieni osa rakennusaineeksi humusta varten (49). Humus rakentuu kasvien juuristossa hiilestä (60%), typestä (6-8%), rikistä (1-2 %),
fosforista (0,8-1,5%) ja loppuosa on muita maaperän mineraaleja (16).
Humuksen merkitys hiilensidonnalle on merkittävä, koska se sisältää
paljon hiiltä ja eikä se itsessään hajoa helposti, jolloin hiili sitoutuu maaperään pidemmäksi ajaksi. Sen merkitys maaperälle on merkittävä,
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koska se sitoo itseensä vettä ja ravinteita, joita kasvien on helppo hyödyntää. Lisäksi
humus lisää maaperän kykyä sopeutua ääriolosuhteisiin ja säätelee maan happamuutta
(49)
. Humuksen kationinvaihtokapasiteetti on korkea, jolloin se pystyy pidättämään ravinnekationeita, kuten kaliumia, magnesiumia ja kalsiumia (16).

Näiden tekijöiden lisäksi on huomattava, että maailman laajuisella tasolla noin 40 prosentilla maatalousmaasta voidaan kasvattaa lähinnä nurmea (20,4,6). Suomessa vastaava
luku on noin 30 prosenttia pinta-alasta, jonka seurauksena noin puolet Suomen maatalouden tuloista tulee maidon- ja naudanlihatuotannosta, jotka perustuvat nurmituotannolle (39). Nurmen viljely sopii mainiosti Suomen olosuhteisiin ja sen viljely tuo mukanaan hiilensidonnan lisäksi myös muita positiivisia ympäristöhyötyjä. Näistä esimerkkeinä ovat: eroosion väheneminen, maan rakenteen ylläpito, tehokas ravinteiden otto,
nurmipalkokasvien typensidonta, pellon dityppioksidi (N2O) päästöjen pieneneminen,
biodiversiteetin lisääntyminen sekä eläin, että kasvi tasolla, maiseman esteettisyyden lisääntyminen ja kasvinsuojeluaineiden käytön väheneminen. (20, 4, 6).

Juuriston merkitys hiilensidonnassa perustuu siihen, että hiilen säilyvyys maaperässä
juuristossa on parempi kuin maan päällisen hiilen säilyvyys. Sen lisäksi juuret edistävät
hiilensidontaa muokkaamalla maaperää ja houkuttelemalla mikrobeja (58, 8). Kasvilajilla
on merkitystä siihen, kuinka hyvin juuristo onnistuu tehtävässään. Kaksisirkkaisilla kasveilla, kuten rypsillä ja kuminalla on paksu pääjuuri, joka pystyy tunkeutumaan tiiviiseenkin maaperään. Monivuotisten kasvilajien etu on siinä, että niillä on aikaa kasvattaa runsas juuristo ja ne ovat aktiivisia koko kasvukauden ajan. Syväjuuriset kasvit tekevät
maahan reikiä ja kuivattavat maaperää. Ne myös tuottavat eloperäistä ainesta. Laajajuuriset kasvit esimerkiksi kaura ja ruokohelpi pystyvät vaikuttamaan suureen maamäärään. Tiheäjuuriset kasvit esimerkiksi englanninraiheinä ja ruokonata ovat tehokkaita,
sillä ne tekevät maaperään paljon reikiä, kuivattavat maaperää tehokkaasti ja orgaaninen
aines jää tasaisesti maahan. (41, 16.)

Viljelykasvien jättämä pitkäaikaisen eloperäisen aineksen määrä.
Lähde: 62

Nurmien merkitys hiilensidonnassa
Suomessa tehtyjen kokeiden perusteella on huomattu, että nurmien juustomassa on
yleensä välillä 3000 – 6500 kg kuiva-ainetta hehtaarilla, joka on hyvä asia hiilensidonnan
kannalta, koska hiili säilyy paremmin juuristossa kuin maanpäällisessä kasvustossa (60, 8).
Monivuotisten nurmien hiilensidontakyky on selkeästi parempi kuin muilla viljelykasveilla, koska nurmien juuribiomassa hajoaa hitaammin (38, 15). Nurmien juuribiomassan
hitaampi hajoaminen johtuu niiden kemiallisesta laadusta, joka kestää paremmin hajotusta (9, 8). Oheisessa taulukossa on esitetty eri viljelykasvien jättämä pitkäaikaisen eloperäisen aineksen määrä. Tästä voidaan huomata, että nurmien hiilensidonta on parhaimmillaan 800 kg hiilidioksidia hehtaarille vuodessa, kun juurekset, peruna, viljat ja öljykasvit lähinnä vapauttavat hiilidioksidia maaperästä.
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Esimerkki nurmen hiilensidonnasta
muutaman metrin korkeudessa. Ne mittaavat ilman hiilidioksidipitoisuutta ja tuulta ja
näiden saatujen tietojen perusteella voidaan laskea peltoon sitoutuvan ja vapautuvan
hiilen määrä. Vuotuisien hiilitaseen määrittämiseksi laskelmissa huomioidaan myös pellolta korjatun sadon ja käytettyjen lannoitteiden hiilimäärät. (27.)

Alla olevassa kuvassa on esitetty Ilmatieteen laitoksen tutkimuksen tuloksia Qvidjan
maatilalta Paraisilta. Tutkimuksessa on mitattu nurmipeltojen hiilitasetta vuosina 2018
ja 2019. Hiilitaseella tarkoitetaan, kuinka paljon hiiltä sitoutuu maaperään ja kuinka paljon sitä poistuu maaperästä. Taulukosta voidaan nähdä, että talvisin nettovaihto on positiivisen puollella, eli hiiltä vapautuu enemmän kuin sitoutuu. Tämä johtuu siitä, että
hiilidioksidia vapautuu talven aikana pieniä määriä mikrobitoiminnan hajotuksen seurauksena. Taulukosta voidaan myös nähdä niittojen ja kuivuusjaksojen vaikutus kasvien
yhteyttämismäärään, jolloin nettovaihto muuttuu positiiviseksi tai lähelle nolla tilannetta. Tämä johtuu siitä, että heti niiton jälkeen tai kovan kuivuusjakson aikana kasvit
eivät kasva ja yhteytä yhtä tehokkaasti. Mittaukset on toteutettu laitteilla, jotka sijaitsevat pellolla

Lopputulos: Nurmipelto oli
niukasti hiilinielu

Lähde: 27
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Miksi laiduntaa?
nossa vähentää jalkojen liikarasittumista ja saattaa lisätä maidontuotantoa. Kunnon kohentumisen lisäksi on huomattu, että nautojen sorkka- ja kinnerterveys sekä hedelmällisyys paranevat laidunkaudella. Laiduntaminen mahdollistaa sorkille lepohetken navettaolosuhteita. Tämä johtuu laidunpohjien verrattaisesta puhtaudesta sekä laitumien
pohjista, jotka kuluttavat sorkkia sopivasti. Hyvä sorkkaterveys korreloi suoraan tuotoksen paranemisen kanssa. Tarkkailtaessa nautojen kiimakäyttäytymistä, on huomattu,
että kesän valoisuudella on positiivinen vaikutus nautojen hormonitoimintaan sekä kiimojen näyttämiseen. (24, 6.)

Nautojen lajityypillinen käyttäytyminen mukailee laumaeläimille tyypillisiä piirteitä. Ne
kaipaavat sosiaalista kanssakäymistä, jonka myötä ne luovat niin kutsuttaja kaverisuhteita sekä tarkan lauman sisäisen arvojärjestyksen. Laumassa on aina ylempi- ja alempiarvoisia nautoja, jolloin hierarkiassa ylempänä olevat eläimet saavat ensimmäisenä
täyttää tarpeensa. Laiduntaminen antaa naudoille mahdollisuuden toteuttaa lajityypillistä
käyttäytymistä paremmin kuin navettaolosuhteet. Laitumella eläimillä on enemmän tilaa, jolloin alempiarvoiset eläimet kykenevät väistämään ylempiarvoisia nautoja, välttäen
ylimääräiset konflikti- ja stressitilanteet. Laitumella eläimillä on myös mahdollisuus
luoda näitä niin sanottuja kaverisuhteita, koska ne kykenevät suuressa tilassa valitsemaan kenen kanssa oleskelevat. (12, 5.)
Nautojen hyvinvoinnille ruuan ja levon merkitys ovat oleellisia osa-alueita. Naudoille
tyypillistä käyttäytymistä on hyödyntää puolet päivästä ruokailuun ja hakeutuvat pehmeälle ja joustavalle paikalle lepäämään. Laiduntaessaan eläimet voivat toteuttaa kaikkein lajityypillisintä käyttäytymistään nyppimällä syömistä haluamallaan hetkellä samalla
ympäristöä tarkkaillen. Navettoihin on yhä enemmissä määrin tullut erilaisia ratkaisuja
makuuparsien pehmentämiseen, esimerkkinä kumiset matot ja vesipedit. Näistä huolimatta suurimassa osassa navetoista makuuparsien koko ei ole riittävän suuri isoille eläimille maata raajat suorana, joka on mahdollista laitumella pehmeän lepopaikan lisäksi.
(12, 5.)

Lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamisen lisäksi laiduntaminen lisää nautojen
yleistä terveystasoa. Tutkimuksien perusteella naudat liikkuvat laitumella 2-8 kilometriä
vuorokaudessa rehun etsinnän ja syömisen motivoimana. Vastaava määrä pihatossa on
400-800 metriä vuorokaudessa ja parsinavetassa lähes olematon. Liikunnan lisääntyminen kohentaa eläimien kuntoa, joka välillisesti vaikuttaa poikimisien ja makuulle menon
helpottumiseen. Makuulle menon helppouden merkitys on merkittävä, kun huomioidaan, että naudan tulisi levätä 12-14 tuntia vuorokaudessa. Riittävä lepo makuuasen-

Kuva Jaana Laulajainen
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Laiduntamisessa on myös haittapuolia eläimien terveydelle loisien ja helteen muodossa.
Naudat kestävät kohtalaisen hyvin lämpötilavaihteluita, mutta naudat vähentävät karkearehun syömistä lämpötilan noustessa hellelukemiin. Tämä johtaa siihen, että energiansaanti vähenee, jolloin myös naudan tuotostaso laskee. Vaikutus on selkeämpi suurituotoksilla eläimillä, joiden oma lämmöntuotanto aiheuttaa niille suurempaa lämpöstressiä kuin pienituottoisimmilla eläimillä. (41, 7.) Lämpöisillä keleillä on huomattu
myös maidon solutason nousevan, koska tällöin olosuhteet ovat otollisia bakteerien
kasvulle. Loiset ovat lähinnä vasikoiden ja hiehojen ongelma, sillä vanhemmilla naudoilla
on vastustuskyky yleisimpiä laidunloisia kohtaan, jolloin niistä ei ole niille merkittävää
haittaa. Yleisimmät vaivaa aiheuttavat loiset laitumilla ovat kokkidit ja sukkulamadot.
Kokkidit aiheuttavat pienille vasikoille ripulia ja ne viihtyvät kosteilla alustoilla. Sukkulamatoja esiintyy alkukesästä ja ne aiheuttavat nuoremmille eläimille ripulia ja kasvun hidastumista. Sukkulamadoilta voidaan suojautua laiduntamalla nuorkarjaa puhtaalla laitumella ja tehokkaalla laidunkierrolla. Kokkidien esiintymistä voidaan ehkäistä hyvällä hygienialla niin navetassa kuin laitumellakin. (21, 6.)
Kuva Jaana Laulajainen

Rotaatiolaidunnus
Jos eläimet vaeltaisivat vapaana luonnossa, ne söisivät yhden alueen kerrallaan ja vaeltaisivat seuraaville alueille palaten jossakin vaiheessa alkuperäiselle syödylle alueelle
toistaen tätä samaa kehää. Tällöin syödyt alueet saavat levätä rauhassa ennen uutta tyhjennystä (30). Sama idea toistuu rotaatiolaidunnuksessa, jossa tavoitteena on kotieläimien tiheä siirtäminen laidunlohkojen välillä. Tilallinen voi itse määritellä sopivan
aikavälin yhden lohkon laiduntamiselle ja siirtäminen voi tapahtua säännöllisesti tai tarpeen vaatiessa. Rotaatiolaidunnuksessa oleellisinta on, että tilallinen tarkkailee eläimien
ravitsemus- ja rehutarpeiden lisäksi laitumelta saatavan rehun määrää ja laatua (37). Tämän menetelmän avulla eläimet laiduntavat nurmen tasaisesti ja saavat uutta syötävää
jatkuvasti pysyen tyytyväisenä (30).

Kuva Sanna Söderlund
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Miksi rotaatiolaidunnus?
ravintoaineita. Tällöin ylilaidunnettu kasvi alkaa uhraamaan juuribiomassan kasvuun tarkoitettua energiaa lehtipinta-alan kasvattamiseen. Ylilaidunnettu nurmi johtaa ennen
pitkään yksipuoliseen ja heikkoon kasvustoon, joka on altis stressitekijöille. Tällaisia
stressitekijöitä ovat kuivuus, tuholaiset ja taudit. (50)

Rotaatiolaidunnuksen hyödyn syvimmän perimän ymmärtääkseen, on ymmärrettävä
kuinka kasvit kasvavat. Nurmikasvit heräävät keväällä talvilevosta aloittaen yhteyttämisen, jonka avulla ne tuottavat hiilihydraatteja energiakseen. Hiilihydraatit syntyvät fotosynteesissä hiilidioksidista, vedestä ja auringon energiasta. Syntyneen hiilihydraatin
kasvit hyödyntävät kasvamiseen, jolloin ne kasvattavat lehtipinta-alaa, juuristoa ja siemeniä. (50)
Kasvi aloittaa syöttämään hiilihydraatteja juurijärjestelmäänsä, kun eläin tai kone niittää
osan kasvista pois kasvuprosessin ollessa käynnissä. Juurijärjestelmästä hiilihydraatit
päätyvät edelleen maaperän mikrobien ravinnoksi. Maaperän mikrobit synnyttävät juurieritteen aktivoimana ravinteita. Näitä ravinteita kasvi hyödyntää aloittaessaan jälkikasvun, jossa lehtipinta-ala aloittaa uuden kasvun samalla täydentäen kasvin hiilihydraatti
varastoja. Jos eläimet palaavat syömään kasvia ennen kuin se on saanut täydennettyä
hiilihydraatti varastonsa, se ei pysty syöttämään maaperän mikrobeille riittävästi

Kuva Jaana Laulajainen

Kotieläintaloudessa ongelmana on, että eläimiä laidunnetaan liian pitkiä aikoja tai koko
laidunkauden ajan samalla alalla, jolloin eläimet syövät nurmen liian lyhyeksi ja saavat aikaan sen, että kasvit menevät niin sanottuun stressitilaan. Tällöin kasvien kasvu hidastuu. Toiseksi eläimet alkavat nirsoilla rehun suhteen laiduntaessaan suurta alaa pitkään,
jolloin ne syövät vain maistuvimmat kasvit ja jättävät muun syömättä. Näiden tekijöiden
yhteissummana laidunkausi lyhenee ja lisäruokinnan tarve lisääntyy. Tämä aiheuttaa
myös sen, että maittavimmat nurmikasvit vähenevät pikkuhiljaa ja vähemmän maittavat
kasvit valtaavat alaa. Lisäksi lanta ei levity tasaisesti koko laidunalalle vaan syntyy pistemäisiä lantakertymiä niille alueille, joissa eläimet viihtyvät eniten esimerkiksi juomapaikoille, lisäruokinta-alueille ja lepopaikoille. (30)

Kuva Jaana Laulajainen
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Lähtökohtaisesti kotieläimet valikoivat syömänsä kasvit, jos niillä on siihen mahdollisuus. Tällöin eläimet syövät ravitsevimmat, maistuvimmat ja helpoiten syötävät kasvit.
Kun laidunlohko on suuri ja eläintiheys sillä pieni, johtaa tämä pistemäiseen laidunnukseen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jotkut alueet laitumesta syödään lyhyeksi samalla kun osa laitumen kasveista menee siemenvaiheeseen (3,24). Tällöin kasvin kasvu hidastuu, koska se käyttää suurimman osan energiastaan siemenien tuottamiseen. Siemenvaiheen päätyttyä yksivuotiset nurmikasvit vanhenevat ja monivuotiset lajikkeet
siirtyvät hitaampaan kasvuvaiheeseen (6). Heti kuin maistuvimpien alueiden kasvit alkavat kasvaa uudestaan, syövät eläimet ne jälleen lyhyeksi. Tämä johtaa pikkuhiljaa siihen,
että ravintoarvoiltaan ja maistuvuudeltaan paremmat kasvit häviävät ja huonommat kasvit valtaavat alaa. Tällöin tulee satomenetyksiä nurmen laadun menetyksen myötä sekä
sen kautta, että maittavimmat alueet eivät pääse korkeuteen, jossa niiden kasvu olisi
nopeampaa. Rotaatiolaidunnuksella pyritään vähentämään pistemäistä laidunnusta (3,24).

toivottujen kasvien hyvä kasvu ja elinvoimaisuus johtaa myös siihen, ettei rikkakasveilla
ole niin paljon tilaa vallattavana. (37)
Lannan levittyessä tasaisesti, johtaa se maaperän hedelmällisyyden ja orgaanisen aineksen lisääntymiseen. Orgaanisen aineksen lisääntymiseen vaikuttaa myös rotaatiolaidunnuksen myötä kasvien saama lepoaika. Kasvien saadessa lepoa laidunnuksien välillä, pystyvät ne kasvattamaan juurimassan huomattavasti suuremmaksi kuin kasvit, jotka eivät
saa lepoa. Lisääntynyt maaperän hedelmällisyys ja orgaaninen aines vähentävät ostolannoitteiden tarvetta, joka johtaa tuotantokustannuksien pienenemiseen. (37) Mikrobit
viihtyvät orgaanisessa maaperässä ja ovat aktiivisia siellä ravinnon riittävyyden vuoksi,
jolloin ne tuottavat tehokkaasti ravinteita maaperään yhteistyössä kasvien kanssa (52,6).
Maaperän orgaanisen aineksen lisääntymisellä ja kasvien elinvoimaisina ja hyvässä kasvussa pysymisellä on myös muita positiivisia vaikutuksia, kuten kuivuuden kestävyys (37).
Kuivuuden kestävyyden parantuminen perustuu siihen, että orgaaninen aines pidättää
itseensä paremmin vettä (52,6), jopa siinä määrin, että 1 gramma hiiltä pidättää 4-5 grammaa vettä (6). Tällöin rehun tuotanto lisääntyy, koska maaperä pystyy puskuroimaan
kuivuutta vastaan ja kasvien kasvu pysyy parempana pidempään kuivinakin kausina (37.).

Rotaatiolaidunnuksessa kaikki hyödy linkittyvät tavalla tai toisella toisiinsa, mutta myös
kannattavuuteen ja tuotannon päästöihin. Eläimien laiduntaessa tasaisesti koko laidunlohkoa, ne levittävät tasaisesti tuottamansa lannoitteen, eli lannan koko laidunalalle (37).
Lannan mukana pellolle kulkeutuu kuitenkin loisien munia, jotka kuoriutuvat. Rotaatiolaidunnuksen avulla voidaan pitää laitumien loiskantaa kurissa, koska kuoriutuneet
loiset kuolevat lepojaksojen aikana ollessaan ilman isäntäeläintä (45).



Laiduntaessaan eläimet myös korjaavat syötävän rehu itse sekä tasaisesti, jolloin tuotantokustannukset pienenevät, koska rehun korjaamiseen ei tarvitse käyttää työaikaa ja
koneellista työvoimaa. Suunnitelmallisen ja tehokkaan laidunnuksen avulla myös rehuhävikki pienenee ja lisäruokinnan tarve vähenee, koska kasvit kasvavat optimaalisesti,
jolloin nurmi riittää eläinten energian saannin turvaamiseen. (37)

Rotaatiolaidunnuksen hyödyt
Lähde: 3, 6, 26, 30, 37,
45, 50

Toisaalta kun eläimet laiduntavat tasaisesti lyhyen ajan, syövät ne myös vähemmän
maistuvia kasveja (37), koska lähtökohtaisesti naudat pyrkivät syömään aina nuorinta ja
maittavinta rehua (26). Jos niille ei anneta mahdollisuutta tähän, täytyy niiden syödä myös
vähemmän maittavampaa rehua. Tällöin laitumen kasvivalikoima pysyy optimaalisempana sekä elinvoimaisempana. Kun toivotuista kasveista lyhennetään tasaisin väliajoin
laidunnuksen keinoin pituudesta x määrä, kerrotaan kasville, että nyt sen täytyy kasvaa
ja lisätä lehtipinta-alaa. Tämä johtaa lisääntyneeseen yhteyttämiseen, joka johtaa lisääntyneeseen hiilisyötteeseen, joka johtaa maaperän kasvukunnon paranemiseen. Toisaalta
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Miten aloittaa?
Ennen rotaatiolaidunnuksen aloittamista on hyvä tehdä selkeä suunnitelma, jossa huomioidaan eläinmäärä ja laidunnukseen käytettävissä olevat resurssit. Mietittäessä laidunkauden eteneminen etukäteen, on todennäköistä, että toimenpiteet toteutetaan oikeana ajankohtana, jolloin voidaan optimoida laidunkauden tuottavuus.

Laidunnussysteemin valintaan vaikuttaa haluttu intensiteetti ja laidunalueen koko. Valittu laidunnussysteemi vaikuttaa laitumen hyödynnysprosenttiin, eli siihen kuinka paljon
tarjolla olevasta laidunrehusta on hyödynnetty eläinten rehuksi. Parhaimmassa tilanteessa hyödynnysprosentti on noin 70-75 prosenttia. Oleellista on, että jos pellolta halutaan mahdollisimman suurta satoa, on se järkevintä syöttää pienemmissä osissa eläimille. (18,16)

Laitumien täydennyskylvö keväällä lisää tiheää yhteyttävää lehtipinta-alaa. Uutta nurmea
perustaessa on oleellista panostaa perustamisvaiheeseen, sillä tiheä kasvusto on yksi
tärkeimmistä tekijöistä hyvän sadon saamisessa. Tällöin myös käytettävään seokseen
kannattaa kiinnittää huomiota. Hyvässä seoksessa on jälkikasvukyvyltään voimakkaita
kasvilajeja sekä laidunnusta kestäviä nurmilajeja. On huomioitava, että säilörehuseokset
ovat harvoin hyviä laidunseoksia. (26)
Lohkojen koon mitoittaminen samaksi koko laidunkauden ajaksi ei ole mahdollista,
koska nurmen kasvurytmi muuttuu kauden aikana. Oleellista onkin seurata laitumien
kasvua ja tehdä muutoksia sen pohjalta. Laitumien tarkkailu ja muistiinpanojen tekeminen on tärkeää, jos halutaan päästä hyvään satotasoon. Eläimien ei saisi antaa syödä laitumia alle 8 senttimetrin mittaiseksi, koska silloin laidun on ylilaidunnettu. Ylilaidunnus
johtaa siihen, että pahimmillaan kolmannes kasvukaudesta menee kasvien jälkikasvuun
lähdössä. Toisaalta alilaidunnuskaan ei ole satotasojen kannalta suositeltavaa, koska tällöin satoon syntyy hävikkiä tallauksen seurauksena (26). Hiilensidonnan kannalta alilaidunnus ei kuitenkaan ole välttämättä paha-asia, koska tällöin peltoon päätyy paljon
orgaanista ainesta sisältävää kasvijätettä (32,12). Jälkikasvukyvyn menetys kuitenkin vähentää yhteyttämistä, jolloin hiilen sitoutuminenkin vähenee.

Eri laidunnus systeemejä. Harmaa alue kuvaa eläimien sijaintia.
Lähde: 18
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Ohjenuorana rotaatiolaidunnuksessa voisi pitää sitä, että antaa eläinten syödä puolet
nurmesta ja siirtää eläimet sen jälkeen seuraavalle lohkolle (5). Nurmien jälkikasvukyky
käynnistyy potentiaalisissa olosuhteissa, jolloin lämpöä ja vettä on riittävästi saatavilla,
3-4 päivässä. Oleellista olisi, että eläimet siirretään ennen tätä pois, jotta eläimet eivät
söisi uutta kasvustoa (26).

Tehtävälista laidunkaudelle ja sen suunnitteluun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kirjaa eläinmäärä ja käytettävissä oleva laidunala ylös
Valitse käytettävä laidunnussysteemi
Tee laidunnus suunnitelma tulevalle laidunnuskaudelle
Tee laitumien täydennyskylvöt tarpeen vaatiessa
Rakenna aidat
Hoida vesi- ja kivennäistarjoilu
Aloita laiduntaminen
Tarkkaile eläimiä ja kasvustoa
Vaihda laidunnetavaa alaa keskimäärin vuorokauden välein
tai tarpeen mukaan
10. Kirjaa muistiinpanoja laidunkauden aikana, jotta voit parantaa laidunsuunnitelmaa seuraavana vuonna
11. Puhdistus niitä laitumet tarpeen vaatiessa

Rotaatiolaidunnuksessa eläimet vaihtavat parhaimmillaan laidunlohkoa päivän välein,
jonka vuoksi aitojen rakentamiseen, veden saannin varmistaminen ja eläinten siirtäminen lisäävät työmenekkiä jatkuvaan laidunnukseen verrattuna. Käyttäjäkokemuksien perusteella eläimet kuitenkin oppivat nopeasti siirtoihin ja ymmärtävät ihmisen tarkoittavan uutta syötävää. Aitaustyötä voi helpottaa rakentamalla pysyvät aidat kiertämään ulkoreunoja ja rakentaa vain väliaidat väliaikaisina. Osan aitaustyöstä voidaan tehdä myös
syksyllä, jolloin kevään kiireisempänä aikana vapautuu työaikaa muuhun.

Ylilaidunnus:
Ylilaidunnuksessa eläinpaine on liian suuri laidunnettavalle alalle, jolloin se aiheuttaa merkittäviä ympäristöongelmia. johtaa ennen pitkään yksipuoliseen ja heikkoon kasvustoon, joka on altis stressitekijöille. Tällaisia stressitekijöitä ovat kuivuus, tuholaiset ja taudit. (50)

Rotaatiolaidunnus:

Kaistalaidunnus:

Lohkolaidunnus:

Jatkuva laidunnus:

Hiiliviljelyssä käytetty laidunnusmenetelmä, jossa laidunalue on
jaettu kaistoihin/lohkoihin, joilla
eläimet laiduntavat lyhyitä aikoja
kerrallaan. Keskimääräinen kiertoaika on 1-3 päivää riippuen
kasvien kasvutahdista.

Kaistasyöttömenetelmässä aitaa
siirretään päivittäin, jolloin eläimille saadaan uusi laidunkaista
syötäväksi. Edesauttaa laitumen
laadun ja satomäärän pysymistä
korkealla. Keskimääräinen kiertoaika on 1 päivä. (18)

Laidunalue jaetaan lohkoihin,
joissa eläimet siirtyvät sitä mukaan, kun edellinen lohko on
syöty loppuun. Kiertoaika riippuu
lohkon koosta suhteutettuna
eläinmäärään. (18)

Tehottomin tapa hyödyntää laidun, koska alkukesästä nurmen
kasvun ollessa nopeaa eivät eläimet ehdi syödä nurmea riittävän
nopeasti ja taas myöhemmin syksyllä nurmi ei enää riitä täyttämään
eläinten energiantarvetta, koska
kasvu on hiipunut. (18)

18

Eri eläinlajien erot rotaatiolaidunnuksessa
Kotieläimet laiduntavat lähtökohtaisesti rehun tarpeestaan 60 % päivällä ja 40 % yöllä.
Eläinlajien luontaisesti laiduntamiseen käyttämä aika vaihtelee. Nautojen tyypillinen laidunnusaika on 8 tuntia päivässä, lampaat laiduntavat enintään 7 tuntia, vuohet laiduntavat enintään 6 tuntia ja hevoset laiduntavat 12-16 tuntia päivässä. Laiduntamiseen käytetty aika ei ole juurikaan riippuvainen siitä mikä laitumen laatu tai satotaso on, vaan
eläimet laiduntavat päivästä toiseen suurin piirtein edellä mainitut tuntimäärät, vaikka
niiden energia- ja ravinnetarve ei olisi täyttynyt kyseisen laidunnusajan sisällä. (3,29)

Eri eläinlajit laiduntavat eri tavoin ja niiden valinnat mieluisimpien kasvilajien suhteen
vaihtelee. Myös eläimen ikä saattaa vaikuttaa sen tapaan laiduntaa. Hevoset ovat lähtökohtaisesti nirsoja laiduntajia, jonka seurauksena ne laiduntavat laikuittain. Tyypillisesti
hevoset syövät nurmen läheltä maata, jonka lisäksi ne nirsoilevat rikkakasvien ja korsiintuneiden heinien kanssa. Naudat ovat myös nirsoja syöjiä, joskin niiden ikä vaikuttaa
jonkin verran nirsouteen. Mitä vanhemmaksi lehmä käy, tyypillisesti sitä nirsommaksi se
myös ryhtyy, jolloin ne syövät mieluiten laikuittain laidunalaa, jos niillä on siihen mahdollisuus. Vuotiaat naudat syövät huomattavasti tasaisemmin, kuin vanhemmat naudat,
jotka välttelevät muuan muassa lannan lähellä olevia alueita. Lampaat ja vuohet ovat vähemmän valikoivia nurmen suhteen, jonka lisäksi esimerkiksi vuohet syövät mielellään
puiden lehtiä ja varsia ja lampaat vastaavasti rikkaruohoja. Jos laidunnat tilalla useita eri
eläinlajeja, kannattaa aluksi lohkolla laiduntaa nirsommat eläinlajit ja sen jälkeen laiduntaa vähemmän vaateliaat yksilöt. (3,29)

Kuva Jaana Laulajainen

Kuva Jaana Laulajainen
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Kasvilajivalinnat
Eri nurmikasvien ominaisuuksia
Lähde: 53

Timotei on yleinen nurmilaji laitumilla, mutta sen kasvunopeus painottuu kevääseen.
Tutkimuksissa on todettu, että timotein kasvunopeus on keväällä noin 100-160 kilogrammaa hehtaarilla vuorokaudessa, heinäkuun alkupuolella noin 80 kilogrammaa hehtaarilla vuorokaudessa ja syksyllä enää 20-30 kilogrammaa hehtaarilla vuorokaudessa
(26)
. Tämän perusteella timotei ei ole optimaalinen nurmilaji hiilensidonnan kannalta,
koska se kasvaa ja yhteyttää tehokkaasti keväällä, mutta yhteyttäminen ja näin ollen hiilen sitominen hiipuu kasvukauden edetessä. Timoteilajien välillä on kuitenkin eroja kasvunopeuden suhteen.
Nurmen ja laitumen lajikevalintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat korjuuintensiteetti, satotaso, talvenkestävyys, käyttötarkoitus, maalajit, kasvuolosuhteet ja korjuuaika. Korjuuintensiteetissä huomio kiinnittyy lajikkeen jälkikasvukykyyn, kun taas korjuuajassa
kasvurytmiin (14, 9-10). Mietittäessä rotaatiolaidunnusta ja halutessaan siitä mahdollisimman suuren hyödyn, eli että se sitoisi maahan hiiltä, mutta myös pidentäisi laidunkautta
ja vähentäisi lisäruokinnan tarvetta tulee kiinnittää huomiota siihen, että lajikkeet lähtisivät kohtuullisen nopeasti kasvuun keväällä ja niiden jälkikasvukyky olisi hyvä, jolloin
laidunlohkon lepoaika ei veny turhan pitkäksi.
Tyypillisimmät Suomessa käytettävät nurmilajit ovat timotei, nurminata, ruokonata, punanata, koiranheinä, niittynurmikka, englannin raiheinä, italian raiheinä, westerwoldin
raiheinä, puna-apila ja valkoapila. Lisäksi yleisimmin hyödynnettäviä ovat rehu- ja sinimailanen ja alsikeapila (53). Oheisessa taulukossa esitetty näiden lajikkeiden tyypillisimmät ominaisuudet.

Kuva Jaana Laulajainen
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Sopivat lepoajat

Esimerkkejä rotaatiolaidunnustiloilta

Sopivan lepoajan määrittelyyn vaikuttaa lohkon kasvilajit sekä olosuhteet. Esimerkiksi
timotei vaatii optimaalisissa olosuhteissa vain kahden viikon lepojakson, mutta palkokasveista esimerkiksi sinimailanen ja puna-apila vaativat 3-4 viikon lepojaksot. Olo-suhteet vaikuttavat lepojaksojen pituuteen. Kasvi joutuu stressitilaan, jos sää on äärimmäistä esimerkiksi liian kuivaa tai vaihtoehtoisesti jos maaperän hedelmällisyys on
huono. Tällöin lohkot vaativat pidemmän lepojakson. (3,27)

Opasta varten koottiin kyselyn avulla viideltä tilalta käyttäjäkokemuksia rotaatiolaidunnuksesta, joita voit käyttää apuna suunnitellessasi oman tilasi rotaatiolaidunnusta. Vastauksien perusteella rotaatiolaidunnuksen koettiin olevan suunnitelmallista laidunnusta
nopealla kiertoajalla, jossa eläimiä ei yli laidunneta samalla lohkolla. Laitumien nurmet
koettiin lajirunsaiksi ja laidunala jaetaan lohkoihin tai kaistoihin. Vastaajat uskoivat, että
menetelmän avulla saadaan uudistumiskykyinen nurmi, koska laitumen kasvustosta laidunnetaan noin kolmasosa, jolloin kasvusto lähtee nopeasti uudelleen kasvuun jatkaen
yhteyttämistä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty optimaaliset kasvikorkeudet laiduntamisen aloitukseen, jolloin nurmien laatu on korkea, se on helppo syödä ja kasvit ovat toipuneet riittävästi. (3, 27.) Naudalle optimaalinen laidunkasvien korkeus on noin 10-15 senttimetriä,
jolloin ne saavat kielellään napattua parhaiten kiinni kasvista (54,10).

Kyselyyn vastanneet asiantuntijat uskoivat rotaatiolaidunnuksella olevan merkittäviä
vaikutuksia ympäristön ja ilmaston näkökulmasta, kun taas maatilayrittäjät painottivat
rotaatiolaidunnuksen positiivisuudessa enemmän huomiota tuotantoa parantaviin tekijöihin ja pitivät ympäristö ja ilmastonäkökulmia menetelmän mukanaan tuomina plussa
tekijöinä. Saadun aineiston perusteella voidaan olettaa, että varsinaisia rajatekijöitä rotaatiolaidunuksen harjoittamiselle ei ole, vaan toimintaa voidaan harjoittaa omien resurssien puitteissa niin hyvin kuin mahdollista. Tämä päätelmä juontaa juurensa kaikkien
viiden tilan erilaisiin lähtökohtiin. Oleellisinta on, että tilallisella on resurssit panostavat
menetelmän käyttöön ottoon, eli rakentaa siihen sopivat lohkot ja aitaukset, joissa eläimiä on helppo siirrellä. Lisäksi tilalliselta vaaditaan kiinnostusta ja motivaatiota suunnitella eläinten laiduntaminen ja tarkkailla kasvustoa.

Lähde: 3, 27.

Käyttäjät ja asiantuntijat nostivat rotaatiolaidunnuksen ympäristö- ja ilmastohyödyiksi
hiilensidonnan, biodiversiteetin, ravinteiden huuhtoutumisen ja eroosion vähentymisen,
maan rakenteen paranemisen ja yhteyttämisen tehostumisen. Maatilayrittäjän koettiin
saavan rotaatiolaidunnuksesta hyötyä laitumien satovarmuuden kasvun lisääntymisestä,
maan rakenteen parantumisesta, eläinten hyvinvoinnin parantumisesta, maitotuotoksen/eläinten kasvun parantumisesta ja laidunkauden pidentymisestä.
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Esimerkkitila 1:

Esimerkkitila 3:

Esimerkkitilalla oli harjoitettu rotaatiolaidunnusta yli viisi vuotta ja
tilan eläinmäärä sisälsi 52 lypsävää sekä 25 nuorkarjan eläintä. Tilan
laidunala oli seitsemän hehtaaria, joka oli jaettu neljään lohkoon.
Nämä neljä lohkoa oli jaettu vielä 20 pienenpään osalohkoon. Laidunlohkojen kiertoajaksi oli määritelty keskimäärin 1-3 vuorokautta kasvukaudella ja
loppukesällä lohkoja syötettiin viimeisen kerran 7 vuorokauden ajan. Tilalla ei olla
suunniteltu laitumien nurmiseosta rotaatiolaidunnuksen kannalta. Nurmiseos piti sisällään: timotei, nurminata, puna-apila, englanninraiheinä seoksen, jonka lisäksi käytössä
on yksivuotinen italianraiheinä/rehuvirnalohko.

Esimerkkitilalla oli harjoitettu rotaatiolaidunnusta 1-2 vuotta ja tilan
lihakarjan eläinmäärä oli 50 nautaa, jonka lisäksi oli 35 hevosta ja 150
lammasta, joita osittain rotaatiolaidunnettiin. Tilan laidunala oli 70
hehtaaria, joka oli jaettu 20 lohkoon. Laidunlohkojen pinta-ala vaatimus katsottiin tällä tilalla nurmen korkeudesta ja peittävyydestä. Laitumen nurmen kulutusta seurattiin ja eläimiä siirrettiin seuraavalle
lohkolle tarvittaessa päivän aikana. Laidunlohkojen kiertoajaksi oli
määritelty keskimäärin 1 vuorokausi. Tilalla on suunniteltu laitumien
nurmiseos rotaatiolaidunnusta ajatellen ja se piti sisällään 12 ei kasvilajia.

Esimerkkitila 4:

Esimerkkitila 2:

Esimerkkitilalla oli harjoitettu rotaatiolaidunnusta yli viisi vuotta ja
tilan eläinmäärä sisälsi 100 lypsävää. Tilan laidunala oli seitsemän
hehtaaria, josta 5,5 hehtaaria oli lypsävien käytössä ja loput alasta
oli varattu nuorkarjan laidunnukseen. Naudoille tarjoiltiin navettaan
apetta, jonka lisäksi ne saivat kulkea laitumelle oman halun mukaan. Laidunlohkojen
kiertoajaksi oli määritelty keskimäärin 1 vuorokausi kasvukaudella ja keskikesällä ja syksyllä lohkoja syötettiin keskimäärin 2-3 vuorokautta. Tilalla ei olla suunniteltu laitumien
nurmiseosta rotaatiolaidunnuksen kannalta. Nurmiseos piti sisällään: timotei, nurminata, englanninraiheinä ja valkoapila seoksen. Vuosittain tilalla täydennys kylvetään laidunlohkoille timotei, valkoapila ja englanninraiheinä seos.

Esimerkkitila oli harjoittanut rotaatiolaidunnusta 1-2 vuotta ja tilan
lihakarjan eläinmäärä vaihteli 30-50 naudan välillä. Tilan laidunala oli
31 hehtaaria, joka oli jaettu 15 lohkoon. Laidunalan riittävyyttä mitoittaessa pidettiin ohjenuorana nautaa kohden 0,5 hehtaaria koko
laidunkauden ajaksi. Laidunlohkojen kiertoajaksi oli määritelty keskimäärin 1 vuorokausi. Tilalla ei olla suunniteltu laitumien nurmiseosta rotaatiolaidunnuksen kannalta,
mutta tulevaisuudessa tilalla olisi tarkoitus kiinnittää huomiota lajikevalintoihin. Nurmiseos piti sisällään: timotei, nurminata, ruokonata, raiheinät, puna-apila, valkoapila ja alsikeapila. Myös punanataa, nurmikkaa ja sinimailasta on käytetty.

22

Esimerkkitila 5:
Esimerkkitilalla oli harjoitettu rotaatiolaidunnusta yli viisi vuotta ja
tilan lihakarjan eläinmäärä oli 90. Tilan laidunala oli 90 hehtaaria,
joka oli jaettu 25 lohkoon. Laidunalan riittävyyttä mitoittaessa pidettiin ohjenuorana emoa ja vasikkaa kohden 1 hehtaaria ja syyspoikivilla sekä hiehoilla +0,5 hehtaaria koko laidunkauden ajaksi. Laidunlohkojen kiertoajaksi
oli määritelty keskimäärin 5-8 vuorokautta, mutta todettiin, että 3-4 vuorokautta olisi
optimaalisempi tilanne. Tilalla ei olla suunniteltu laitumien nurmiseosta rotaatiolaidunnuksen kannalta. Nurmiseos piti sisällään: timotei, nurminata, ruokonata, valkoapila, alsikeapila ja raeheinä seoksen.

Käytännön lukuja laidunnukseen
Kuva Jaana Laulajainen

Pinta-ala
Nauta: Kokoaikalaidunnuksessa naudoilla yleisenä pinta-alavaatimuksena vuorokautta
kohden voidaan pitää aari per eläin. Pinta-alavaatimus vaihtelee laidunkauden aikana,
koska alkukesästä nurmen kasvu on nopeampaa. Alkukesällä pinta-alavaatimus on 0,15
hehtaaria nautaa kohden, kun loppulaidunkaudesta pinta-alavaatimus on 0,4 hehtaaria
nautaa kohden. Osa-aikaisesti laidunnuttaessa pinta-alavaatimus on 12 tunnin yö laidunnuksessa 2/3 aaria nautaa kohden vuorokaudessa ja 6 tunnin päivälaidunnuksessa 1/3
aaria nautaa kohden vuorokaudessa. (48, 12)
Hevonen: Hevosille laidunkauden ajaksi laidunalaa tulisi varata keskimäärin 0,2-0,5
hehtaaria hevosta kohden.
Lammas: Lampailla laidunkauden ajaksi kannattaa keskimäärin 8-10 uuhelle karitsoineen varata 1 hehtaari viljeltyä laidunta. Alkukesästä laitumella voi olla hehtaarilla noin
17 uuhta karitsoineen, keskikesällä noin 11 ja loppukesällä noin 6 (2, 35).
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Vesihuolto

Aidat

Nauta: Lypsylehmät juovat keskimäärin 100 litraa vuorokaudessa. Yksittäisen naudan
veden tarve voi vaihdella 40-200 litran välillä riippuen lämpötilasta. Lypsylehmien vedentarve on suurempi, koska ne tarvitsevat noin 5 litraa vettä tuotettua maitolitraa
kohden (42,17). Lihanaudoilla vedentarve vaihtelee 22-66 litran välillä (59). Jokaiselle laidunkaistalle/-lohkolle tulee sijoittaa vesipiste. Kun naudan veden tarve lisääntyy, se lisää
juontikertojen määrää. Tämän takia vesipisteelle ei saisi olla yli 250 metrin matka,
koska naudat eivät viitsi kävellä tätä matkaa riittävän usein, jos vedentarve lisääntyy.
Nesteen puute näkyy naudan tuotoksessa, painossa ja hedelmällisyydessä, joten naudan
riittävä juominen on tuottavuuden kannalta taattava. (42,17)

Rotaatiolaidunnuksessa haasteena on useiden laidunkaistojen rakentaminen ja eläimien
jouheva siirtäminen kaistalta toiselle. Kaikki kaistat voidaan rakentaa etukäteen tai vaihtoehtoisesti voidaan rakentaa järeämmät ulkoaidat koko laidunlohkon ympärille ja siirtää väliaitaa päivittäin. Väliaidan siirtämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi alla olevaa
multitolppaa, johon aitakelat on mahdollista kiinnittää. Qvidja Qårdissa rotaatiolaidunnuksessa hyödynnetään Gallagher tumble wheels aitausjärjestelmää, joiden avulla koko
aitalinja on mahdollista siirtää kerralla ja jouhevasti. Lisätietoa kyseisestä aidasta voi lukea esimerkiksi Valley Farm Supply Superstoren www-sivuilta, josta näkee myös videoilla toimintaperiaatteen.

Hevonen: Hevosien vedentarve vaihtelee niiden iän ja käyttömuodon mukaan, jonka
lisäksi lämpötilan vaihtelut vaikuttavat merkittävästi vedentarpeeseen. Lämpötilan ollessa yli 33 astetta, lisää se 80% hevosen vedenkulutusta. Aikuinen hevonen tarvitsee
vuorokaudessa 21-29 litraa vettä yleiseen ylläpitoon. Vedentarve lisääntyy imettävillä
tammoilla 40-63 litraan ja kohtalaista työtä tekevillä hevosilla 36-46 litraan vuorokaudessa. (56)
Lammas: Lampailla ja vuohilla vedentarve on noin 4-18 litraa vuorokaudessa (2, 30).
Vesihuolto voidaan järjestää laitumelle kätevimmin vesijohdon, painevesilinjan tai siirrettävän vesisäiliön avulla. Myös luonnonvesiä voidaan hyödyntää, mutta vedenlaatu voi
vaihdella ja juottopaikan sijaintia luonnonvesissä tulee vaihdella maanpinnan rikkoutumisen ja veden laadun heikentymisen välttämiseksi. (42,17)
Esimerkiksi hankkija myy Myrby-vesisäiliötä, joka on tilavuudeltaan 1000 litraa. Säiliössä
on kiinteä 30 litran uimurikuppi ja tarvittaessa siihen voi lisävarusteena laittaa toisen samankokoisen uimurikupin. Tämä voidaan kiinnittää peräkoukun avulla ajoneuvoon siirtoa ja täyttöä varten. Painevesilinjaa ja vesijohtoa käyttäessä täytyy laitumelle lisäksi
hankkia vesiallas. Vesitulpallinen allas on helpompi pitää puhtaana.

Multi-/kelatolppa
Kuva Farmarin verkkokaupasta (22).
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Gallagher tumble wheels
Kuva Valley Farm Supply Superstore
verkkokaupasta (7).
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