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Miksi kiinnittää huomio kasvuston tiheyteen?

• ”Nurmesta tulosta ”
• Nurmen tiheys on perusta hyville sadoille 

• Satotasolla vaikutusta tilan talouteen 

• Pinta-alan tarve vähenee satotason noustessa

• Tuotantopanosten parempi hyödyntäminen

• Ylijäävälle alalle muuta käyttöä

• Järjestelmällinen seuranta lohkoilla tuo tietoa 
tulevaisuuteen

• Lohkokohtaisen seurantatiedon kautta 
parantamistoimenpiteet voidaan kohdistaa 
oikein ja tehokkaasti







Nurmen perustaminen

• Viljelysuunnittelu

• Nurmikierron suunnittelu 

• Nurmen perustamisvaiheessa panostetaan lohkojen kunnostukseen

- Ojitus

- Pinnanmuotoilut

- Rajojen muodot ja mahdolliset lohkojen yhdistämiset

- Maan kasvukunnon ylläpitotoimet

- Karjanlanta, Tuhka, Kalkitusaineet yms.

- Lohkologistiikka

- Tavoitteiden asettaminen , rehun määrälle ja laadulle



• Monivuotisten rikkojen ruiskutus/pikakesannointi , ennen 
vanhan nurmen kyntöä

• Perustamisvuoden suojakasvustot

- Rikkatorjunta keväällä, suojakasvien korjuuajankohta

• Nurmisiemenen tasainen kylvö

- Kylvökoneen säädöt ja kiertokokeet 

- Riittävällä ja hyvälaatuisella siemenellä, joko ristikylvönä tai 
hajakylvönä 

• Tiheä nurmikasvusto tulisi saavuttaa jo perustamisvaiheessa





Nurmen tiheys satovuosina

• Tiheän ,satoisan nurmikasvuston säilyttäminen on haastavaa

• Nurmet ovat kovan rasituksen alla satovuosina 

- Talvituhot

- Sadonkorjuu toimet

- Lannanlevitys 

• Nurmien satotaso alentuu nopeasti vaurioiden seurauksena

• Kasvustojen vaurioiden korjaaminen ja vähentäminen lisäävät satovarmuutta

• Suorakylvötekniikkaa käyttäen on mahdollista 

- Nurmien uusiminen ilman kyntöä, työtä säästäen

- Täydennyskylvö suoraan kasvustoon tiheyden ja satomäärän lisäämiseksi

• Nurmen versotiheyden lisäämisellä saadaan satoisampi ja tiheämpi kasvusto

• Vuosittaisilla paikkaus- ja täydennyskylvöllä säilytetään täystiheä nurmikasvusto















• Nurmen täydennyskylvö on melko nopeaa toimintaa, 
tarkoituksen mukaisilla välineillä

• Koneet soveltuvat omaksi, urakointi ja yhteiskäyttöön   

• Konevalikoimassa on : nurmiäkeitä ,nurmijyrä malleja, 
vannaskylvökoneita ja pintalevittimiä

• Valmistajia on monia ja hinta tuotteille määräytyy 
varustelutason mukaan



Erityyppisiä kylvökoneita

Köckerling Herbamat Köckerling grasmaster



Nord Mills



He-Va Crass Roller Kivi Pekka  700



Einböck-Pneumatic Star Pro



Nykyhetkeä ja Tulevaisuutta

• Nurmen kasvustokäynnit tiloilla

• Erilaiset Nurmipaketti vaihtoehdot

• Kasvustojen pienhelikopteri kuvaukset ja niistä saatava materiaali 
karttoina

• Tavanomainen ja Luomu nurmiviljely

• Nurmituotannon mallinnus 

• Yhteistyöllä eteenpäin

• Kiitos !

• Kysymyksiä ?


