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TIIVISTELMÄ 

• 
Tutkimuksessa selvitettiin korjuutavan ja niittötiheyden vaikutusta eri nunnikaS-
vilajien. talvehtimiseen,.. kuivå-ainesatOon: ja rehusadon laatunn..Kenttäko-
keet suoritettiin Maatalouden .tutkitnuskesktiksen Pohjois-Pöhjamnaan. tutki-
musasemalla Ruukissa ja Lapin tutkimusasemalla Rovaniemellä . vuosina 
198,8--92. 	• 

Tutkimus kesti viisi satovuotta, Tutkittavat kasvit olivat timotei, nurminata, niit-
tynurmikka,,Tehukattara, timotei—puna-ipila- ja titnotei—nuntrinata- åekärimo-
tei—puna-apila—nurminataseosnurmi. Laidtinasteella korjattaessa niiitokertoja tuli • 
4-5 ja säilörehuasteella 2=3.-Heinänurinista korjattiin sekä heinä- että odelina-
sato. „ 

Niittotiheyden ja korjuutavari vaikutus minnien.talvituhoihinoli vähäinen: Säilä--
rehuåsteella nfitetyillä 'nurnrilla ralvehtimisvatirioita oli hieman enemmän 'kuin • 
laidun- ja heinänunnilla. Ruukissa tuhoja aiheuttivat lähinnä pakkanen ja jaapol-
te sekä Rovaniemellä talvituhosienet. Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla 
parhaiten .talvehtivat timotei ja' tiinotei—puria-apilaseosniirmi.. Keskimääräisesti 
suurimmat talvituhot. olivat nurminarialla. Rovaniemeltä timoteinurininata ja 
timotei—pfina-aPila-nurininääSenSnunr,ri talvehtivat 'hieman, Muita kasVilajeja 
paremmin. Rovaniemellä kasvilajien • väliset talvehtimiserot olivat pienemmät 
kuin Ruukissa. 

Niittotiheyden lisääminen alensi kokonaissatoa kaikilla kasvilajeilla ja kasvi-
RoYaniemellä korjuutavan vaikutus kokonaissatoon oli suurempi 

kuin Ruukissa. Nunnien satätaso aleni nopeasti 3. satovuoden jälkeen kaildlla 
korjuutavoilla. 

Laidunasteella niitetyillä lcoeruuduilla eniten kuiva-ainetta saatiin nurmifiadasta, 
nlittyriurmikasta ja timöteiLnurm' inataseosnurmesta. Huonoin .kokonaissato saa-
tiin rehukattarasta. Nopeimmin satotaso aleni timoteilla ja rehukattaralla. Ruu- 
kissa laidunasteella korjattujen_nunnien kuiva-ainesadot olivat 	vuoden riur- 
missa 4 260-2-6 220 ja'Rov'aniemellä 2 650-5 740 kg/hå. 

Ruukissa •satoisimmat säilörehukasvit olivat timotei' ja rehukattara sekä 
Rovaniemellä nurminata ja niittynurmikka. Parhaiten satotason säilytti Ruukissa 
rehukattara ja.  , Rovaniemellä nurminata. Kagyilajien välinen satoVähtelu sPö-
rehunurmiSsa oli Ruukissa 5 079-7,290 ja Rovaniemellä 4950-6 790 kg/ha.: 

Suurimmat kokönaissadot saatiin heinäasteella korjatuista nurmista. Ruukissa 
heinänurmien satoisin kasvi oli rehukattara ja Rovaniemellä nurminata. Timotei 
menestyi heinänurmissa paremmin kuin laidun- ja •Säilörehtintirmissa. Odelma-
sadon osuus oli keskimäärin kolmannes kokonaissadosta. Ruukissa heinänur-
mien kokånaissadot olivat 5,780-10 640 ja Rovaniemellä 4 850-7 170 kg/ha. 
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Rikkakasvien määrä sadossa lisääntyi 3. vuoden nurmista alkaen. Laidunnur-
missa nopean jälkikasvun ansiosta rikkakasveja oli vähiten niittynunnikan ja 
nunninadan sadoissa. Seosnurmissa rikkakasveja oli vähemmän kuin heinien 
puhdaskasvustoissa. Apilaa oli eniten toisen vuoden nunriissa. Timotei—puna-
apilakasvustossa apilapitoisuus oli suurempi kuin timotei—puna-apila—nur-
minatanurmessa. Timotei ja rehukattara säilyivät parhaiten heinäasteella kor-
jatuissa nurmissa ja heikoimmin laidunasteella korjatuissa nurmissa. 
Niittynurmikalla ja nunninadalla korjuutavan merkitys kasvien säilymiseen oli 
verraten pieni. 

Kasvien kehitysaste korjuuhetkellä vaikutti eniten sadon kuiva-ainepitoisuuteen. 
Laidunsadoissa kuiva-ainetta oli vähiten ja heinässä eniten. Laidunnunnissa vii-
meisten niittojen kuiva-ainepitoisuudet olivat alhaisemmat kuin kevät- ja keski-
kesän sadoissa. Korkeimmat kuiva-ainepitoisuudet olivat nfittynurmikalla ja re-
hukattaralla ja alhaisimmat puna-apilaa sisältävillä seoksilla. Timoteissa 
kuiva-ainetta oli hieman enemmän kuin nunninadassa. 

Laidunsatojen raakavalkuaispitoisuus oli Ruukissa alhaisin 4. niitossa ja Ro-
vaniemellä 3. niitossa. Apilapitoisilla seoksilla valkuaista oli kevät- ja syysnii-
tossa enemmän kuin keskikesän sadoissa. Ruukissa keskimääräisesti korkeim-
mat valkuaispitoisuudet olivat rehukattarålla, 18,1-26,1 % ja niittynurmikalla, 
20,3-23,2 % sekä Rovaniemellä thnotei—puna-apilaseoksella, 16,6-21,8 % ja re-
hukattaralla, 15,4-22,6 %. Rovaniemellä alhaisimmat valkuaispitoisuudet olivat 
nurrninadalla, 13,9 ja timotei-nunninataseoksella, 14,2 % kolmannessa niitossa. 

Suurimmat valkuaissadot saatiin niittynurmikasta ja nurminadasta. Ruukin lai-
dunnunnilla sekä valkuaispitoisuudet että raakavalkuaissadot olivat huomatta-
vasti korkeammat kuin Rovaniemellä. 

Valkuaispitoisin säilörehukasvi oli niittynurmikka. Sen valkuaispitoisuus oli 
Ruukissa keskimäärin eri sadoissa 18,8, 13,7 ja 17,8 % sekä Rovaniemellä 17,3 
ja 13,9 %. Säilörehusatojen valkuaispitoisuus vaihteli Ruukissa 13,0-18,8 ja 
13,7-16,9% sekä Rovaniemellä 16,0-17,3 ja 11,1-15,5%. Ruukissa 1. ja 2. sa-
don välinen ero oli pieni, mutta Rovaniemellä toisen säilörehusadon valkuainen 
jäi hyvin alhaiseksi. Rovaniemellä alhaisin valkuaispitoisuus odelmasadossa oli 
nurminadalla ja rehukattaralla sekä korkein timotei—puna-apilaseoksella. Ruu-
kissa eniten valkuaiskiloja saatiin nurminadasta, rehukattarasta ja timoteista. 
Rovaniemellä suurin valkuaissato oli niittynurmikalla ja pieni timoteilla. 

Ruukin heinänunnissa eniten valkuaisldloja tuotti rehukattara, 1.-5. vuoden nur-
missa keskimäärin 1 184 kg/ha. Odelman osuus valkuaissadosta oli 44 %. Ro-
vaniemellä heinänurmien paras valkuaisen tuottaja oli timotei—puna-apila—nur-
minataseos,766 kg/ha, odelman osuus oli 28 %. 

Ruukissa vallcuaissato kasvoi rehukattaraa lukuun ottamatta niittokertoja lisät-
täessä. Rovaniemellä vain nurminata ja timotei-nurminataseos antoi korkeimmat 
valkuaissadot laidunasteella korjattaessa. Kaikilla muilla kasveilla parhaat val-
kuaissadot saatiin säilörehunurmista. 

Laidunsadoissa korkein raakakuitupitoisuus' oli niittynurmikalla ja alhaisin ti-
motei—puna-apilanurmessa. Keskimääräisesti vähiten kuitua oli kevätsadoissa ja 
eniten 3. niitossa. Paras orgaanisen aineen sulavuus oli nurminadalla ja huonoin 
nlittynurmikalla. 

Säilörehunurmen kevätsadossa eniten kuitua oli rehukattarassa ja vähiten timo-
tei—puna-apilanurmessa. Toisessa sadossa korkein kuitupitoisuus oli rehukatta-
ralla ja niittynurmikalla. Timoteissa oli keskimääräisesti vähemmän kuitua kuin 
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aurminadassa: Keskimääräisesti korkein sulavuusprosentti oli nurminadalla sekä 
Sitä SiSältävillä seoksilla ja alhaisin rehukattaralla. 

Ruukissa heinän kuituisuus oli alhaisin niittynurmikalla ja korkein rehukattaral-
la. Rovaniemellä rehukattaran kuitupitoisuus oli alhaisin ja nurminadan korkein. 
Heinän odelmassa kuitupitoisuudei olivat alhaisemmat kuin toisessa säilörehusa-
dossa. Kasvilajien sulavuudet heinässä olivat erisuuntaiset kuin laidun-ja säilö-
rehuasteella korjattaessa. Paras sulavuus oli niittynurmikalla ja rehukattäralla. 
Seosnurmesta korjatua heinän sulavuus oli huonompi kuin yksittäisillä heinäla-
jeilla. Odelman sulavuudet olivat samansuuntaiset kuin säilörehunurmessa, paras 
nurminadalla ja sitä sisältävillä seoksilla sekä huonoin niittynunnikalla ja rehu-
kattaralla. 

SUMMARY 

THE EFFECT OF THE HARVESTING METHOD AND PLANT SPE-
CIES ON THE GRASSLAND PRODUCTIVITY IN NORTH FINLAND 

1n this trial the effect of the harvesting at different stage of development and cut-
ting frequency on the overwintering, dry matter yield and quality of forage yield 
o:f different grassland plant species was investigated. The field experiments were 
carried out at the North Ostrobothnia Research Station in Ruukki and at the 
Lapland Research Station in Rovaniemi of the Agricultural Research Centre 
from 1988 to 1992. 

The trial lasted for five crop years. The plants studied were timothy, meadow 
fescue, meadow grass, smooth brome grass, mixed stands of timothy and red clo-
ver, of timothy and meadow fescue and of timothy, red clover and meadow fes-
cue. When harvested at pasture stage, there were 4 to 5 cuts, and at silage stage 
2 to 3 cuts. Both hay and aftermath grass were harvested from hay swards. 

The effect of the cutting frequency and the harvesting method on winter damages 
was insignificant. Swards cut at silage stage had slightly more overwintering 
damages than swards cut at pasture or hay stage. 1n Ruukki, the damages were 
caused mainly by frost and ice scorch, and in Rovaniemi by fungi causing dam-
age to plants during winter dormancy. At the North Ostrobothnia Research Sta-
tion, timothy and the mixed sward of timothy and red clover overwintered the 
best. On the average, meadow fescue had the most winter damages. 1n 
Rovaniemi, the mixed swards of timothy and meadow fescue and of timothy, red 
clover and meadow fescue overwintered slightly better than other grassland 
plants. The differences in overwintering between plant species were smaller in 
Rovaniemi than in Ruukki. 

1 ncreasing the cutting frequency lowered the total yield of ali plant species and 
mixtures of plant species. 1n Rovaniemi, the effect of the harvesting method on 
the total dry matter yield was greater than in Ruukki. The yield level of swards 
decreased rapidly after the third year of yield with ali harvesting methods. 

From the trial plots cut at pasture stage,"-the highest amount of dry matter was 
obtained froin meadow fescue, meadow grass and from the mixed sward of timo-
thy,and meadow fescue . The lowest total yield was obtained from smooth brome 
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grass. The yield level of timothy and smooth brome grass decreased the most 
rapidly. In Ruukki, the dry matter yields of swards harvested at pasture stage 
were from first to fifth year swards 4 260 to 6 220 and in Rovaniemi 2 650 to 
5 740 kglha. 

The most productive silage plants in Ruukki were timothy and smooth brome 
grass, and in Rovaniemi meadow fescue and meadow grass. In Ruukki the yield 
was best maintained by smooth brome grass and in Rovaniemi by meadow fes-
cue. The yield variation between the plant species in silage swards was in 
Ruukki 5 670 to 7 290 and in Rovaniemi 4 950 to 6 790 kglha. 

The highest total yields were obtained from hay swards. In Ruukki, the most pro-
ductive grass crop plant was smooth brome grass and in Rovaniemi meadow fes-
cue. Timothy throve better in hay swards than in pasture and silage swards. The 
portion of the aftermath was on the average third of the total yield. In Ruukki, 
the totalyields of hay leys were 5 780 to 10 640 and in Rovaniemi 4 850 to 7 170 
kglha. 

Starting from the 3rd year swards, the amount of weeds in the yield increased. In 
pasture swards, the least amount of weeds was in the yields of meadow fescue 
and meadow grass due to rapid regrowth. In mixed stands there were less weeds 
than in pure crop grass stands. The amount of clover was the highest in the sec-
ond year swards. The clover content was higher in the mixed sward of timothy 
and red clover than in the mixed stand of timothy, red clover and meadow fes-
cue. Timothy and smooth brome grass were best preserved in the swards har-
vested at hay stage and poorest in the swards harvested at the pasture stage. 1n 
meadow fescue and meadow grass, the effect of the harvesting method on the 
preservation of the plants was rather small. 

The stage of development of the plants at the time of harvest had the most effect 
on the dry matter content in yield. There was the least amount of dry matter in 
pasture yields and the most in the hay yields. In pasture swards, the dry matter 
contents of the last cuts were lower than in the yields from the spring and middle 
summer. Meadow grass and smooth brome grass had the highest dry matter 
contents, and mixtures containing red clover the lowest. There was slightly more 
dry matter in timothy than in meadow fescue. 

The crude protein content of pasture yields was the lowest in Ruukki in the 4th 
cut and in Rovaniemi in the 3rd cut. In mixtures containg clover there was more 
protein in the spring and autumn cuts than in midsummer yields. In Ruukki, the 
highest protein contents on the average were in the smooth brome grass, 18.1-
26.1 % and in meadow grass, 20.3-23.2 %, and in Rovaniemi in the mixed stand 
of timothy and red clover, 16.6-21.8 % and in smooth brome grass, 15.4-22.6 
%. In Rovaniemi, the lowest protein contents were in meadow fescue, 13.9 and 
in the mixed stand of timothy and meadow fescue, 14.2 % in the third cut. The 
highest protein yields were obtained from meadow grass and meadow fescue. 
Both the protein contents and crude protein yields were significantly higher in 
the pasture swards in Ruukki than in Rovaniemi. 

Meadow grass was the most protein containing silage plant. I ts protein content 
in Ruukki was on the average in different yields 18.8, 13.7 and 17.8 % and in 
Rovaniemi 17.3 and 13.9 %. The protein content of silage yields varied in 
Ruukki 13.0-18.8 and 13.7-16.9 % and in Rovaniemi 16.0-17.3 and 11.1-15.5 
%. 1n Ruukki, the difference between the first and the second harvest was small, 
but in Rovaniemi the protein content of the second silage yield was very low. In 
Rovaniemi, the lowest protein content in the second yield was in meadow fescue 
and smooth brome grass and the highest in the mixed sward of timothy and red 
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clover. 1n Ruukki; the most protein kilos were obtained from meadow fescue, 
s'rnOoth brome grass and. timothy. In Rovaniemi, the highest protein yieldwas 
obtained from meadow grass and the smallest from timothy. 

1n the hay swards of Ruukki, the most protein kiloS were produeed by smooth 
brome grass, in the 1 st to Sihyear swards, on the average 1 184 kglho. The Por-
tion of the aftermath in the protein yield was 44 %.1n Rovaniemi the best protein 
producer of hay swards was the 'mixed stand of timothy, red clover and meadow 
fescue, 766 kglha, the portion of the aftermath grass crop being28 %. 

1n Rciukki, -the protein yield increased when the number of cuts was increased, 
with the exception of smooth brome grass. In Rovaniemi, only meadow fescue 
and the mixed sward of timothy and meadow fescue gave the highest protein 
.yields when harvested at pasture stage. With ,all other plants the best protein 
yields we e obtained from silage swards. 

In pasture yields, the highest crude fiber content was in meadow grass 'and the 
lowest in the mixed stand of timothY and red clover sward. On the average, there 

'was the least fiber in the spring harvests and the most in the third cut. Meadow 
fescue had the best organic matter digestibility and meadow grass the poorest. 
1n the spring yields of silage swards, there .was the most fiber in the smooth 
brome grass and the least in the mixture of timothy and red clover. In the second , 
harvest, the highest fiber content was in smooth brome grass and meadow grass. 
There was less fiber on the average in timothy than in meadow fescue. On the 
average, the highest digestibility percentage was in eadow fes.  cue and in mix-
tures containing it, and the lowest in smooth brome grass. In Ruukki, the fiber 
content of the .  hay was the lowest in grass and the highest in smooth brome' 
grass. 1n Rovaniemi, the fiber content of smooth brome grass was the lowest and 
that of meadoW fescue the highest. In the aftermath grass yield of hay, the fiber 
contents were lower than in the second silage yield. The digestibility of theplant 
species. harvested at hay ,stage was different from plants harvested at pasture 
and silage stage. Meadow grass and smooth brome grass had the best digest-
ibility. The digestibility of hay harvested from a mixed sward was lower than 
from single hay sp,ecies, The digestibility of the aftermath grass crop was similar 
to that of silage swards, the best in meadow fescue and mixtures containing it 
and the poorest in meadow grass and smooth-  brome grass. 

Key words: harvesting method, cutting frequency, grassland productivity, 
grassland plant, timothy, meadow fescue, meadow grass, smooth brome 
grass, red clover 	 • 
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1 JOHDANTO 

Vuoden 1994 tilaston mukaan Oulun, Kainuun ja 
Lapin maaseutupiirien alueella nurmea oli käy-
tössä 123 900 ha. Tästä lähes puolet, 48,2 % kor-
jattiin säilörehuksi. Kuivaheinän osuus oli 34,1 ja 
laitumen osuus 12,6 % (Maataloustilastollinen 
kuukausikatsaus 1994). Valtakasvina on timotei. 
Nurminataa viljellään jonkin verran seoksissa, 
mutta puna-apilaa sisältäviä nurmia on vain muu-
tamilla tiloilla. Vaikka nurmiviljely on tehostunut 
ja tilakohtainen karjakoko kasvanut, viljellyn laitu-
men pinta-ala ei ole lisääntynyt. Se on edelleenkin 
riippuvainen tilan peltoalasta. Sen sijaan säilöre-
hunurmen viljelyala on jo pitkään mitoitettu leh-
mämäärän mukaan. 

Pohjois-Suomessa epäedulliset olosuhteet ja suuret 
vuotuiset vaihtelut lämpö- ja kosteusoloissa ovat 
painottaneet tutkimuksen ja neuvonnan huomiota 
nurmen viljelyvannuuteen, lannoitukseen sekä 
korjuun ajoitukseen ja sadon laatuun. Vaikka laji-
kevalintaan ja viljelyvarmuuteen on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota, vuotuinen satovaihtelu on edel-
leen erittäin suuri. Samoin rehun laatu, ennen 
kaikkea valkuaispitoisuus vaihtelee huomattavasti 
eri tiloilla ja eri vuosina. 

Viljelyvarmuuden ohella nurmen satotason kohot-
taminen on tuotannon taloudellisuuden kannalta 
oleellisen tärkeätä. Esimerkiksi kasvilajien ominai-
suuksien hyödyntäminen eri korjuutapojen kohdal-
la on jäänyt liian vähälle tarkastelulle. Rehuyksik-
kösadon kohottaminen ja samalla tilalla tuotetun 
rehuyksikköhinnan alentaminen vaativatkin koko-
naisvaltaista pellonkäytön ja rehuntuotannon suun-
nittelua. Hyvälaatuiset nunnirehut vähentävät os-
tettavien täydennysrehujen tarvetta. Tasainen 
rehuntuotanto ja nurmirehun riittävyys puolestaan 
tukevat karjatalouden kannattavuutta. 

2 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

2.1 Korjuutavan vaikutus nurmisadon 
määrään ja laatuun 

Korjuuajankohtaa säätelemällä voidaan vaikuttaa 
merkittävästi sekä kuiva-ainesadon määrään ja laa-
tuun. Kasvukauden kokonaissadon määräävät puo-
lestaan sääolosuhteet ja niittokertojen lukumäärä. 

Sadonkorjuun ajankohta on valinta sadon määrän 
ja laadun välillä. Niittotiheys puolestaan vaikuttaa 
kasvukauden energia- ja valkuaissatoihin. 

Kasvukauden eri aikoina kasvien kasvutapa ja 
kehitysrytmi on erilainen. Kasvutapa vaikuttaa 
oleellisesti paitsi sadon määrään eri niitoissa 
myös rehun laatuun. Kasvien korsiintuminen ja 
kuiva- ainepitoisuuden nopea lisääntyminen ke-
väällä aiheuttaa toisaalta jyrkkää kuiva-ainesadon 
kasvua, mutta toisaalta myös nopeat muutokset 
laadussa. Kuituisuus lisääntyy ja raalcavalkuaispi-
toisuus sekä sulavuus alenevat. (HuoKuNA ja 
HAKKOLA 1984, KUISMA 1982). Nunninadalla 
saadut tulokset ovat hyvin samansuuntaiset timo-
teihavaintojen kanssa (Puw 1980b). Syksyllä 
Kasvustot ovat lehtevämpiä ja muutokset tapahtu-
vat hitaammin. Mitä myöhemmin ensimmäinen 
sato korjataan sitä korkeampi on odelmasadon val-
kuaispitoisuus. JÄRVEN (1982) mukaan tämä joh-
tuu korrenkasvun vähentymisestä ja lehtevyyden 
lisääntymisestä. Niittotiheyden kasvaessa koko-
naissato pienenee. Sadon alentuminen aiheutuu sii-
tä, että tällöin hitaan kasvun vaiheita muodostuu 
useita ja sadon keskimääräinen kasvunopeus jää 
pieneksi. Eri korjuutavoista kaksi niittoa (heinä + 
odelma) antaa suurimman kokonaiskuiva-ainesa-
don (RAINNKO 1968). Niittotiheyden kasvaessa 
keskimääräinen raakavalkuaispitoisuus ja sulavuus 
sadossa kasvavat. Kun korjuu tapahtuu aikaisem-
malla kehitysasteella, kuiva-aine- ja kuitupitoisuus 
puolestaan pienenevät (RAININKO 1968, PULLI 
1980a). 

RA1NNGON (1968) mukaan paras raakavalkuaissa-
to saadaan kolmella niitolla (säilörehu) ja huonoin 
kahdella niitolla (heinä). Raakavallwaissato riip-
puu valkuaispitoisuudesta ja kuiva-ainesadosta. 
Kulcintojen muodostumisen jälkeen valkuaissato 
alkaa pienentyä, koska valkuaispitoisuus alenee 
nopeammin kuin mitä sato kasvaa. Typpilannoi-
tuksella voidaan tätä ajankohtaa siirtää myöhäi-
semmäksi (THORVALDSSON ja ANDERSSON 1986). 

Talvehtimisen onnistuminen ja edellisen kasvu-
kauden olot heijastuvat voimakkaimmin kevätsa-
toon. Hyvä kasvukausi voi paikata heikkoa talveh-
timista, mikä näkyy sadon määrän ja laadun lisäksi 
nurmen tiheydessä seuraavana syksynä. Monissa 
tutkimuksissa thnotein ja puna-apilan kuiva-aine-
sato on ollut korkeimmillaan toisen vuoden nur- 
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messa (THoRyALDSSON ja ANDERSSON 1986). 
Tämän jälkeen `Säto on nurmen iän kasvaessa alen-
tunut. Ensimmäisen vuoden sadon alhaisuus on se-
litetty sillä, että nurmi ei ole tihentynyt tarpeeksi. 
Monesti tähän vaikuttaa suojakasvi, sen kasvutapa 
ja korjuu (HAGSAND ja LANDSTRÖM 1984). Hyvin 
perustettu nurmi on täystiheä heti ensimmäisenä 
satovuotena. Tällöin sato alenee heti ensimmäises-
tä vuodesta alkaen korjuukertojen lukumäärästä 
riippumatta (HUOKUNA ym. 1985, PULLI ym. 
1985). 

Kylvetyn kasvin ja rildcakasvien väliset suhteet 
kasvustossa kuvaavat lajien välistä kilpailukykyä. 
Tbnotein kasvu on hyvin kevätpainotteista 
(RAININKO 1968, HUOKUNA ja HAKKOLA 1984), 
kun taas puna-apilan kasvu on tasaisemmin kasvu-
kaudelle jakautunutta (RAININRO 1968). Typpiian-
noitus parantaa timotein kilpailukykyä rikkakas-
vien kanssa. Typpi kuitenkin alentaa apilan osuutta 
kasvustossa, koska se suosii enemmän heinien kas-
vua (RAININKO 1968). Yleensä rikkakasvien osuus 
kuiva-ainesadossa kasvaa nurmen vanhetessa 
(HAGSAND ja LANDsTRöm 1984). Puna-apilan 
osuus pienenee nopeasti kahden vuoden jälkeen, 
mikä useimmiten alentaa myös satoa (HUOKUNA 
ym. 1985). Kylvettyjen kasvien katoaminen nur-
mesta johtuu talvehtimisvaurioista ja huonosta kil-
pailukyvystä kasvukariden aikana. Puna-apilan 
kyky levittäytyä vegetatiivisesti on huono (HOL-
MES 1980). Äpilan pääjuuren kuoltua koko kasvi 
kuolee, koska sivuversoilla ei ole omaa paalujuur-
ta. Timotei pystynee jonldn verran levittäytyMään 
sivuversoillaan, joille muodostunee kokonaan oma 
juuristo.  

rempi, Apila on palkokasyi, jolla ori kyky sitoa 
ilmakehän typpeä symbioottisten bakteeriensa 
avulla. Heinillä tätä ominaisuutta ei ole. Seoksessa 
heinät voivat saada näin sidottua typpeä apilalta, 
mikä näkyy heinien korkeampana valkuaispitoi-
suutena puhdaskasvustoon verrattuna. Kaikki hei-
nälajit hyötyvät apilan seassa kasvaessaan (Puill 
1980b). 

Rehukattara voi levittäytyä kasvullisesti maaverso-
jen avulla (RAVANTrl 1979). Niittynurmikalla kas-
vullinen leviäminen tapahtuu rönsyistä. LAINEEN 
(1958) mukaan edellä mainittu kasvullinen levit-
täytyminen on niittynurmikalla tehokkaampaa kuin 
rehukattaralla. Muilla heinillä siyuversojen avulla 
tapahtuva levittäytyminen on varsin tehotonta. 

Pohjoisessa kasvilajien väliset aikaerot kehitykses-
sä ovat pienet, joten eri lajit ja lajikkeet tulevat täh-' 
källe lähes yhtäaikaa. NIEMELÄISEN (1986) Mu-
kaan tämä saattaa johtua alhaisista lämpötiloista, 
jotka hidastavat aikaisimpien lajien tai lajikkeideri 
tähkimistä. 

Paremman jälkikasvukykynsä ansiosta nurminata 
menestyy timoteita paremmin laidun- ja säilöre-
hunurmissa (JÄRVI 1976, HAKKOLA 1981). Kor-
juuvälin pidentyessä timotein suhteellinen satoi-
suus paranee. Tämä ilmenee muun muassa 
heinäasteella korjatuissa nurmissa. FRANKOW-
UNDBERGin (1982) tuloksista havaitaan, että kor-
juutiheyden kasvaessa nurminadan sato ei alene tai 
alenee vähemmän kuin timotein. Puna-apilalla saa-
dut tulokset ovat samansuuntaisia nurminaclån 
kanssa (RAININKO 1968). 

2.2 Kasvilajin vaikutus nurmen satuun 

Kasvilajin vaikutus nurmen ominaisuuksiin johtuu 
paitsi kyseisen kasvilajin ominaisuuksista myös 
kasvilajien erilaisesta reagoinnista kasvuolosuh-
teisiin ja viljelytekniikkaan. Käytännössä nämä 
vaikuttavat nurmen kehitysrytmiin alkukesällä, 
jällcikasvukykyyn loppukesällä, typen hyväksi-
käyttökykyyn, kuiva7ainesatoon ja laatuun eri kor-
juukerroilla jne. 

Timoteille ja rehukattaralle. on tyypillistä voimakas 
korrenmuodostus ja hidas jälkikasvu.. Näihin ver-
rattuna nurminadalla ja niittynurmikkalla korren-
muodostus on vähäisempää sekä jälkikasvu pa- 

Nurminadan tapaan myös niittynurmikka kestää ti-
moteita paremmin useita korjuita kasvukauden ai-
kana (GRoNNERoD 1972, LANDSTRöM 1978). 
Myös jälkikasvussa niittynurmikka on ollut timo-
teita satoisampi (MASON ja LACHANCE 1983). SI-
MONSEN (1985) ja ILÄNDsTRöm (1994) suosittele-
yatkin niittynurmildcaa pohjoisen pitkäikäisiin 
nurmiin hyvän talven- ja laiduntamiskestävyyden 
takia. Laidunkasvina niittynunnikan haittapuolia 
ovat alttius härmä- ja ruostesienille sekä timoteita 
huonompi maittavuus (VALMARI 1979). 

Rehukattaran on todettu menestyvän jopa timotei-
takin huonommin laidun- ja säilörehunurmissa 
(GRONNEROD 1972, JÄRVI 1981, 1982). Mikäli 
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ensimmäisen korjuun ajankohtaa on lykätty kuten 
heinänurmissa tai korjuuväliä pidennetty rehukat-
tara on ollut såtoisa nurmikasvi (JÄRVI 1976, 
MULTAMÄKI 1967, 1976). Rehukattara toipuu hi-
taasti niitosta, koska uudet versot kasvavat useim-
miten maavarsista (LAINE ja POTTALA 1970). Sen 
on todettu valmistautuvan myös muita heinäkasve-
ja aikaisemmin talvilepoon (RAVANTTI 1979, 
JÄRVI 1981). 

Timotei—nurminataseoksen kokonaissato ylittää 
usein molempien kasvilajien puhdaskasvustot 
(RÄININK0 1968, HAKKOLA 1988). Nunninata 
tekee seoksesta kestävän laidun- ja säilörehuasteel-
la tapahtuviin korjuisiin sekä tasoittaa sadon jakau-
tumista kasvukaudelle. Paitsi, että kasvilajiseos 
käyttää koko kasvukauden tehokkaasti hyväkseen, 
seos on useimmiten myös puhdaskasvustoja vilje-
lyvarmempi vaihtelevissa kasvu- ja talvehti-
misolosuhteissa (NISSINEN ja HAKKOLA 1989). 

Apilan lisääminen timotei—nurminataseokseen tai 
timotein sekaan on parantanut sekä kuiva-ainesa-
toa että valkuaissatoa (RAININKO 1968, GRONNE-
ROD 1988). Varsinkin korjuutiheyden kasvaessa 
apilapitoisen seosnurmen suhteellinen satoisuus ti-
moteihin verrattuna on huomattavasti parempi 
(FRANKOW-LINDBERG 1985). Suurimmat sadon-
lisäykset puna-apilalla saadaan pienillä typpita-
soilla (FRANKOW-LINDBERG 1989). HUOKUNAn 
(1988) ja ANDERSSONin (1989) tuloksista ilmenee, 
että apilaseoksen sato kasvoi suhteellisesti enem-
män myöhäisissä korjuissa puhtaisiin heinänurmiin 
verrattaessa. Tämä johtunee puna-apilan myöhäi-
semmästä kehityksestä. Keväällä apilan typensi-
donta ja heinien typen saanti apilalta viivästyy, 
koska apilan lämpötilavaatimus on heiniä kor-
keampi. Näin ollen puna-apila kasvina ja sen ky-
vyttömyys luovuttaa typpeä heinille keväällä hi-
dasta seoksen kasvua puhtaisiin heinäkasvustoihin 
verrattuna. Pienen typpimäärän, ns. starttitypen 
käyttöä keväällä on suositeltu apilapitoisen nur-
miseoksen kuiva- ainesadon parantamiseksi (TEIT-
TINEN 1980, ANDERSSON 1986,1989, NISSINEN ja 
HAKKOLA 1988, TUVESSON 1988). Toisaalta start-
tityppi voi alentaa valkuaispitoisuutta ja saattaa vä-
hentää apilayksilöiden lukumäärää heinien kilpai-
lukyvyn voimistumisen seurauksena. Apilaa typpi 
sinänsä ei häiritse, mutta heikentää nystyröiden 
muodostumista ja toimintaa (JÄNTTI ja KÖYLI-
JÄRVI 1964, TEITTINEN ja IIVONEN 1985). Apilapi- 

toisten seosnurmien lannoitustarpeen arviointia 
keväällä vaikeuttaa se, että tulevan sadon apilapi-
toisuutta on vaikea ennakoida. 

RAININooN (1968) mukaan nurminadan sato 
jakautuu tasaisemmin kasvukaudelle kuin timotein 
sato. Niittynurmikka on samantyyppinen nur-
minadan kanssa. Rehukattara puolestaan muistut-
taa kasvutavaltaan timoteita. Nunnikasveista puna-
apilan sadon on todettu jakautuvan kaikkein 
tasaisimmin kasvukaudelle (RÄININKo 1968, 
FRANKOW-LINDBERG 1982). 

Niittokertojen lukumäärän kasvattaminen lisää 
puna-apilan ja nurminadan osuutta kasvustossa 
(RAININKo 1968, GRONNEROD 1988). Timotein 
osuus puolestaan alenee korjuukertojen lukumää-
rän kasvaessa. GRoNNERoDin (1988) mukaan 
puna-apilan lisääminen seokseen voi pienentää 
nurminadan osuutta, koska ne jälkikasvukyvyltään 
timoteita parempina kilpailevat keskenään kasvuti-
lasta. FRANKOW-LINDBERGin (1982) mukaan ti-
motei onkin nurminataa sopivampi seoskasvi 
puna-apilan kanssa. Suhteellisen hitaasta kehitys-
rytmistä johtuen timotei ei varjosta puna-apilaa 
keväälläkään yhtä paljon kuin nurminata. 

Typpilannoitus suosii timotein kasvua enemmän' 
kuin nurminadan (RAININKO 1968, HAGSAND ja 
LANDSTRÖM 1984, NISSINEN ja HAKKOLA 1989). 
Toisaalta typpilannoitus vähentää puna-apilan 
osuutta seosnurmessa (RAININKO 1968, NISSINEN 
ja HAKKOLA 1988). Typpilannoituksen vaikutuk-
sesta rikkakasvien osuuden on todettu apilaseok-
sessa kasvavan ja puhtailla heinillä alenevan. 
RAININGON (1968) mukaan rikkakasveja on enem-
män puhtaassa kasvustossa kuin seoksessa. Myös 
niittokertojen lisääminen on alentanut rikkakasvien 
osuutta. 

Erot kasvilajien välillä nurmen iän kasvaessa joh-
tuvat lähinnä talvehtimisesta ja kilpailukyvystä 
kasvukauden aikana. Niittynurmikka ja rehukattara 
ovat lisääntymistapansa vuoksi usein pitkäikäisiä 
kyetessään valloittamaan aukkoja kasvustossa. 
Timotei on kylmänkestävyytensä ansiosta talven-
kestävin etelässä, mutta pohjolan pahkasienen kes-
tävyydeltään parempi nurminata parantaa kestä-
vyyttään siirryttäessä pohjoiseen (LANDSTRÖM 
1978, NISSINEN ja HAKKOLA 1989). Nurmen van-
hetessa rikkakasvien määrä lisääntyy ja satotaso 
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alenee. Kasvilajien talvehtimiskyky ja kasvukau-
den aikainen kilpailukyky vaikuttavat oleellisesti 
rilckakasvien lisääntymisnopeuteen, sadon alentu-
miseen sekä kasvilajisuhteiden muutoksiin seok-
siss a. 

Tutkimusten mukaan niittynuimikan sato ei ole 
juurikaan alentunut 	nurmen iän kasvaessa 
(LANDSTRÖM 1978, HAGSAND ja LANDSTRÖM 
1984). ANDERSSONin (1988) mukaan niittynur-
mikka sopii pitkäikäisiin laidunnurmiin ja tulee 
sitä edullisemmaksi mitä pohjoisemmaksi siirry-
tään. Myös rehukattaran sato on parantunut nur-
men iän kasvaessa, joten sen on todettu soveltuvan 
hyvin pitkäikäisiin heinämnmiin (LAINE ja POTTA-
LA 1970, JÄRVI 1976, FRANKOW-LINDBERG ja 
KORNHER 1982). 

Tutkimusten mukaan seosnunnien sato on pa-
rempi kuin puhtaan timotein. Tosin tirnotei—nur-
minataseoksen sadon paremmuus on pienentynyt 
nurmen vanhetessa (HAGSAND ja LANDSTRÖM 
1984). Puna-apilan merkitys seoksessa on pienen-
tynyt typpilannoituksen ja nurmen iän kasvaessa. 
Puna-apilasta on kuitenkin todettu olevan hyötyä 
koko nunnikierron ajan. Alhaisilla lannoitustasoil-
la puna-apila on katoamisensa jälkeenkin edistänyt 
typen mineralisoitumista (HAGSAND ja LAND-
STRÖM 1984). 

GRONNERODin (1988) tulokset viittaavat siihen, 
että puna- apilan kadotessa nurmista voi puhdas 
heinänurmi olla satoisampi, varsinkin suurilla typ-
pimäärillä. VALLEn (1938) mukaan heinät, varsin-
kaan timotei, eivät kykene täysin käyttämään hy-
väkseen puna-apilan jättämiä aukkoja, jolloin sato 
on heikompi kuin alunperin kokonaan heinälle 
kylvetty nurmi. Koska puna-apila ei ole kovin 
pitkäikäinen, alenee apilapitoisen nurmiseoksen 
sato nopeammin kuin puhtaan heinäseoksen 
(HAGSAND ja LANDSTRÖM 1984, HUOKUNA ym. 
1985). Monien tutkimusten perusteella puna-apilaa 
voi kuitenkin suositella käytettäväksi seoksissa sa-
don ja laadun parantamiseksi jopa korkeillakin 
typpilannoitustasoilla (FRANKOW-LINDBERG ja 
KORNHER 1982, HAGSAND ja LANDSTRÖM 
1984, ANDERSSON 1986, HELANDER ym.1986, 
FRANKOW-LINDBERG 1989, GUSTAVSSON 1989). 
Koetulosten mukaan nurminata syrjäyttää timotein 
seoksessa jo toisena satovuotena (RAININK0 1968, 
HAQSAND ja LANDSTRÖM 1984, NISSINEN ja 

HAKKOLA 1989). Hyvän kilpailukykynsä ansiosta 
nurminata pitää myös nurmenrikkalcasvipitoisuu-
den alhaisempana kuin timotei. HAosANDin ja 
LANDSTRöMin (1984) mukaan niittynurmikan kil-
pailukyky ei ole parempi kuin timotein. Se on kui-
tenkin pitkäikäinen ja lisää osuuttaan vanhoissa 
nurmissa. ANDERSSONin (1988) mukaan se on 
ollut tuottavampi kuin lyhytikäinen timotei—nur-
minata—puna-apilanunni. 

Koska lyhyen kasvukauden vuoksi nurmi ei ehdi 
kehittyä ja tihentyä tarpeeksi perustamisvuonna, 
nurmen apilapitoisuus on pohjoisessa suurin toise-
na satovuotena (HAGSAND ja LANDSTRÖM 1984, 
NISSINEN ja HAKKOLA 1988). Vaikka korjuukerto-
jen lisääminen kohottaa apilapitoisuutta kasvukau-
den aikana, aiheuttaa se GRONNERODin (1988) 
mukaan pitemmällä ajalla pienemmän apilapitoi-
suuden. Tämä johtunee alhaisemmista vararavinto-
varastoista ja karaistumisen häiriintymisestä ja 
edelleen talvehtimisen heikkenemisestä. 

2.3 Kasvilajin vaikutus nurmisadon 
laatuun 

SALon ym. (1975) tuloksissa nurminadan ja timo-
tein kuiva-ainepitoisuudet ovat muuttuneet samalla 
tavalla. Tähkimisen jälkeen nunninadan kuiva-ai-
nepitoisuus on ollut hieman korkeampi kuin timo-
teilla. Kun nurminata on timoteita aikaisempi, ko-
hottaa se myös seoksen kuiva-ainepitoisuutta 
(HAGSAND ja LANDSTRÖM 1984). Puna-apila puo-
lestaan on alentanut seoksen kuiva-ainepitoisuutta, 
koska sen kuiva-ainepitoisuus on pienempi kuin 
heinillä. Lisäksi puna-apila on kehityksessään hei-
näkasveja myöhäisempi ja hitaampi. Niittynturni-
kan kuiva-ainepitoisuus on ollut HoLEn (1985) tut-
kimuksen mukaan timotein tähicimisen aikaan 3-4 
prosenttiyksikköä korkeampi. 

Nurminadan valkuaispitoisuuden on todettu olevan 
suurempi kuin timoteilla sekä samalla kehitysas-
teella että samaan korjuuaikaan (SALO ym. 1975, 
MYHR ym. 1978). Nurminadan suurempaa valku-
aispitoisuutta ilmentää myös se seikka, että huoli-
matta aikaisuudestaan on se samanaikaisissa kor-
juissa ollut valkuaispitoisempi kuin timotei 
(RAININKo 1968, SALO ym. 1975, LANDSTRÖM 
1978, OLSEN 1978, WIK 1986). Koska kuiva-
aineen valkuaispitoisuus voi laskea jopa yhden 
prosenttiyksikön päivässä, suuri kehitysaste-ero 
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tietyllä korjuuhetkellä saattaa vaikuttaa suuresti 
myös valkuaispitoisuuksiin. Kun nurminadalla sa-
don määrä samanaikaisesti korjattaessa on usein 
suurempi kuin timoteilla, myös sadon valkuaispi-
toisuus saattaa olla nurminadalla alhaisempi kuin 
timoteilla. Typen jakautuminen pienemmälle kui-
va-ainemäärälle nostaa valkuaispitoisuutta. Niit-
tynurmikan raakavalkuaispitoisuus on suurempi 
kuin timotein (LANDSTRÖM 1978, HOLE 1985). 
Myös rehukattaran valkuaispitoisuus on monissa 
tutkimuksissa ollut suurempi kuin timotein samalla 
kehitysasteella, samaan korjuuaikaan sekä samalla 
satotasolla (KuNELIts ym. 1974, OLSEN 1978, 
JÄRVI 1981,1982). 

Puna-apila kohottaa seoksen raakavalkuaispitoi-
suutta. ANDERSSONin (1986, 1989) ja TUVESSO-
Nin (1988) tulosten mukaan yksi prosentti puna-
apilaa timotei ja timotei—nurminatanurmissa on 
korvannut 2,1-4,1 typpilciloa hehtaarille saman 
valkuaispitoisuuden saavuttamiseksi. Puna-apilan 
typpeä korvaava vaikutus valkuaispitoisuuteen on 
suurempi kuin kuiva-ainesatoon. 

ANDERSSONin (1986, 1989) ja TUVESONin 
(1988) tuloksista ilmenee myös pienen typpian-
noksen, .50-60 kg/ha valkuaispitoisuutta alentava 
vaikutus, mikä johtuu apilapitoisuuden alenemises-
ta. Tätä ei heinien valkuaispitoisuuden kasvu riitä 
korvaamaan. Samantyyppinen ilmiö on havaittu 
puhtaalla timotei—nurminatanurmella (ANDERSSON 
1986). Typpi kohottaa herkemmin heinien kuiva-
aine-satoa kuin valkuaispitoisuutta. 

Timotein ja nurminadan kuitupitoisuuden suhteel-
lisista eroista on saatu toisistaan poikkeavia tutki-
mustuloksia. OLOFSSONin (1962) ja SALon ym. 
(1975) tutkimuksissa timotein raakakuitupitoisuus 
on ollut hieman suurempi kuin nurminadan. Esi-
merkiksi MYHR ym. (1978) ja OLSEN (1978) sai-
vat myös päinvastaisia tuloksia. Kesä- ja syyskas-
vustoissa OLsENin (1978) ja ÄMANin ja 
LINDGRFNin (1983) tulosten mukaan nurminadan 
raakakuitupitoisuus samaan korjuuaikaan on suu-
rempi kuin timotein. Kasvilajiseoksissa nur-
minadan on aikaisuutensa takia todettu kohottavan 
kuitupitoisuutta (HAGSAND ja LANDSTRÖM 1984). 
OL0FssoNin (1962) mukaan niittynurmikan kuitu-
pitoisuudet olivat timoteitakin suuremmat. Rehu-
kattaran on todettu olevan aikaisessa korjuussa 
timoteita ja nurminataa kuituisempi, mutta heinä- 

asteella timotein kuituisuus saattaa olla jo suu-
rempi (ÄMAN ja LINDGREN 1983, JÄRVI 1981, 
1982). 

Seoksissa puna- apila alentaa kuitupitoisuutta 
(HAGSAND ja LANDSTRÖM 1984, TEITTINEN ja 
IIVONEN 1985). OLsENin (1978) mukaan nur-
minata on sulavampaa kuin timotei samaan aikaan 
korjattaessa. Vastaavasti timotein on todettu ole-
van sulavuudeltaan niittynurmikkaa parempi aina 
kukinta-asteelle saakka (MASON ja LACHANCE 
1983). Rehukattaran sulavuudesta timoteihin ver-
rattuna on saatu toisistaan poikkeavia tutkimustu-
loksia. Monissa tutkimuksessa on kuitenkin todettu 
että rehukattara nuorella kehitysasteella ja toisaalta 
myös sen ensimmäisen vuoden kasv sto olisivat ti-
moteita sulavuudeltaan parempia. Vanhemmissa 
kattaranurmissa sekä toisaalta myo syyssadoissa 
sulavuus on ollut huonompi kuin timoteikasvusto-
jen (KUNELIUs ym. 1974, SANDERSON ja WEDIN 
1989). Puna-apilan sulavuus on parempi kuin 
timotein ja ero kasvaa kehityksen loppua kohti 
(KIVIMÄE 1959, SANDERSON ja WEDIN 1989). 
Näin puna-apila nurminadan tapaan on parantanut 
myös kasvilajiseosten sulavuutta (FRANKow-
LINDBERG 1989). 

3 YLEISET KAS VUOLOSUHTEET 
POHJOIS-SUOMESSA 

Pohjois-Suomessa nurmikasvien sadontuottoa 
alentavat lähinnä kasvukauden lyhyys ja alhainen 
tehoisan lämpötilan summa. Kasvukauden keski-
lämpötilojen ero Etelä-Suomeen verrattuna on sen 
sijaan suhteellisen pieni, joten keskilämpötila si-
nänsä on nurmikasvien kasvun kannalta täysin riit-
tävä (PULLI 1989). Kasvukauden lyhyys johtuu 
siitä, että kevään ja varsinkin syksyn kesto on Poh-
jois-Suomessa huomattavasti lyhyempi kuin Etelä-
Suomessa (KoLKKI 1969). Kasvukauden lyhyys 
alentaa oleellisesti lämpösummaa. 

Kasvukauden lyhentyessä ja tehoisan lämpötilan 
summan alentuessa myös Sadonkorjuukertojen 
lukumäärä vähenee pohjoista kohti. PULLIn (1982) 
mukaan tehoisan lämpötilan summan ollessa 
1 000-1 100 °C voidaan nurmesta korjata kolme 
satoa ja lämpösumman ollessa 900-1 000 °C kaksi 
satoa. Satojen lukumäärä riippuu kuitenkin korjuu-
ajankohdasta kasvustojen kehitysasteeseen nähden. 
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Samoin maan pohjoisfinmissakin osissa saadaan 
aina myös jonkinlainen odelmasato, joten korjuu- . 	. 	. 	. 	. kertoja tulee vähintäänkin kaksi. 

Niinokertojen lukumäärää säätelee viimeisen nii-
ton ajankohta, mikä on valittava siten, että kasvien 
vararavinnon kerääminen ja karaistuminen ehtii 
tapahtua ennen talventuloa. Viimeisen niiton ajan-
kohdan perusteella voidaan suunnitella kesän muut 
niitot siten, että nurmen kasvu hyödynnetään 
tehokkaimmalla tavalla kasvukauden aikana. Toi-
saalta myös sadon käyttötäkoitus määrittelee sen 
millä kehitysasteella kasvusio on 'liitettävä, jotta se 
vastaa ruokinnan vaatimuksia: 

Syksyn lyhyys korostaa viimeisen niiton ajankoh-
dan merkitystä nurmen talvehtimisen kannalta. 
Pohjoisessa kasveille jää vähemmän aikaa sopeti-
tua muuttuviin sääolosuhteisfin ja samalla karaistu-
miseen talven varalle. Täten kasvukauden sääolot 
ja viljelytekniikka vaikuttavat Pohjois-Suomessa 
enemmän kasvien talvehtimiseen kuin Etelä-Suo-
messa. Tämän vuoksi Pohjois-Suomessa nurmi-
kasvien kevätpainotteinen kasvutapa-,on talvehti-
misen kannalta edullista. Vegetatiivisen kasvun 
hidastuessa loppukesällä nurmi,voi käyttää kasvu 
kauden lopun paremmin vararavinnon keräämiseen 
ja talvehtimisen vannistamiseen (ROGNLI 1988,: 
PULD 1989). 

Pohjois-Suomessa nurmen nopeaa kasvua 'alku-
kesällä edistävät lämpötilan nopea kohoaminen, 
pitkä päivä sekä verraten edulliset kosteusolosuh-
teet. Nopea kuiva-ainesadon lisääntyminen vaikut:' 
taa myös rehun laatuominalsuuksien kehittymi-
seen. Mikäli typenotto ei kasvä lisääntyvän 
kuiva-aineen tuotannon kanssa samassa suhteessa, 
valkuaispitoisuus alenee. DåNum ylti: (1981) ha-: 
vaitsivatkin raakavalkuaispitoisuuden pieneneyän 
pohjoista kohden, mikä johtunee nopeasta kuiva-
aineen kasvusta. 

Pohjoisessa myös typen vapautuminen orgaani-
sesta aineksesta saattaa olla hitaampaa lyhyem-
mästä kesästä ja kesän hieman alhaisemmasta kes-
kilämpötilasta johtuen, jolloin typpeä • on 
vähemmän käytettävissä kuin etelämpänä, vaikka 
lannoitetypen määrä olisikin sama. Lisäksi SALO 
ym. (1975) havaitsivat, että koleana keväänä Ma-
kavalkuaispitoisuus jäi alhaisemmaksi. 

Alhaiset lämpötilat hidastavat. typenottoa ja pro-,  
teiinisynteesiä, jolloin pohjoisen"alhaisemmat kes-. 
kilämpötilat voivat alentaa raakavalkuaispitoi-
suutta. Pohjois-Suomessa kevätlannoituksen 
ajoituksessa on tärkeätä ottaa huomioon maan 1ärn7  
pösumma ja nurmen kasVtin käy-finistyminen. Liian 
varhain suoritetun tyPpilannoituksen on todettu 
johtavan typen hävilddin ja alhaiseen valkuais-
pitoisuuteen ensimmäisessä säilörehusadoSsa' 
(HAKKOLA 199.), 

Lämpötilan kasvu lisää kuidun määrää kuiva-
aineessa (DEINpm 196).. Alhaiset lämpötilat alen-
tavat Pohjoisessa, kasvien, kuituisuutta. DE1NUM 
ym. (1981) havaitsivatkin, että samalla morfologi-
sella kehitys asteella sulayuus on parempi pohjoi-
sessa. Syynä tähän saattaa olla juuri.alhainen kas-
vuläinpötila. Toisaalta on arveltu myös sitä, että 
lignifioituminen ei "pysy mukana" korrenkasvtm 
vauhdissa. - 

Etelä-Suomessa keskikesän kuivuus on lämpötilaa 
tärkeämpi -kasvun säätelijä: Vesiteldjät ovatkin 
monissa tutkimuksissa selittäneet kesäsatoja muita 
muuttujia paremmin (PuLLT 1980, HuoKuNA ja 
HAKKOLA 1984). Pohjois-Suomessa alkukesän 
vesitilanne on parempi koska lumien sulamisvedet 
ovat runsaammat ja alhaisemmista ,lämpötiloista 
johtuen haihtuminen vähäisempää. Haihdunnan 
vähäisyys parantaa myös keskikesän vesitaloutta, 
vaikka sademäärät eivät ole suuremmat kuin ete-
lässä (PULLI 1989). Pohjoisen parempi vesitalous 
tasoittaa satojen jakautumista, vaikka ensimmäisen 
niiton osuus kasvaakin leveysasteen kasvaessa 
(RooNLI 1988). 

Lumi suojaa kasveja kylmältä, mutta mahdollistaa 
talvituhosienien esiintymisen. Rannikolla lunta on 
alkutalvesta vähän, joten kylmänkestävä timotei ja 
niittynurmikka menestyvät siellä tässä suhteessa 
muita paremmin. Puna-apila on arka pakkaselle ja 
jääpeitteelle, ja talvehtii siksi rannikolla huonom-
min kuin sisämaassa (JAMALAINEN 1978). Talvitu-
hosienien merkitys sadonalentajina lisääntyy itään 
ja pohjoiseen tultaessa lumipeiteajan ja lumen pak-
suuden kasvaessa. Niittynurmikka on hyvin kes-
tävä talvituhosieniä vastaan. Myös nurminata on 
talvehtinut timoteita paremmin, koska se on kestä-
vämpi pohjolan pahkasientä vastaan (NissINEN ja 
SALONEN 1972). Toisaalta nurminata on verraten 
arkä lumihomeen tuhoille. Rehukattara on verraten 
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talvenkestävä, joskin joinakin vuosina on havain-
toja lumihomeen aiheuttamista vaurioista. 

4 TUTKIMUSAINEISTO 
JA -MENETELMÄT 

4.1 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää korjuuta-
van ja niittotiheyden vaikutusta nurmisadon mää-
rään ja laatuun Pohjois-Suomessa. Kenitäkokeissa 
vertailtiin tärkeimpien heinälajien ja kasvilajiseos-
ten keskinäistä påremmuutta ja soveltuvuutta Poh-
jois-Suomen laidun-, säilörehu- ja heinänurmiin. 
Päähuomio kiinnitettiin kylvetyn kasvilajin sffily-
miseen, nurmen kuntoon ja sadontuottokykyyn 
sekä sadon laatuun erilaista korjuutapaa ja viljelyn 
tehoa käytettäessä. Tavoitteena oli myös tutkia 
mahdollisuuksia pellon ja kasvukauden maksimaa-
liseen hyödyntämiseen Pohjois-Suomen lyhyen ja 
viileän kasvukauden oloissa. Samoin tärkeätä oli 
myös saada tietoa korjuutavan vaikutuksesta nur-
men talvehtimiseen ja nurmen taloudelliseen käyt-
töikään. 

Tutkimus toteutettiin Maatalouden tutkimuskes-
kuksen Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla 
Ruukissa ja Lapin tutkimusasemalla Rovaniemellä 
vuosina 1987-92. 

4.2 Tutkimusmateriaali 

Koe järjestettiin satunnaistettujen lohkojen osaruu-
tukokeena. Pääruutuina olivat kolme korjuuastetta, 
laidun-, säilörehu- ja heinäaste. Osaruutuina olivat 

kasvilajit ja -seokset. Koeruudun koko oli Lapin 
tutkimusasemalla 13,5 m2  (1,5 x 9,0 m) ja Pohjois-
Pohjanmaan tutkimusasemalla 15,0 m2  (1,5 x 10,0 
m). Kerranteita oli neljä. Tutkimuksessa mukana 
olleet kasvilajit, -lajikkeet ja seokset sekä kyl-
vösiemenmäärät ilmenevät taulukosta 1. 

4.3 Kenttäkokeiden perustaminen, 
hoito ja sadonkorjuu 

Kenttäkokeet perustettiin ilman suojakasvia. Kyl-
vöpäivä oli Ruukissa 6.6.87 ja Rovaniemellä 
7.7.87. Molemmilla koepaikoilla esikasvina oli ol-
lut monivuotinen nurmi. Maalajina Ruukissa oli 
karkeahieta ja Rovaniemellä hietamoreeni. Vilja-
vuudeltaan koealueet olivat keskimääräisesti tyy-
dyttävää luokkaa (Taulukko 2). Lapin tutki-
musaseman koe ruiskutettiin syksyllä 1987 
kvintotseenilla talvituhosienien torjumiseksi. Ruu-
kissa kylvökesän kasvusto niitettiin 27.8.87. 

Peruslannoituksena koealueilla käytettiin 600 kiloa 
Hiven PK-lannosta hehtaarille. Tämän lisäksi hei-
näkasveille annettiin 250 ja apilapitoisille seoksille 
100 kiloa Oulunsalpietaria hehtaarille. Vuotuislan-
noituksessa pyrittiin noudattamaan käytännön suo-
situksia. Käytetyt ravinnemäärät ja ravinteiden 
jako eri sadoille ilmenevät taulukosta 3. 

Laidunasteella korjattujen koejäsenten lannoitus 
annettiin keväällä maan lämpösumman ollessa 
noin 25 °C. Säilörehu- ja heinäasteella korjatut 
nurmet lannoitettiin vasta sitten, kun lämpösum-
maa oli kertynyt 50-100 astetta. Seuraavien sato-
jen lannoitus tehtiin aina heti niiton jälkeen. Apila-
pitoiset seokset lannoitettiin vain keväällä ja 

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt kasvilajit, -lajikkeet ja seokset sekä kylvösiemenmäärät. 

Table 1. Plant species, varieties and seed mixtures and seed rates used in the trial. 

Lajike 
Variety 

Kylvösiementä 
Seed rate 
kg/ha 

Iki 20 
Boris 25 
Jo 0011 20 
Kesto 30 
Iki/Bjursele 15/5 
Iki/Boris 13/13 
Iki/Boris/Bjursele 10/10/5 

Koekasvi 
Pian! 

Timotei, Timothy 
Nurminata, Meadow fescue 
Niittynurmikka, Meadow grass 
Rehukattara, Smooth brome grass 
Timotei/puna-apila, Timothy red clover 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 
Timotei/nurminata/puna-apila, Timothylmeadow fescuelred clover 
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Taulukko 2. Koealueiden viljavuusluvut 1987. 

Table 2. The soil propetties of the experimental fields in 1987. 

Koepaildca Maalaji pH Ca Mg 
Localities Soil mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 

Rovaniemi.  HtMr, fine sandytill 5.95 1254 118 12.8 165 

Ruukki kHt, medium line sand 6.00 903 51 15.3 42 

Taulukko 3. Koeruutujen satovuosien lannoitus 1988-92. 

Table 3. Feffilization of trial plots during years of harvest in 1988-92. 

Korjuutapa 
Harvesting 
rnethod 

Koepaikka 
Localities 

Typpeä/sato 
Nitrogenlyield 

kg/ha 

Yhteensä 
Toki! 
kg/ha 

1. 2. 3. 4. 

Laidun Rovaniemi 80 50 40 40 210 35 140 
Pasture Ruukki 90 60 50 200 33 133 

Säilörehu Rovaniemi 110 80 190 32 127 
Silage Ruukki 120 80 50 250 42 167 

Heinä Rovaniemi 80 60 140 23 93 
Hay Ruukki 90 70 160 27 107 

lannoitemäärä oli sama korjuutavasta riippumatta. 
Lapin tutkimusasemalla käytettiin Hiven PK-lan-
nosta 600 ja Oulunsalpietaria 181 kiloa hehtaa-
rille, jolloin kasvustot saivat typpeä 62, fosforia 60 
ja kaliumia 108 kiloa hehtaarille. Ruukissa Oulun-
salpietaria käytettiin vain 100 kiloa, jolloin typen 
määrä oli 40 kiloa hehtaarille. 

Laidunasteen korjuut tehtiin kasvustojen ollessa 
noin '30 cm:n korkuisia. Korjuukertoja tuli 3-5. 
Heinillä ensimmäinen säilörehuSato niitettiin, kun 
20 prosenttia tähkistä tai röyhyistä oli tullut näky-
viin. Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla apila-
pitoiset seokset niitettiin myöhemmin kukinnan 
alkaessa. Rovaniemellä koejäsenten korjuu tapah-
tui useimmiten samanaikaisesti. Vuosittain korjat-
tiin 2-3 säilörehusatoa. Heinäasteen korjuu tapah-
tui kasvustojen ollessa täydellä tähkällä tai 
röyhyllä ja puna-apila täydellä kukalla. Viimeinen 
niitto pyrittiin tekemään riittävän ajoissa nurmen 
talvehtimisen varmistamiseksi. Ruuldssa tämä 

ajankohta oli viimeistään syyskuun alussa ja Ro-
vaniemellä elokuun 20:n päivän tienoilla. Pisin sa-
donkorjuukausi oli laidunnurmilla, Ruuldssa keski-
määrin 8.6.-3.9. ja Rovaniemellä 15.6.-24.8. 

4.4 Näytteiden otto ja havainnointi 

Kasvustojen tiheys arvioitiin prosenttiasteikolla 
0-100. Talvituhoprosentti laskettiin syksyn ja ke-
vään tiheyshavaintojen perusteella. 

Kasvustojen korkeus mitattiin joko niittopäivänä 
tai niittoa edeltävänä päivänä. Tähkiminen määri-
tettiin arvioimalla niiton yhteydessä tähkimis-
prosentti tai havainnoimalla • tähkälletulopäivä-
määrä. Niiton yhteydessä otettiin näytteet sekä 
kasvilajimääritystä että kemiallista analyysiä var-
ten. Näytteistä määritettiin kuiva-aine, raakaval-
kuainen ja -kuitu sekä muutamista Lapin tutki-
musaseman näytteistä myös orgaanisen aineen 
sulavuus (in vitro). 
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Taulukko 4. Kasvukausien sääolot vuosina 1988-92. 

Table 4. Weather conditions during growing seasons in 1988-92. 

Koepaikka 	 Koevuosi 
	

Kasvukauden 	Tehoisan lämpötilan 	Sadesumma 
Localities 	 Year 	 pituus, pv 	summa °C 

	
Precipitation 

Growing 	 Effective 	 mm 
season, clays 	temperature, sum °C 

1988 
	

171 
	

1266 
	

302 
Ruukki 
	

1989 
	

157 
	

1132 
	

347 
1990 
	

160 
	

1037 
	

211 
1991 
	 162 
	

986 
	

296 
1992 
	

152 
	

1087 
	

412 

Keskim. Mean 	 1988-92 	 160 
	

1102 	 314 

Normaali Normal 
	

1961-90 	 150 
	

1032 	 274 

1988 
	

130 
	

1042 
	 196 

Rovaniemi 
	

1989 
	

138 
	

978 
	

331 
1990 
	

143 
	

879 
	

25 
1991 
	 107 
	

813 
	

190 
1992 
	

140 
	

899 
	 506 

Keskim: Mean 	 1988-92 	 132 
	

922 	 295 

Normaali Normal 
	

1961-90 	 136 
	

883 	 287 

Taulukko 5. Talvehtimisolosuhteet vuosina 1987-92. 

Table 5. Overwintering conditions in 1987-92. 

Koepailcka 	 Talvehtimiskausi 
	

Maa roudassa 	Pysyvä lumikausi 
	Lumipeitepäivät 

Localities 	 Winter 	 Soil Frost 	Snow cover 	Snow caver days 

Ruukki 

Keskim. Mean 

Normaali Normal 

Rovaniemi 

1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 
1991/92 

1988-92 

1961-90 

1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 
1991/92 

07.11.-20.05. 	10.11.-04.05. 
23.10.-24.04. 	24.11.-15.04. 
15.11.-17.05. 	20.11.-18.03. 
09.11.-28.05 	19.11.-05.04. 
01.12.-16.05. 	08.12.-26.04. 

11.11.-15.05. 	22.11.-13.04. 

14.11.-19.05. 	15.11.-25.04. 

04.11.-03.06. 	05.11.-03.05. 
20.10.-17.05. 	23.10.-05.05. 
15.11.-02.06. 	14.11.-20.04. 
19.10.-13.05. 	03.11.-29.04. 
28.10.-24.05. 	03.12-02.05. 

175 
143 
118 
137 
160 

147 

157 

181 
188 
166 
180 
192 

Keskim. Mean 	 1988-92 
	

30.10.-24.05. 	09.11.-30.04. 	 181 

Normaali Normal 	1961-90 
	

30.10.-21.05. 	05.11.-06.05. 	 189 

4.5 Koevuosien sääolot 

Keskimääräisesti koejakso oli molemmilla.koepai-
koilla keskimääräistä lämpimämpi ja sateisempi. 
Poikkeuksen teki kasvukausi, mikä oli sekä Ruu-
kissa että Rovaniemellä keskimääräisesti normaa- 

lia lyhyempi. Sen sijaan vaihtelu eri vuosien 
kasvuolosuhteissa oli huomattavan suuri molem-
milla tutkimusasemilla. Ruukissa kasvukausi oli 
152-171 päivää, tehoisan lämpötilan summa 986-
1 266 °C ja kesän sadesumma 211-412 mm. Ro-
vaniemellä vastaava vaihtelu oli 107-143 päivää, 
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Taulukko 6. Varianssianalyysit kuiva-ainesadoille eri sadonkorjuutavoilla ja kasvilajeilla Ruukissa 
1988-92. 

Table 6. Analysis of variance for dry matter yields of different harvesting methods and plant species in 
Ruukki in 1988-92 

KoejäSeir 	 Vuosi 
	

Keskim. 
Treatrnent 	 Year 	 Mean 

„ 1988. 	1989 	1990 	1991 	1992 	1988-1992 

Korjuutapa, A 
Harvesting ntethod, A 

Kasvilaji, B 
Plant species,B 

AxB 

ns 

ns 

** 	 *** 

Taulukko 7. Varianssianalyysit kasvilajlen kuiva-ainesadoille eri korjuutavoilla Rovaniemellä vuo-
sina 1988-92. 

Table 7. Analysis of variance for the dry matter yields of the plant species in different harvesting methods 
in Rovaniemi in 1988-92. 

Koejäsen 
Treatment 

Vuosi 
Year 

1988 1989 1990 1991 1992 

Laidunnurrni, Pasture 
Kasvilajit, Plant species *** *** *** *** *** 

Kerranne, Replication ns ** ** ns 

Säilärehunumd, Silage 
Kasvilajit, Plant species *** *** *** *** *** 

Kerranne, Replication *** ** 

Heinänurmi, Hay 
Kasvilajit, Pian: species *** *** *** *** 

Kerranne, Replication ns ns ns 

813-1 042 °C ja 190-506 mm. Kesä 1988 oli erit-
täin lämmin ja kesä 1991 puolestaan kylmä. Kesäl-
lä 1992 satoi eniten. 

Vaikka keskimäärin talvikausi oli tavanomaista ly-
hyempi, maan routaantuminen ja lumikauden pi-
tuudet poikkesivat eri koevuosina paljon pitkä-
aikaisesta keskiarvosta. Esimerkiksi talvella 

1989-90 lumikausi oli Ruukissa puolitoista kuu-
kautta ja Rovaniemellä kolme viikkoa normaalia 
lyhyempi. Kaikkina talvina maa jaatyi ennen pysy-
vän lumen tuloa. 

Tarkemmin koevuosien sääolot on esitetty taulu-
koissa 4 ja 5. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Nurmien talvehtiminen 

Korjuutavan vaikutus nurmien talvituhoihin oli 
keskimääräisesti verraten vähäinen (Taulukko 8). 
Ruukissa suuria talvituhoja esiintyi vasta 4. ja 5. 
vuoden nurmissa (Taulukko 9). Vanhoilla nurmilla 
tavattiin jonkin verran lumihometta, mutta vaurioi-
den aiheuttajina olivat lähinnä pakkanen ja jää-
polte. Rovaniemellä talvituhot lisääntyivät tasai-
sesti toisesta satovuodesta alkaen (Taulukko 10). 
Vaurioiden aiheuttajina olivat talvituhosienet. Lu-
mihometta ja pahkulasieniä esiintyi yleisesti. Myös 

pohjan pahkasieni vaurioitti nurmia talven 1990-
91 aikana. 

Molemmilla koepaikoilla säilörehuasteella korja-
tuilla nurmilla tuhoja oli keskimääräisesti hieman 
enemmän kuin laidun- ja heinänunnilla. Ruukissa 
vähiten talvituhoja oli heinäasteella korjatuilla nur-
milla. Rovaniemellä puolestaan laidunnunnilla tal-
vehtiminen oli jonkin verran parempi kuin säilö-
rehu- ja heinänurmilla. 

Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla keskimää-
räisesti pienimmät talvituhot olivat timoteilla ja 
suurimmat nunninadalla. Rovaniemellä nurminata 

Taulukko 8. Korjuutavan vaikutus nurmen talvehtimiseen Ruukissa ja Rovaniemellä vuosina 1987-
92. Keskimääräinen talvituho (%) 1.-5. nurmissa. 

Table 8. The effect of the harvesting method on the overwintering of grassland in Ruukki and Rovaniemi 
in 1987-92. Average winter damage (%) in 1 st to 5th year swards. 

Korjuutapa ja kasvilaji 
Harvesting method and plant species 

Talvituho 0-100 % 
Winter damage 0-100 % 

Ruukki Rovaniemi 

Laidunnurmi, 4 niittoa —Pasture, 4 cuts 

Timotei, Timothy 3 7 
Nurminata, Meadow fescue 20 14 
Niittynurmikka, Meadow grass 19 11 
Rehukattara, Smooth brome grass 21 22 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 5 5 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 15 9 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 9 7 

Säilörehunurmi, 2-3 niittoa — Silage, 2-3 cuts 

Timotei, Timothy 7 19 
Nurminata, Meadow fescue 22 16 
Niittynurmikka, Meadow grass 21 14 
Rehukattara, Smooth brome grass 12 30 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 6 22 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 19 16 
Timotei/puna-apila/nunninata, Timothylred cloverlmeadow fescue 14 15 

Heinä ja odelma —Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 2 18 
Nurminata, Meadow fescue 11 14 
Niittynurmikka, Meadow grass 9 14 
Rehukattara, Smooth brome grass 12 16 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 5 23 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 6 10 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 8 
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talvehti yhtä hyvin kuin timotei ja 'paremmin kuin 
Ruuldssa. Suurin vuosittainen vaihtelu talvituhois-
sa oli rehukattaralla. Lapin tutldniuiaseinalla kas-
vilajien väliset erot olivat pienemmät kuin Ruu-
kissa. Molemmilla koepaikoilla seosnwmissa 
talvituhot olivat pienemmät kuin puhtailla kasvt!s-
toilla. 

5.2 Kuiva-ainesadot 

Tutkimustulokset kuiva-ainesatojen osalta on esi-
tetty taulukoissa 11-16. 

Niittokertojen lisääntyminen vähensi kokonaissa-
toa lähes poikkeuksetta kaikilla kasvilajeilla ja kas- 

vilajiseoksilla Kuivaheinän ja odelman yhteis-
sato oli .  suurin ja lgidunasteella.'-  4 niittokerralla 

'korjattu sato oli Pienin.. Lapin . Wtkimusasernalla 
Rovaniemellä korjuutavan vaikutus kuiva-ainesa-
toihin oli suurempi kuin Pohjois-Pohjanmaan tut-
kimusasemalla Ruukissa. 

Keskimäärin satotaso Ruukissa oli noin 1 500 
kg/ha suurempi kuin Rovaniemellä. Koepaikkojen 
välinen ero oli suurin heinäasteella ja pienin lai-
dunasteella korjatuissa nurmissa. Molemmilla köe-
paikoilla satotaso aleni jyrkästi 4. ja 5. vuoden nur-
missa. Ruukissa tämä näkyi selvemmin kuin 
Rovaniemellä, missä kuiva-ainesadot alenivat ta-
saisesti nurmen vanhetessa. 

Taulukko 9. Korjuutavan ja nurmen iän vaikutus talvehtimiseen Ruukissa vuosina 1987-92. 

Table 9. The effect of the harvesting method and the age of ley on the overwintering of grassland in 
Ruukki in 1987-92. 

Korjuutapa ja kasvilaji Talvituho 0-100 % 	Winter damage 0-I0() % 

Harvesting method.and plant species 

1. 
Nurmen ikä 

2. 	3. 
Year of ley 

4. 5. 

Laidunnurmi, 4 niittoa —Pasture, 4 cuts 

Timotei, Timothy 	, 2 0 0 11 
Nurminata, Meadow fescue 12 0 34 51 
Niittynurmildca, Meadow grass 2 7 12 '71 
Rehukattara, Smooth brome grass 16 20 12 0 53 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 4 0 16 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 5 0 40 26 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow escue 4 0 30 11 

Säilörehunurmi, 2-3 niittoa — Silage, 2-3 cuts 

Timotei, Timothy 0 1 6 13 12 
Nurminata, Meadow fescue 0 6 7 61 34 
Niittynurmikka. Meadow grass 0 3 7 27 66 
Rehukattara, Smooth brOme grass 15 3 0 0 42 
Timotei/puna-apila, Timothy' red clover , 0 2 5 15 7 
Timotei/nurminata, Tirnothylmeadow fescue 0 1 2 51 40 
Thnotei/puna-apila/nurrninata, Tirnothylred cloverlmeadow escue 0 2 5 45 17 

Heinä ja odelma — Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 0 8 
Nurminata, Meadow jeirde 0 5 4 32 11 
Niittynurmikka, Meadow grass 0 0 3 4 38 
Rehukattara, Smooth brome grass 18 0 0 0 39 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 0 1 13 1 6 
Timotei/nurminata, TimothylMeadoW fescue 0 1 3 16 10 
Timotei/ptuta-apila/nurmiriata, Timothylred cloverlmeadOw fescue 0 1 23 11 
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Taulukko 10. Korjuutavan ja nurmen iän vaikutus talvehtimiseen Rovaniemellä vuosina 1987-92. 

Table 10. The effect of the harvesting method and the age of ley on the overwintering of grassland in 
Rovaniemi in 1987-92. 

Korjutitapa ja kasvilaji Talvituho 0-100 % — Winter damage 0-100 % 

Harvesting method and plant species 
1. 

Nurmen ikä.— Year of ley 
2. 	3. 	4. 	5. 

Laidunnurmi, 4 niittoa —Pasture, 4 cuts 

Timotei, Timothy. 9 15 9 0 
Nurminata, Meadow fescue 7 22 22 17 
Niittynurmilcka, Meadow grass 2 10 28 14 
Rehukattara, Smooth brome grass 21 , 	0 15 71 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 3 10 5 6 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 	. 14 10 20 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 8 12 11 

Säilörehunurmi, 2-3 niittoa — Silage, 2-3 cuts 

Timotei, Timothy 26 16 44 6 
Nurminata, Meadow fescue 7 18 16 38 
Niittynurmikka, Meadow grass 1 8 38 22 
Rehukattara, Smooth brome grass 28 0 51 67 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 13 24 28 42 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 0 20 17 39 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 1 0 7 30 33 

Heinä ja odelma — Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 0 17 14 55 0 
Nurminata, Meadow fescue 0 5 17 20 26 
Niittynurmilcka, Meadow grass 0 2 12 36 16 
Rehukattara, Smooth brome grass 0 34 0 20 26 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 0 9 20 33 51 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 0 0 19 10 21 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 0 0 13 12 13 

Keskimääräisesti satoisin kasvilaji Pohjois-Pohjan-
maan tutkimusasemalla oli rehukattara ja Lapin 
tutkimusasemalla nurminata. Timotein satotaso oli 
Ruukissa huomattavasti korkeampi kuin Ro-
vaniemellä. Nurminata menestyi Ruukissa keski-
määrin timoteita huonommin, mutta Lapin tutki-
musasemalla nurminata oli timoteita huomattavasti 
satoisampi. Pitkäikäisissä 1.-5. vuoden nurmissa 
niittynurmikka oli timoteita satoisampi molem-
milla koepaikoilla. Kasvilajiseoksista satoisin oli 
timotei—nurminata- ja heikoin timotei—puna- api-
laseos. 

Laidunnurmien kokonaissato oli Ruukissa 1.-3. 
vuodermurmissa 5 500-7 680 ja 4.-5. vuoden nur-
missa 2 180-4 200 kg/ha. Vastaavat satovaihtelut 
Rovaniemellä olivat 3 340-6 310 ja 1 570-4 900 
kg/ha. Satoisimmat kasvit olivat nurminata ja niit-
tyntumikka sekä timotei—nurminataseos. Huonoin 
kokonaissato neljällä niitolla saatiin rehukattarasta. 
Kuiva-ainesadot jakaantuivat verraten tasaisesti eri 
niittojen kesken. Poikkeuksena Rovaniemellä oli 
timotei, jonka kokonaissadosta 70 prosenttia saa-
tiin kahdella ensimmäisellä niitolla. Ruukissa puo-
lestaan rehukattaralla sato painottui 2. niittoon. 



Taulukko 11. Korjuutavan vaikutus nurmen satoisuUteen Ruukissa ja Rovaniemellä 
92. Keskimääräiset kuiva-ainesadot 1.-3. ja 1.L5. vuoden nurmista: 

Table 11. The effect of the harvesting method on the gråssland produCtivity in Ruukki and 
1988-92. Average dry matter yields from 1.-3. and 1.-5. year swards. 
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vuosina 1988—

Rovaniemi in 

Korjuutapa ja kasvilaji Kuiva-ainesadot, kg/ha— Dry matter yields, kglha 

Harvesting method and plant species Ruukki Rovaniemi 
1-3v. 

1-3 year 
1-5v. 

1-5 year 
1-3 v. 

1-3 year 
1-5 v. 

1-5 year 

Laidunnurmi, 4 niittoa —Pasture, 4 cuts 

Timotei, Timothy 7140 5460 4250 3460 , 
Nurminata, Meadow fescue 7530 6200 6300 5740 
Niittynurmilcka, Meadow grass 7680 6220 6310 5390 
Rehukattara, Smooth brome grass 5500 4260 3340 2630 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 5860 4380 4380 3560 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 7330 5670 5960 5440 
Timotei/puna-apila/nurtninata, Timothylred cloverlmeadow fescue 5900 4720 4670 4120 

Säilörehunurmi, 2-3 'liittoa — Silage, 2-3 cuts 

Timotei, Timothy 9090 6700 5030 4140 
Nurminata, Meadow fescue 9240 6340 7330 6790 
Niittynurrnilcka, Meadow grass 8290 6350 7020 6130 
Rehukattara, Smooth brome grass 9620 7290 6650 5590 	• 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 7240 5670 5840 4950 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 8340 6310 7080 6480 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothyl red cloverlmeadow fescue 7790 6140 6370 5720 

Heinä ja odelma — Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 9650 6790 6340 	• 5350 
Nurminata, Meadow fescue 8830 5780 7520 7170 
Niittynurmiklca, Meadow grass 8750 6980 6070 5550 
Rehukattara, Smooth brome grass 11870 10640 5860 4850 
Timotei/puna-apila, Timothy red clover 8040 6150 6200 5450 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 8950 6780 7640 6940 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 8270 6450 6500 6190. 

Molemmissa koepaikoissa nurminadan kevätIcasvu 
oli hitaampaa kuin timoteilla. 

Eri-ikäisiä nurmia verrattaessa nopeimmin laidun-
nurmien satotaso aleni timoteilla ja rehukattaralla. 
Rovaniemellä niittynurmikalla ja puna-apilaa sisäl-
tävillä seoksilla sato oli korkein 2. vuoden nur-
messa. Kaikilla muilla kasvilajeilla ja seoksilla sa-
dot alenivat tasaisesti. 1. vuodesta alkaen. Ruukissa 
nurminataa lukuun ottamatta suurimmat kökonais-
sådot saatiin 2. vuoden nurmista Nurminadalla 3. 
vuoden sato oli suurin. 

Rovaniemellä vain timoteilla oli ensimmäinen säi-
lörehusato toista satoa suurempi. Kaikilla muilla 
kasveilla odeltnasato oli kevätsatoa parempi. Ruu-
kissa kevätsadon osuus kokonaissadosta oli huo-
mattavasti suurempi kuin Rovaniemellä. Suhteelli-
sesti odelmasatojen osuus oli suurin nurminadalla, 
noin 50 ja niittynufinikalla, noin' 60 prosenttia. 
Ruukissa satoisimmat säilörehukasvit olivat rehu-
kattara ja timotei sekä Rovaniemellä nmminata ja 
niittynurmiklca. Ruukissa nurminata oli timoteita 
'atäisainpi vain 1. vuoden nurmessa: Nuorilla nur-

inilla kokonaissatö oli Ruukissa 7 240-9 240 ja 
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Taulukko 12. Korjuutavan vaikutus nurmen satoisuuteen Ruukissa ja Rovaniemellä vuosina 1988-
92. Keskimääräiset kuiva-ainesadot 1.-3. ja 4.-5. vuoden nurmista. 

Table 12. The effect of the harvesting method on the grassland productivity in Ruukki and in Rovaniemi in 
1988-92. Average dry matter yields from 1.-3. and 4.-5. year swards. 

Korjuutapa ja kasvilaji 
Harvesting method and pian: species 

Kuiva-ainesadot, kg/ha —Dry matter yields, kg/ha 

Ruukki Rovaniemi 
1-3v. 

1-3 year 
4-5v. 

4-5 year 
1-3v. 

1-3 year 
4-5v. 

4-5 year 

Laidunnurmi, 4 niittoa 	Pasture, 4 cuts 

Timotei, Timothy 7140 2940 4250 2290 

Nunninata, Meadow fescue 7530 4200 6300 4900 
Niittynurmildca, Meadow grass 7680 4020 6310 4010 
Rehukattara, Smooth brome grass 5500 2400 3340 1570 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 5860 2180 4380 2330 

Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 7330 3170 5960 4660 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 5900 2950 4670 3290 

Säilörehunurmi, 2-3 niittoa — Silage, 2-3 cuts 

Timotei, Timothy 9090 3110 5030 2800 
Nurminata, Meadow fescue 9240 1980 7330 5980 

Niittynurmildca, Meadow grass 8290 3420 7020 4790 

Rehukattara, Smooth brome grass 9620 3800 6650 4010 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 7240 3320 5840 3620 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 8340 3280 7080 5580 

Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 7790 3680 6370 4740 

Heinä ja odelma — Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 9650 2510 6340 3880 

Nunninata, Meadow fescue 8830 1200 7520 6650 

Niittynunnildca, Meadow grass 8750 4320 6070 4780 

Rehukattara, Smooth brome grass 11870 8790 5860 3330 

Timotei/puna-apila, Timothylred clover 8040 3330 6200 4340 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 8950 3520 7640 5890 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 8270 3740 6500 5730 

Rovaniemellä 5 840-7 330 kg/ha. Pienimmät sadot 
saatiin timotei—puna-apilaseosnurmesta. Vanhoja, 
4.5. vuoden nurmia vertailtaessa alhaisimmat sa-
dot saatiin Ruukissa nurminadasta, 1 980 kg/ha ja 
Rovaniemellä timoteista, 2 800 kg/ha. Parhaiten 
satotason säilytti Ruukissa rehukattara, 3 800 
kg/ha ja Rovaniemellä nunninata, 5 980 kg/ha. 

Heinänurmien sadot, odelmasato mukaanluettuna 
olivat yleensä suurempia kuin säilörehunurmien 

kokonaissadot. Muista poiketen nunninadan sato 
Ruukissa sekä niittynurmikan ja rehukattaran 
heinäsadot Rovaniemellä jäivät säilörehunurmien 
kokonaissatoja pienemmiksi. Ruukissa heinänur-
mien satoisin kasvi oli rehukattara, jolla 1.-5. vuo-
den nurmien keskimääräinen kuiva-ainesato oli 10 
640 kg/ha. Rovaniemellä vastaavasti suurin keski-
sato saatiin nurminadalla 7 170 kg/ha. Heinänur-
missa myös timotei menestyi hyvin molemmilla 
koepaikoilla. Heinänunnilla odelmasadon osuus 
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Taulukko 13. Korjuutavan vaikutus nurmen satoisuuteen Ruukissa vuosina 1988-90. Keskimääräi-
set kuiva-ainesadot korjuukerroittain 1.-3. vuoden nurmissa. 

Table 13. The effect of the harvesting method on the grassland productivity in Ruukki in 1988-90. Aver-
age dry matter yields per harvest time in 1.-3. year swards. 

Korjuutapa ja kasvilaji 

Harvesting method and plant species 
Kuiva-ainetta, kg/ha/korjuukerta 
Dry.matter, kglhalharvest time 

2. 3. 4. 5. 

Laidunnurml — Pasture 

Timotei, Timothy 1950 1880 1530 1630 150 
Nurminata, Meadow fescue 1750 2000 1770 1800 210 
Niittynurmildca, Meadow grass 1690 2000 1560 1690 740 
Rehukattara, Smooth brome grass 990 1900 1130 980 500 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 1690 1700 1490 900 80 
Timotei/nunninata, Timothylmeadow fescue 1910 1830 1650 1890 50 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 1900 1530 1390 1000 80 

Säilörehunurmi — Silage 

Timotei, Timothy 5310 3290 490 
Nunninata, Meadow fescue 4510 3640 1090 
Niittynurmildca, Meadow grass 3150 4110 1030 
Rehukattara, Smooth brome grass 5570 3470 580 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 5190 2050 550 
Timotei/nunninata, Timothylmeadow fescue 5090 2700 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 5290 2500 

Heinä ja odelma — Hay and aftennath 

Timotei, Timothy 6440 3210 
Nurminata, Meadow fescue 5210 3620 
Niittynurmikka, Meadow grass 5350 3400 
Rehukattara, Smooth brome grass 7530 4340 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 6240 1800 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 6010 2940 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 6230 2040 

kokonaissadosta vaihteli kasvilajin jälkikas-
vuominaisuuksien ja loppukesän sääolosuhteiden 
perusteella. Keskimäärin odelmasadon osuus oli 
kolmannes kokonaissadosta. Eniten odelmasatoa 
saatiin Ruukissa rehukattarasta ja nurminadasta, 
4 340 ja 3 620 kuiva-ainekiloa hehtaarilta sekä 
Rovaniemellä nurminadasta 2 590 kg/ha. Pienin-
millään odelmasato oli timoteilla Rovaniemellä 
ollen vain 14% kokonaissadosta eli 910 kg/ha. 

5.3 Sadon kasyilajikoostumus 

Nurmen ikääntyessä kylvetyn kasvin osuus väheni 
ja rikkakasvien määrä lisääntyi sadossa (Kuvat 1-
6). Muutokset tapahtuivat sitä nopeammin mitä 
huonommin kasvilaji soveltui erilaiseen niittoti-
heyteen. Hitaan jälkikasvun ohella talvituhot lisäsi-
vät riklcakasvien määrää kasv' ustossa. 
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Kuva 1. Kasvilajien osuus laidunnurmien 
sadoissa Ruukissa 1988-92. 
Fig. 1. The amount of plant species in pasture 
swards in Ruukki from 1988 to 1992. 
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Kuva 2. Kasvilajien osuus säilörehunur-
mien sadoissa Ruukissa 1988-92. 
Fig. 2. The amount of plant species in silage 
swards in Ruukki from 1988 to 1992. 



1992 

0% 
I 	2 	I 	2 	1 	2 	1 	2 	1 	3 

19813 	1989 	1990 	1991 

Vffl REilUKATTARA riii MUUT 
SMOOTH EIROME GRASS 	OTHERS 

0% 
2 	6 	2 	I 	2 	I 	2 	I 	2 

1988 	1989 	1990 	1991 	1992 

1:-..] TIMOTEI 	1." -} NURMINATA 	(.-_:) MUUT 

	

TIMOTHY 	MEADOW FESCUE 	 OTHERS 

1988 	1989 	1990 	1991 

M TIMOTEI 0 MUUT 
TIMOTHY 	 OTHERS 

100% 

60% 

60% 

40% 

20% 

0%
1 	2 	I 	2 	I 	2 	1 	2 

1988 	1989 	1990 	1991 

Mä) NURMINATA (_]MUUT 
MEADOW FE8C1JE 	OTHERS 

1992 

100% 

110% 

60% 

40% 

20% 

60% 

40% 

20% 

Kuva 3. Kasvilajien osuus heinänurmien 
sadoissa Ruukissa 1988-92. 
Fig 3. The amount of plant species in hay 
swards in Ruukki from 1988 to 1992. 
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Kuva 4. Kasvilajien osuus laidunnurmien 
sadoissa Rovaniemellä 1988-92. 
Fig. 4 The amount of plant species in pasture 
swards if7 Rovaniemi from 1988 to 1992. 

1 



100% 

110% 

60% 

40% 

20% 

0% 
2 

1992 
1 	2 	1 	2 	1 	2 	1 	2 

1988 	1989 	1900 	1991 
NIITTYNURMIKKA Li MUUT 
MEADOW GRASS 	 OTHERS 

1 	2 
1991 

1 	2 
1992 

2 
1988 	1989 	 1990 

1 	2 
1992 1988 1989 	1990 	1991 

	

M TIMOTEI 	MUUT 

	

TIMOTHY 	OTHERS 

2 	1 	2 	1 	2 

100% 

40% 

60% 

40% 

30% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

	

2 	I 	2 	I 	2 

	

1989 	1990 	1091 
1M NURMINATA = MUUT 

MEADOW FESCUE 	OTHERS 

I 	2 
1980 1992 

100% 

110% 

60% 

40% 

20% 

30 

M TIMOTEI = PUNA•APILA = MUUT 
TIMOTHY 	 RED CLOVER 	OTHERS  

100% 

90% 

60% 

40% 

20% 

0% 
I 	2 	1 	2 	1 	2 	1 	2 	I 

1980 	1989 	1990 	1991 	1992 
WA REIIULATTARA L-LIMUUT 
SMOOTH IIROME GRASS 	OTHERS 

2 	1 	2 	0 	2 
1990 	1991 	1992 

TIMOTBI ENURMINATA I= MUUT 
TIMOTHY 	MEADOW PESO« 	OTHER, 

0%
1 	2 	1 	2 

1908 	1989 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
2 	2 	1 	2 	1 	2 	1 	2 	1 	2 

1988 	1989 	 1990 	 1991 	1992 

EM TIMOTEI = NURMINATA = PUNA•APILA IffillUUT 

TIMOTHY MEADOW FESCUE 	REO CLOVER 	OTHER8 

Kuva 5. Kasvilajien osuus säilörehunur-
mien sadoissa Rovaniemellä 1988-92. 
Fig. 5. The amount of plant species in silage 
swards in Rovaniemi from 1988 to 1992. 



100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
2 	1 	2 	1 	2 	1 	2 	1 

	i 

31 

100% 

10% 

60% 

40% 

20% 

0% 
I 	2 	I 	2 	I 	2 	I 	2 

1988 	1989 	1990 	1991 
EM TIMOTEI = MUUT 

TIMOTHY 	OTHERS  

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

,...----:-. ,,..£.--..„--r-, ,,,,-..,-...:.: 0% I 	2 	 2 	I 	2 	 2 	I 	2 	I 	2 
1992 	 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 

EU NURMINATA = MUUT 
MEADOW FE8CUE 	OTHER8 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

05 
I 	2 	I 	2 	I 	2 	I 	2 

1988 	1989 	1990 	1991 
Mi NIITTYNURMIKKA = MUUT 

MEADOW GRASS 	 018E08  

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
2 	I 	2 	I 	2 	1 	2 

19118 	1919 	1990 	1991 
M REIIUKATTARA C_7 MUUT 
8MOOTH BROME GRASS 	OTHERS 

2 
1992 

1 	2 
1992 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
I 	2 	1 	2 	1 	2 	1 	1 

1988 	1989 	1990 	1991 

= PUNA.APILA = MUUT 
RED CLOVER 	OTHER8  

1992 	 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
ffa TIMOTEI = NURMINATA = MUUT 

	

TIMOTHY 	MEADOW FESCUE 	OTHER!' 

TIMOTEI 
TIMOTHY 

2 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

I 	2 	1 	2 	1 	2 	8 	2 	I 	2 
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
tWil TIMOTEI C3 HIMIIIINATA =PUNA•APILA NE MUUT 

TIMOTHY MEADOW FESCUE 	010 CLOVER 	OTHERS 

Kuva 6. Kasvilajien osuus heinänurmien 
sadoissa Rovaniemellä 1988-92. 
Fig. 6. The amount of plant species in hay 
swards in Rovaniemi from 1988 to 1992 



32 

Taulukko 14. Korjuutavan vaikutus nurmen satolsuuteen Rovaniemellä vuosina 1988-90. Keski-
määräiset kuiva-ainesadot korjuukerroittain 1.-3. vuoden nurmissa. 

Table 14. The effect of the harvesting method on the grassland productivity in Rovaniemi in 1988-90. Av-
erage dr)/ matter yields per harvest time 1.-3. year swards. 

Korjuutapa ja kasvilaji 
Harvesting method and pian: species 

Kuiva-ainetta, kg/ha/korjuukerta 
Dry matter, kglhalharvest time 

1. 2. 3. 4. 

Laidunnurmi — Pasture 

Timotei, Timothy 1000 2000 590 660 
Nurminata, Meadow fescue 870 1770 1930 1730 
Niittynunnikka, Meadow grass 1320 1680 1920 1390 
Rehukattara, Smooth brome grass 730 930 910 770 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 1070 1580 550 1180 
Timotei/nunninata, Timothylmeadow fescue 1130 1910 1480 1440 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 1230 1520 710 1210 

Säilörehunurmi — Silage 

Timotei, Timothy 2750 2280 
Nurminata, Meadow fescue 3050 4280 
Niittynurmikka, Meadow grass 2780 3220 1020 
Rehukattara, Smooth brome grass 3070 3580 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 2680 3160 
Timotei/nunninata, Timothylmeadow fescue 3330 3750 
Timotei/puna-apila/nurminata, Tim»thylred cloverlmeadow fescue 3230 3140 

Heinä ja odelma —Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 5430 910 
Nurminata, Meadow fescue 4930 2590 
Niittynurmilcka, Meadow grass 3910 2160 
Rehukattara, Smooth brome grass 3800 2060 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 5120 1080 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 5420 2220 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 5140 1360 

Oleellisesti rikkakasvien määrä lisääntyi 3. vuoden 
nurmista alkaen. Laidunnurmilla eri korjuuajan-
kohtia verrattaessa eniten rikkakasveja oli heinä—
elokuun niitoissa. Näin varsinkin timoteilla ja re-
hukattaralla. Vastaavasti keskikesällä timotein 
kasvun ollessa voimakkainta, myös rikkakasvien 
määrä oli sadossa pieni: Vähiten rlicicakasveja oli 
niittynurmikalla ja nurminadalla. Tosin Ruuldssa 
nurminadan huono talvehtiminen 4. ja 5. vuoden 
nurmissa lisäsi tuntuvasti rikkakasvien osuutta sa-
dossa. 

Apilaa oli eniten toisen vuoden nurmissa. Tämän 
jälkeen apilan katoaminen teki tilaa rildcakasveille. 
Apilan hyvä jälkikasvu loppukesällä vähensi 
rikkakasvien osuutta seoksissa myös vanhoilla 
nurmilla. Apilapitoisuus oli suurempi timotei—
puna-apilaseoksissa kuin timotei—puna-apila—nur-
minataseoksissa. 

Timoteita oli eniten heinäasteella ja vähiten lai-
dunasteella korjatuissa nurmissa. Seoksissa timotei 
menestyi paremmin puna-apilan kuin nurminadan 
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Taulukko 15. Korjuutavan ja nurmen iän vaikutus kuiva-ainesatoon Ruukissa vuosina 1988-92. 

Table 15. The effect of the harvesting method and the age of ley on the dry matter yield in 1.-5. year 
swards. 

Korjuutapa ja kasvilaji 

Harvesting method and plant species 
Kuiva-ainetta, kg/ha/satovuosi 
Dry matter, kglhalcrop year 

1. 3. 4. 5. 

Laidunnurmi — Pasture 

Timotei, Timothy 6940 8720 5750 3260 2620 
Nurminata, Meadow fescue 7160 7150 8280 5490 2910 
Niittynunnikka, Meadow grass 6200 8660 8180 4600 3450 
Rehukattara, Smooth brome grass 4670 6730 5110 3960 840 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover .6760 6460 4350 1260 3090 
Timotei/numtinata, Timothylmeadow fescue 6440 7780 7780 2680 3650 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 6400 7140 4160 2330 3560 

Säilörehunurmi — Silage 

Timotei, Timothy 9310 9440 8520 3690 2530 
Nurminata, Meadow fescue 9990 9320 8420 2830 1140 
Niittynurmikka, Meadow grass 6840 9840 8200 4130 2710 
Rehukattara, Smooth brome grass 10060 9760 9050 4680 2910 
Thnotei/puna-apila, Timothylred clover 8470 8530 4710 3000 3630 
Timotei/nunninata, Timothylmeadow fescue 9430 7980 7600 3250 3300 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 8300 8930 6140 3010 4340 

Heinä Ja odelma — Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 10340 9600 9000 2640 2380 
Nurminata, Meadow fescue 9030 8640 8830 1360 1040 
Niittynurmikka, Meadow grass 7870 8890 9480 4680 3960 
Rehukattara, Smooth brome grass 11960 12170 11490 9750 7830 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 7850 10920 5350 3050 3600 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 8880 9890 8090 2980 4050 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 8340 10680 5780 3150 4320 

kanssa. Varsinkin Lapin tutkimusasemalla seokset 
muuttuivat nurminatavaltaisiksi jo toisen vuoden 
nurmissa. Muutos oli nopein laidunnurmilla ja hi-
tain heinänurmilla. Rehukattara käyttäytyi timotein 
kanssa samalla tavalla. Lapin tutkimusasemalla 
nurminataa sisältävät ruudut olivat lähes täystiheitä 
vielä 5. vuoden nurmissa. Samoin rikkakasvien 
Osuus oli sadosta vain muutama prosentti. Myös 
niittynurmikka säilyi hyvin puhtaana rikkakas-
veista kaikilla korjuutavoilla. Ruukissa nur-
minadan osuus 5. vuoden laidunnurmissa oli vielä 

2. korjuussa yli 70 prosenttia, mutta heinä ja säilö-
rehunurmisadoissa osuus oli jo alle 20 prosentin. 
Keskimääräisesti eniten kylvettyjä kasvilajeja oli 
Ruukissa 5. vuoden nurmissa timotei—puna-apila—
nurminataseoskasvustoissa. Eniten korjuutapa vai-
kutti Ruukissa rikkakasvien määrään rehukattaral-
la. Kun laidunasteella korjattaessa rehukattaraa oli 
sadossa vain 15 prosenttia oli sitä heinäasteella 
korjattaessa yli 90 prosenttia. 
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Taulukko 16. Korjuutavan vaikutus nurmen satoisuuteen Rovaniemellä vuosina 1988-92. Nurmen 
iän vaikutus kuiva-ainesatoon 1.-5. vuoden nurmissa. 

Table 16. The effect of the harvesting method on the grassland productivity in Rovaniemi in 1988-92. 
The effect of the age of ley on the dry matter yield in 1.-5. year swards. 

Korjuutapa ja kasvilaji 

Harvesting method and plant species 

Kuiva-ainetta, kg/ha/satovuosi 
Dry matter, kglhalcrop year 

1. 2. 3. 4. 5. 

Laidunnurmi — Pasture 

Timotei, Timothy 5410 4110 3230 2620 1950 
Nurminata, Meadow fescue 6850 6150 5910 5750 4050 
Niittynurmikka, Meadow grass 5160 7510 6250 4800 3210 
Rehukattara, Smooth brome grass 3880 3400 2750 2050 1080 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 4410 5630 3090 3040 1610 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 5950 5810 6110 5700 3620 
Timotei/puna-apila/nunninata, Timothylred cloverlmeadow fescue 4480 5500 4030 4100 2480 

Säilörehunurmi — Silage 

Timotei, Timothy 5850 4580 4660 2550 3050 
Nurminata, Meadow fescue 7660 7570 6770 6100 5850 
Niittynunnikka, Meadow grass 6300 8650 6100 4820 4760 
Rehukattara, Smooth brome grass 7150 5270 7540 3460 4550 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 5980 7500 4050 3960 3270 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 6760 7550 6920 6050 5110 
Timotei/puna-apila/nunninata, Timothylred cloverlmeadow fescue 6310 7450 5350 5130 4350 

Heinä ja odelma — Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 6380 6510 6130 3670 4080 
Nurminata, Meadow fescue 7270 7970 7310 7090 6200 
Niittynumiikka, Meadow grass 4980 7560 5670 5860 3690 
Rehukattara, Smooth brome grass 5850 6250 5490 4810 1850 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 5710 6990 5890 4690 3980 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 7300 7490 8130 6020 5760 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverImeadow fescue 5800 6630 7060 5560 5900 

5.4 Nurmisadon laatu 

5.4.1 Kuiva-aine 

Keskimääräisesti koepaikkojen välinen ero kasvi-
lajien kuiva-ainepitoisuuksissa oli verraten pieni. 
Kasvilajien väliset sekä Ruukissa että Rovaniemel-
lä olivat koepaikkojen välistä vaihtelua suurem-
mat. Kasvilajeista nfittynurmikan ja rehukattaran 
kuiva-ainepitoisuudet olivat selkeästi korkeammat 
kuin muilla kasvilajeilla. Timotein kuiva-ainepi-
toisuus oli myös hieman korkeampi kuin nur-
minadalla. Molemmissa koepaikoissa alhaisimmat 

kuiva- ainepitoisuudet olivat puna-apilaa sisältävis-
sä seoskasvustoissa. Satojen kuiva-ainepitoisuudet 
on esitetty taulukoissa 17-19. 

Koepaikkojen väliset erot sadon kuiva-ainepitoi-
suuksissa olivat pienimmät laidunnurmilla. Ruu-
kissa satojen kuiva-ainepitoisuudet vaihtelivat 15,7 
ja 21,6 ja Rovaniemellä 15,4 ja 23,4 prosentin vä-
lillä. Korkeimmat kuiva-ainepitoisuudet olivat niit-
tynurmikalla; Ruukissa 18,8-21,6 ja Rovaniemellä 
20,5-23,4 prosenttia. Ruukissa laidunsadon kuiva-
ainepitoisuus vaihteli eniten rehukattaralla ollen 
15,7-20,1 %. Rovaniemellä vastaavasti vaihtelu 



35 

Taulukko 17. Laidunasteella koilatun nurmen keskimääräinen kuiva-aine-, raakavalkuais- ja raaka-
kuitupitoisuus (%) Ruukissa vuosina 1988-92. 

Table 17. The average dry matter, aude protein and crude fiber contents (%) of swards harvested at pas-
ture stage in Ruukki in 1988-92. 

Kasvilaji - Plant species Sadot - Yields 

1. 2. 3. 4. 

Kuiva-aine, % -Dry matter, % 

Timotei, Timothy 19.2 19.6 17.5 20.3 
Nurminata, Meadow fescue 19.1 19.0 16.7 18.9 
Niittynurmikka, Meadow grass 21.6 20.9 18.8 21.5 
Rehukattara, Smooth brome grass 19.9 19.5 15.7 20.1 
Timoteifpurta-apila, Timothylred clover 19.3 18.7 17.6 17.6 
Timotei/muminata, Timothylmeadow fescue 18.5 18.9 16.8 19.4 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 18.7 19.5 20.2 17.9 

Raakavalkuainen, % - Crude protein, % 

Timotei, Timothy 21.7 20.8 22.4 16.8 
Nurminata, Meadow fescue 21.7 21.1 22.3 18.8 
Niittynurmildca, Meadow grass 21.8 21.7 23.2 20.3 
Rehukattara, Smooth brome grass 24.2 22.5 26.1 18.1 
Thnotei/puna-apila, Timothylred clover 18.4 17.6 17.8 20.8 
Timotei/nunninata, Timothylmeadow fescue 20.7 21.5 23.7 16.1 
Timotei/puna-apila/nunninata, Timothylred cloverlmeadow fescue 18.1 17.1 16.2 18.7 

Raakakuitu, % -Crudefiber, % 

Timotei, Timothy 22.0 27.0 24.5 26.6 
Nunninata, Meadow fescue 24.8 26.3 28.8 26.9 
Niittynurmikka, Meadow grass 24.3 28.2 28.3 29.2 
Rehukattara, Smooth brome grass 23.6 25.8 27.1 27.2 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 23.1 26.4 24.2 21.7 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 24.7 26.1 27.2 28.0 
Timotei/ptma-apila/nunninata, Timothy' red cloverlmeadow fescue 24.3 25.7 27.8 23.4 

oli suurin timotei-puna-apilaseosnurmella, 15,4-
20.0 %. Ruukissa laidunnurmen kuiva-ainepitol-
suus oli alhaisin 3. niitossa ja Rovaniemellä 4. nii-
tossa. Näissä niitoissa myös kasvilajien väliset 
kuiva- ainepitoisuuserot olivat suurimmat. 

Säilörehusadoissa kuiva-ainetta oli hieman enem-
män kuin laidunsadoissa. Päin vastoin kuin laidun-
nurmilla, Ruukissa säilörehuasteella korjatiujen 
rehusatojen kuiva-ainepitoisuudet olivat korkeam-
mat kuin Rovaniemellä. Molemmilla koepaikoilla 
2. sadon kuiva-ainepitoisuus oli keskimäärin hie-
man korkeampi kuin lcevätsadon kuiva-ainepitoi- 

suus. Poikkeuksen tekivät Rovaniemellä rehukatta-
ra ja niittynunnilcka, joilla kuiva-ainepitoisuus oli 
ensimmäisessä niitossa hieman korkeampi kuin 
odelmasadossa. Ruukissa kasvilajien väliset erot 
olivat odelmasadossa suuremmat kuin kevätsados-
sa. Korkein kuiva- ainepitoisuus oli niittynurmi-
kana, 22,9 ja 25,4 %. Muilla erot olivat vähäiset 
vaihdellen 20,0-22,6 %. Rovaniemellä korkeim-
mat kuiva-ainepitoisuudet olivat niittynurmikalla 
21,8 ja 21,3 sekä rehukattaralla 21,3 ja 21,0 pro-
senttia. Vähiten kuiva-ainetta oli timotei-puna-
apilanurmessa 17,6 ja 17,9 %. Rovaniemellä kasvi-
lajien väliset erot olivat suurimmat 1. sadossa. 
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Taulukko 18. Laidunasteella korjatun nurmirehun keskimääräinen kuiva-aine-, raakavalkuais- ja 
kuitupitoisuus (%) Rovaniemellä vuosina 1988-92. 

Table 18. The average dry matter, ctude protein and ctude fiber contents (%) of swards hatvested at pas-
ture stage in Rovaniemi in 1988-92. 

Kasvilaji - Plant species Sadot - Yields 

1. 2. 3. 4. 

Kuiva-aine, % -Dry matter, % 

Timotei, Timothy 20.3 19.8 20.3 17.9 
Nurminata, Meadow fescue 19.2 20.0 19.5 17.3 
Niittynunnikka, Meadow grass 23.0 22.9 23.4 20.5 
Rehukattara, Smooth brome grass 19.8 20.6 19.3 16.8 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 19.1 19.5 20.0 15.4 
Timotei/nunpinata, Timothylmeadow fescue 18.6 195 19.5 17.3 
Timotei/puna-apila/nunninata, Timothylred cloverlmeadow fescue 18.4 19.9 19.8 16.0 

Raakavalkuainen, % -Crudeprotein, % 

Timotei, Timothy 20.8 18.1 16.9 17.9 
Nurminata, Meadow fescue 21.0 17.0 13.9 14.8 
Niittynunnildca, Meadow grass 20.2 17.8 15.1 165 
Rehukattara, Smooth brome grass 22.6 20.7 15.4 174 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 20.8 16.6 18.3 21.8 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 21.1 17.9 14.2 15.0 
Timotei/puna-apila/nunninata, Timothylred cloverlmeadow fescue 19.7 15.1 16.6 192 

Raakakuitu, % -Crudefiber, % 

Timotei, Timothy 20.8 25.9 24.6 24.9 
Nurminata, Meadow fescue 21.1 25.7 26.2 25.1 
Niittynurmildca, Meadow grass 23.7 26.3 30.2 31.1 
Rehukattara, Srnooth brome grass 23.8 24.9 28.8 27.6 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 20.8 23.6 22.2 22.3 
Timoteiinunninata, Timothylmeadow fescue 24.1 26.1 24.8 24.5 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothy, red cloverlmeadow fescue 22.5 24.3 23.4 22.3 

Heinässä oli kuiva-ainetta 4-5 prosenttia enemmän 
kuin säilörehusadoissa. Myös heinän odelman kui-
va-ainepitoisuus oli korkeampi kuin likipitäen sa-
moihin ailcoihin korjatuissa säilörehu- ja laidunsa-
doissa. Ruukissa sekä heinässä että odelmassa 
kuiva-ainetta Oli enemmän kuin Rovaniemellä. 
Heinäsatojen kuiva-ainepitoisuus vaihteli Ro-
vaniemellä enemmän Ruuldssa. Kun Ruuldssa 
vaihtelu oli 23,9-27,0 %, oli se Rovaniemellä 
19,0-26,8 %. Vastaavasti odelmasadoissa kuiva-
ainetta oli 20,8-26,3 ja 19,6-24,5 %. Eniten kuiva-
ainetta oli rehukattarassa ja niittynurmikassa sekä 
vähiten puna-apilaa sisältävissä seoksissa. 

5.4.2 Raaka valkuainen 

Laidunasteella korjattujen nurmisatojen raakaval-
kuäispitoisuuS oli Ruuldssa 16,1-26,1 ja Ro-
vaniemellä 13,9-22,6 % (Tafflukot 17 ja 18). Ruu-
kissa keskimääräisesti alhaisin valkuaisprosentti 
oli 4. niitossa ja Rovaniemellä 3. niitossa. Molem-
milla koepaikoilla apilapitoisen seoksen valkuais-
pitoisuus oli kevät- ja syysniitossa parempi kuin 
keskike'sällä. Satojen valkuaispitoisuus vaihteli 
eniten rehukattäralla. Ruuldssa keskimääräisesti 
korkeimmat valkuaispitoisuudet olivat rehukat-
taralla ja niittYnurmikalla sekä Rovaniemellä 
timotei-puna- apilaseoksella ja rehukattaralla. 
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Taulukko 19. Sallörehu- ja heinäasteella korjatun nurmen keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus (%) 
Ruukissa ja Rovaniemellä vuosina 1988-92. 

Table 19. The average dry matter content (%) of swards harvested at silage and hay stage in Ruukki and 
in Rovaniemi in 1988-92. 

Kasvilaji 
Plant species 

Kuiva-ainetta, %/sato - Dry matter, %lyield 

Ruukki Rovaniemi 

1. 2. 3. 1. 2. 

Säilörehunurmi - Silage 

Timotei, Timothy 20.1 22.0 20.1 19.0 20.4 
Nurminata, Meadow fescue 20.2 21.2 20.4 18.3 19.5 
Niittynurmilcka, Meadow grass 22.9 25.4 23.4 21.8 21.3 
Rehukattara, Smooth brome grass 21.9 22.6 20.4 21.3 21.0 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 20.0 20.4 17.7 18.0 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 20.7 22.6 18.6 18.0 18.8 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 20.2 20.6 17.6 17.9 

Heinä ja odelma - Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 24.7 24.6 24.0 21.6 
Nurminata, Meadow fescue 24.7 23.4 21.7 20.1 
Niittynurmilcka, Meadow grass 26.9 25.0 25.0 24.5 
Rehukattara, Smooth brome grass 27.0 26.3 26.8 21.0 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 24.0 22.1 19.0 19.6 
Timotei/nunninata, Timothylmeadow fescue 24.3 22.6 22.0 20.8 
Timotei/puna-apila/nunninata, Timothylred cloverlmeadow fescue 23.9 20.8 19.2 20.7 

Alhaisimmat valkuaispitoisuudet mitattiin Ro-
vaniemellä nurminadalla ja timotei-nur-
minataseoksella loppukesän niltoissa, jolloin raa-
kavalkuaista oli ainoastaan 13,9-15,0 %. 

Suurin raakavalkuaissato 1.-3. vuoden nurmis-
sa saatiin niittynurmikasta, Ruuldssa 1 584 ja 
Rovaniemellä 990 kg/ha. Vanhoilla 4.-5. vuoden 
nurmilla korkeimmat raakavalkuaissadot olivat 
nurminadalla, Ruukissa 903 ja Rovaniemellä 860 
kg/ha (Taulukot 23-26). 

Ensimmäisen säilörehusadon valkuaispitoisuudet 
olivat Ruukissa 13,0-18,8 ja Rovaniemellä 16,0-
17,3 % (Taulukko 20). Eniten valkuaista oli niit-
tynurmikan sadoissa. Ruukissa kevätsadon alhai-
sin valkuainen oli puna-apilapitoisilla seoksilla. 
Rovaniemellä kasvilajien väliset erot olivat hyvin 
pienet. Ruukissa odelmasatojen valkuaispitoisuu- 

det olivat samansuuruiset tai hieman korkeammat 
kuin kevätsadossa. Toisessa niitossa alhaisin val-
kuaispitoisuus oli niittynunnikalla 13,7 ja korkein 
nurminadalla 16,9 %. Rovaniemellä 2. sadossa val-
kuaista oli hyvin vähän. Alhaisin sadon valkuaispi-
toisuus, 11,1 %, oli nurminadalla ja rehukattaralla. 
Eniten valkuaista oli timotei-puna-apilaseoksessa, 
15,5 %. 

Suurimmat keskimääräiset valkuaissadot 1.-3. 
säilörehunurmissa saatiin Ruukissa nurminadasta 
1 493, rehukattarasta 1 491 ja timoteista 1 385 
kg/ha. Rovaniemellä eniten valkuaista tuotti niit-
tynurmikka, 1 063 kg/ha. Pienimmät vallcuaissadot 
saatiin timoteinurmesta, 723 kg/ha (Taulukot 23-
26). 

Heinänurmien valkuaispitoisuus oli Ruukissa 9,3-
11.8 ja Rovaniemellä 8,5-11,9 % (Taulukko 22). 
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Taulukko 20. Sällörehuasteella korjatun nurmen keskimääräinen raakavalkuaispitoisuus Ruukissa 
ja Rovaniemellä vuosina 1988-92. 

Table 20. The average ctude protein content of swards harvested at silage stage in Ruukki and in Ro-
vaniemi in 1988-92. 

Kasvilaji 
Plant species 

Raakavalkuaista, %/sato - Crude protein, %Iyield 

Ruukki Rovaniemi 

1. 2. 3. 1. 2. 

Timotei, Timothy 14.9 16.4 21.8 16.9 12.5 
Nurminata, Meadow fescue 17.2 16.9 18.8 16.6 11.1 
Niittynurmildca, Meadow grass 18.8 13.7 17.8 17.3 13.9 
Rehukattara, Smooth brome grass 16.1 15.7 21.0 16.2 11.1 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 13.5 16.4 16.6 15.5 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 16.2 14.8 19.2 16.0 11.2 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverImeadow fescue 13.0 15.5 16.1 13.8 

Taulukko 21. Säilörehuasteella korjatun nurmen keskimääräinen raakakuitupitoisuus Ruukissa ja 
Rovaniemellä vuosina 1988-92. 

Table 21. The average crude fiber content of swards harvested at silage stage in Ruukki and in Ro-
vaniemi in 1988-92. 

Kasvilaji 
Plant species 

Raakakuitu, %/sato - Crude fiber, %Iyield 

Ruukki Rovaniemi 

1. 2. 3. 1. 2. 

Timotei, Timothy 31.8 30.4 22.3 27.1 25.9 
Nurminata, Meadow fescue 30.4 31.3 24.3 30.6 28.3 
Niittynurmikka, Meadow grass 27.2 32.5 26.9 29.1 30.9 
Rehukattara, Smooth brome grass 33.0 32.5 25.7 30.7 32.2 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 29.7 28.9 25.7 25.6 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 31.1 31.1 24.4 29.1 29.2 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 32.9 26.7 27.7 27.5 

Ruukissa alhaisimmat valkuaisprosentit olivat api-
lapitoisilla seoksilla, mutta Rovaniemellä apilapi-
toisten heinänurrnien valkuaispitoisuus oli korkein. 
Odelman valkuaisprosentti oli Rovaniemellä kor-
keampi kuin Ruukissa ja parempi kuin säilöre-
hunurmen toisessa sadossa. Molemmilla koepai- 

koilla timotei-puna-apilanurmen odelmassa oli 
eniten valkuaista, Ruukissa 16,6 ja Rovaniemellä 
20,3 %. 

Ruukissa ylivoimaisesti eniten valkuaiskiloja tuotti 
rehukattara, 1.-5. vuoden nurmessakin keskimää- 
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Taulukko 22. Heinäasteella korjatun nurmen keskimääräinen raakavalkuais- ja kuitupitoisuus Ruu-
kissa ja Rovaniemellä vuosina 1988-92. 

Table 22. The average crude protein and crude fiber content of swards hatvested at hay stage in Ruukki 
and in Rovaniemi in 1988-92. 

Kasvilaji 	Pian: species Ruukki Rovaniemi 

 	Hay 
Heinä Odelma 

Aftennath 
Heinä 
Hay 

Odelma 
Aftermath 

Raakavalkuainen, % -Crudeprotein, % 

Timotei, Timothy 11.0 13.2 9.3 15.3 
Nurminata, Meadow fescue 11.4 12.5 8.7 12.6 
Niittynurmilcka, Meadow grass 11.8 13.3 10.0 13.4 
Rehukattara, Smooth brome grass 10.9 12.1 8.5 12.8 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 9.7 16.6 11.9 20.3 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 11.1 13.0 9.3 13.2 
Timotei/puna-apila/nurminata, Tirnothylred cloverlmeadow fescue 9.3 14.3 11.3 16.2 

Raakakuitu, % -Crudefiber, % 

Timotei, Timothy 35.2 29.8 34.3 24.9 
Nurminata, Meadow fescue 34.2 30.3 36.2 28.0 
Niittynurmikka, Meadow grass 33.9 33.9 32.7 30.7 
Rehukattara, Smooth brome grass 36.6 35.7 31.9 32.2 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 34.7 27.2 34.3 20.1 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 34.6 30.8 34.8 27.8 
Timotei/puna-apila/nurminata,  Timothy, red cloverlmeadow fescue 35.2 28.7 34.5 25.2  

rin 1 184 kg/ha. Odelmasadon osuus koko valku-
aissadosta oli 44 %. Rovaniemellä puna-apila ko-
hotti heinänurmien kokonaisvalkuaissatoja. Paras 
oli timotei-puna-apila-nurminataseos, 766 kg/ha. 
Odelman osuus valkuaissadosta oli 28 % (Taulu-
kot 23-26). 

Ruukissa kokonaisvalkuaissato kasvoi niittokertoja 
lisättäessä. Poikkeuksen teki rehukattara, jolla sekä 
säilörehu- että heinanunnella valkuaissato oli suu-
rempi kuin laidunnunnella. Rovaniemellä vain 
nurminata ja timotei-nurminataseos antoivat kor-
keimmat valkuaissadot laidunnurnssa. Kaikilla 
muilla kasvilajeilla parhaat valkuaissadot saatiin 
säilörehunurmesta. 

5.4.3 Raakakuituja orgaanisen aineen sulailuus 

Laidunsatojen raakakuitupitoisuuden vaihtelu oli 
Ruukissa 21,7-29,2 ja Rovaniemellä 20,8-31,1 % 
(Taulukot 17-18). Keskimääräisesti vähiten kuitua 
oli kevätsadossa ja eniten 3. sadossa. Kevätsadon 
kuitupitoisuus oli Ruukissa 22,0-24,8 ja Ro-
vaniemellä 20,8-24,1 %. Muissa sadoissa se oli  

noin kolme prosenttiyksikköä korkeampi. Sekä 
Ruukissa että Rovaniemellä keskimääräisesti 
eniten kuitua oli niittynurmikassa ja vähiten timo-
tei-puna-apilaseosnurrnessa. Toista Satoa lukuun 
ottamatta nurminata oli molemmilla koepaikoilla 
timoteita kuituisempi. Ero oli suurimmillaan 
kolmannessa niitossa ollen Ruukissa 4,3 ja 
Rovaniemellä 1,6 %. Keskimäärin kuituisuus oli 

, Rovaniemellä yhtä prosenttiyksikköä alhaisempi 
kuin Ruukissa, Mutta vaihtelu eri satojen välillä oli 
Rovaniemellä suurempi kuin Ruukissa. 

Lapin tutkimusaseman laidunsadoissa orgaanisen 
aineen sulavuudessa ei ollut kasvilajien välillä suu-
ria eroja (Taulukko 27). Keskimääräisesti korkein 
sulavuusprosentti oli nurminadalla ja alhaisin niit-
tynunnikalla. Sulavuus oli korkein vuoden 1991 
sadossa 83,2-85,1 ja alhaisin kesällä 1992 71,5-
76.4 %. Vuosien välinen ero sulavuudessa oli kas-
vilajien välistä vaihtelua suurempi. 

Säilörehusatojen kuitupitoisuudet olivat kevätsa-
dossa Ruukissa 27,2-33,0 % ja Rovaniemellä 
25,7-30,7 % (Taulukko 21). Eniten kuitua oli 
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Taulukko 23. Keskimääräiset raakavalkuaissadot (kg/ha) 1.-3. vuoden nurmissa Ruukissa vuosina 
1988-90. 

Table 23. The average cnide protein yields (kg/ha) of 1.-3. year swards in Ruukki in 1988-90. 

Kasvilaji — Plant species Raakavallcuaista, kg/ha— Crude protein, kg/ha 

Laidun 
Pasture 

Säilörehu 
Silage 

Heinä ja odelma 
Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 1414 1385 1154 (711 +443) 
Nurminata, Meadow fescue 1515 1493 1038 (578 + 460) 
Niittynurmilcka, Meadow grass 1584 1264 1140 (659 + 481) 
Rehukattara, Smooth brome grass 1183 1491 1345 (778 + 567) 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 1136 1042 903 (568 + 335) 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 1477 1226 1044 (646 + 398) 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 1098 1069 905 (576 + 329) 

Taulukko 24. Keskimääräiset raakavalkuaissadot (kg/ha) 1.-3. vuoden nurmissa Rovaniemellä vuo-
sina 1988-90. 

Table 24. The average cnide protein yields (kg/ha) of 1.-3. year swards in Rovaniemi in 1988-90. 

Kasvilaji — Plant species 	 Raakavalkuaista, kg/ha— Crude protein, kg/ha 

Laidun 
Pasture 

Säilörehu 
Silage 

Heinä ja odelma 
Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 720 723 613 (473 + 140) 
Nunninata, Meadow fescue 933 880 723 (410 + 313) 
Niittynurmikka, Meadow grass 990 1063 633 (357 + 276) 
Rehukattara, Smooth brome grass 600 833 563 (293 + 270) 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 813 883 830 (597 + 233) 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 950 870 767 (477 + 290) 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 816 930 807 (563 + 244) 

Taulukko 25. Keskimääräiset raakavalkuaissadot (kg/ha) 1.-5. vuoden nurmissa Ruukissa 1988-92. 

Table 25. The average cnide protein yields (kg/ha) of 1.-5. year swards in Ruukki in 1988-92. 

Kasvilaji — Plant species Raakavalkuaista, kg/ha — Crude protein, kg/ha 

Laidun 
Pasture 

Säilörehu 
Silage 

Heinä ja odelma 
Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 1078 1045 805 (518 + 287) 
Nurminata, Meadow fescue 1270 1046 681 (385 + 296) 
Niittynurmildca, Meadow grass 1273 998 881 (513 + 368) 
Rehukattara, Smooth brome grass 904 1155 1184 (665 + 519) 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 824 795 673 (453 + 220) 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 1123 958 788 (496 + 292) 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 842 829 686 (462 + 224) 
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Taulukko 26. Keskimääräiset raakavalkuaissadot (kg/ha) 1.-5. vuoden nurmissa Rovaniemellä 
1988-92. 

Table 26. The average crude protein yields (kg/ha) of 1.-5. year swards in Rovaniemi in 1988-92. 

Kasvilaji - Plant species Raalcavalkuaista, kg/ha - Crude protein, kg/ha 

Laidun Säilörehu Heinä ja odelma 
Pasture Silage Hay and aftermath 

Timotei, Timothy 602 606 536 	(414 + 122) 
Nunninata, Meadow fescue 904 892 730 	(438 + 292) 
Niittynurrnilcka, Meadow grass 896 938 614 	(356+ 258) 
Rehukattara, Smooth brome grass 482 738 484 	(254 + 230) 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 676 766 734 	(548 + 186) 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 898 858 728 	(458 + 270) 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 718 850 766 	(550 + 216) 

Taulukko 27. Laidunasteella korjatun nurmirehun sulavuus (in vitro) Rovaniemellä 1988-92. 

Table 27. The organic matter digestibility (in vitro) of grass harvested at pasture stage in Rovaniemi in 
1988-92. 

Kasvilaji 
Plant species 

Orgaanisen aineen sulavuus, % 
Organic matter digestibility, % 

 	1988 1989 1990 1991 1992 
sato -1. yield 

Timotei, Timothy 
Nurminata, Meadow fescue 
Niittynunnikka, Meadow grass 
Rehukattara, Smooth brome grass 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 
Timotei/puna-apila/nunninata, Timothylred cloverlmeadow fescue 

sato - 2. yield 

Timotei, Timothy 
Nurminata, Meadow fescue 
Niittynurmilcka, Meadow grass 
Rehukattara, Smooth brome grass 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 

sato- 3. yield 

Timotei, Timothy 
Nurminata, Meadow fescue 
Niittynunnikka, Meadow grass 
Rehukattara, Smooth brome grass 
Timotei/puna-apila, Timothylred clover 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 

80.6 
83.5 
82.6 
81.8 
80.8 
80.8 
79.9 

79.9 
82.4 
79.4 
79.6 
80.2 
80.8 
80.6 

83.6 
80.4 
82.4 
82.7 

73.8 

84.1 
84.1 
83.3 
83.2 
83.3 
85.1 
84.5 

77.4 
79.5 
77.0 
78.9 
78.0 
77.1 
78.2 

76.0 
76.4 
71.5 
75.0 
74.6 
75.0 
76.4 

79.8 
83.0 
77.9 
79.0 
78.1 
83.6 
82.0 

76.4 
80.4 
72.4 
75.4 
76.4 
80.9 
81.3 
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Taulukko 28. Sälltirehu- ja heinäasteella korjatun nurmirehun sulavuus (in vitro) Rovaniemellä 
1991-92. 

Table 28. The organic matter digesfibility (in vitro) of grass harvesfed af silage and hay stage in 
Rovaniemi in 1991-92. 

Kasvilaji 
Plant species 

Orgaanisen aineen sulavuus, 
Organic matter digestibility, % 

 

Säilörehu - Silage Heinä - Hay 
1. sato 
I. yield 

2. sato 
2. yield 

Heinä 
Hay 

Odelma 
Aftermath 

1991 1992 1992 1992 

Timotei, Timothy 75.3 69.7 76.0 63.5 78.1 
Nurminata, Meadow fescue 75.7 72.7 79.2 63.9 78.6 
Niittynurmildca, Meadow grass 73.8 72.2 70.7 70.8 71.8 
Rehukattara, Smooth brome grass 73.7 71.2 68.4 66.9 72.9 
Timotei/puna-apila, Tirnothylred clover 74.8 71.5 75.8 62.8 77.4 
Timotei/nurminata, Timothylmeadow fescue 75.1 72.7 78.9 62.1 79.8 
Timotei/puna-apila/nurminata, Timothylred cloverlmeadow fescue 76.1 72.4 80.2 62.4 82.2 

rehukattarassa ja vähiten timotei-puna-apilaseos-
nurmessa. Toisen sadon kuitupitoisuus ei poiken-
nut paljoakaan kevätsado,n kuitupitoisuudesta vaih-
dellen Ruukissa 26,7Z-32,5 ja Rovaniemellä 
25,6-32,2 %. Korkeimmat kuitupitoisuudet olivat 
rehukattaralla ja niittynunnikalla. Ruulcin ensim-
mäistä säilörehusatoa lukuun ottamatta timoteissa 
oli keskimääräisesti vähemmän kuitua kuin nur-
minadassa. Rovaniemellä tämä ero oli suurempi 
kuin Ruukissa, 1. sadossa 3.5 ja 2. sadossa 2.4 
prosenttiyksikköä. 

Vuosina 1991-92 säilörehunurminäytteissä or-
gaanisen aineen sulavuudet olivat samansuuntaiset 
kuin laidunsadoissa (Taulukko 28). Tosin kasvila-
jien väliset erot olivat pienemmät. Ensimmäisessä 
sadossa sulavuus oli 73,7-76,1 ja toisessa sadossa 
69,7-72,7 %. Keskimääräisesti korkein sulavuus-
prosentti oli nunninadalla sekä sitä sisältävillä 
seoksilla ja huonoin rehukattaralla. 

Heinäsatojen raakakuitupitoisuus oli Ruukissa 
33,9-36,6 ja Rovaniemellä 31;9-36,2 % (Taulukko 

22). Ruukissa vähiten kuitua oli niittynurmikassa 
ja eniten mhulcattarassa. Rovaniemellä rehukatta-
ran kuitupitoisuus oli alhaisin ja nurminadan kuitu-
pitoisuus korkein. Heinän odelmassa kuitua oli 
huomattavasti vähemmän ja keskimääräisesti myös 
hieman vähemmän kuin säilörehunurmen 2. sados-
sa. Eniten kuitua oli rehukattaran odelmassa, Ruu-
kissa 35,7 ja Rovaniemellä 32,2 %. Vähiten kuitua 
oli timotei-puna-apilanurmen odelmassa, Ruukissa 
27,2 ja Rovaniemellä 20,1 %. Myös heinänurmissa 
nunninata oli keskimääräisesti kuituisempi kuin 
timotei. 

Kesällä 1992 heinäsatojen sulavuusprosentit vaih-
telivat 62,1-70,8 (Taulukko 28). Päinvastoin kuin 
muilla kehitysasteilla parhaat sulavuudet olivat 
niittynurmikalla ja rehukattaralla. Seosnunnilla 
sulavuudet olivat yksittäisiä kasvilajeja huonom-
mat. Odelmassa kasvilajien sulavuudet olivat sa-
mansuuntaiset kuin säilörehusadoissa, paras sula-
vuus nurminadalla ja sitä sisältävissä seoksissa ja 
huonoin niittynumiikalla ja rehukattaralla. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

6.1 Korjuutavan ja kasvilajin vaikutus 
nurmen talvehtimiseen 

Nurmen talvehtiminen vaikuttaa oleellisesti kevät-
sadon kasvunopeuteen ja määrään. Pohjois-Suo-
messa tämä on merkityksellistä myös kokonaissa-
dön kannalta, koska kasvurytmi pohjoisessa on 
hyvin alkukesäpainotteinen. Nurmen aukkoontu-
minen alentaa myös pysyvästi nurmen sadontuot-
tokykyä, lisää rildcakasvien osuutta sadosa ja 
alentaa näin myös sadon laatua. Nurmen kevät- ja 
syystiheyden vertailu kuvaa lähinnä selkeätä auk-
koontumista. Sen sijaan se ei osoita piileviä talveh-
timisvaurioita ja niistä johtuvaa kasvun hidasta 
käynnistymistä sekä satotason alentumista alku-
kesällä. 

Tutkimuksessa korjuutavalla ja koepaikalla ei ollut 
suurta vaikutusta talvituhoihin. Säilörehunurmen 
keskimääräisesti jonkin verran huonompi talvehti-
minen laidunnurmeen verrattuna saattaa osittain 
johtua enemmän viimeisen niiton ajankohdasta 
kuin korjuutiheyden vaikutuksesta. Monena vuote-
na säilörehunurmen viimeinen niitto suoritettiin ai-
kaisemmin kuin laidunnurmilla ja talvehtiva odel-
ma ehti rehevöityä enemmän ennen talventuloa. 
Tämä puolestaan lisäsi lumihomeen ja pahku-
lasienten määrää. Rehukattaralla ja niittynurtnikal-
la monesti tiheyttä oli vaikea havainnoida, joten 
myös talvituhoprosentin laskeminen tuotti hanka-
luuksia. Tiheyshavainnoista ei ilmene myöskään 
apilan katoaminen nurmesta, koska sen osalta ei 
tehty erillistä tiheys ja talvehtimishavaintoa. Api-
lan määrä sadoissa eri vuosina ilmenee kuitenkin 
hyvin kasvilajianalyysin tuloksissa. 

Kun, päällimmäisenä tavoitteena oli tutkia korjuu-
tavan vaikutusta nurmien tuottokykyyn, Lapin ta-
vanomaiset ensimmäisen vuoden sienituhot estet-
tiin käsittelemällä kasvustot kylvövuoden syksyllä 
kvintotseenilla. Tämä todennäköisesti pienentää 
sekä taulukossa esitettyjä keskimääräisiä talvituho-
ja Lapin tutkimusasemalla että koepaikkojen väli-
siä talvehtimiseroja. 

Timotei ja nurminata ovat tällä 	hetkellä Poh- 
jois-Suomen tärkeimmät rehunurmien kasvilajit. 
Talvehtimisominaisuuksiltaan nämä poikkeavat 
huomattavasti toisistaan. Ohutlumisella rannikko- 

alueella timotei menestyy tämän tutkimuksen pe-
rusteella huomattavasti paremmin kuin nurtitinata," 
joka on arka pakkaselle ja jääpoltteelle, varsinkin 
vanhoissa nurrnissa. Lapin runsaslumisissa olosuh-
teissa se puolestaan kestää paremmin pohjanpah-
kasientä, joten se talvehtii monesti siellä timoteita 
paremmin. Tutkimuksessa puna-apila säilyi Ro-
vaniemellä paremmin, mikä viittaa myös pakkas-
vaurioiden esiintymiseen vähälumisella rannikolla. 

6.2 Korjuutavan ja kasvilajin vaikutus 
nurmen satoon 

Nurmien satotaso vaikuttaa oleellisesti rehun-
tuotannon taloudellisuuteen. Myös tilakohtainen 
eläinmäärä vaatii tietyn määrän talvirehua. Samoin 
kesäruokinnan laatu ja kannattavuus riippuvat 
puolestaan laitumien tuottokyvystä. Kasvien kehi-
tysaste ja sadonkorjuutiheys vaikuttavat oleellisesti 
rehusadon määrään ja laatuun. Nurmen kehitysas-
teen ja korjuuajankohdan suhteen tutkimuksessa 
käytetty korjuutekniikka on lähimpänä käytännön 
sovellutusta säilörehu- ja heinänurmilla. Laidun-
nurmien osalta tutkimuksessa käytetty korjuuryt-
mitys on käytännön laiduntamistekniikkaa ajatel-
len lähinnä suuntaa antava. Käytännössä 
laiduntamiskertoja tulee enemmän ja eri kasvilaji-
en kehitysaste tulisi huomioida enemmän sadon-
korjuuta ajoitettaessa. Samoin koneellisesti tapah-
tuvassa koeruutujen niitossa tallauksen aiheuttama 
sadonalennus jää huomioimatta eri kasvilajeilla. 

Molemmilla koepaikoilla kokonaiskuiva-ainesato 
pieneni korjuutiheyden lisääntyessä. Koepaikkojen 
välinen satoero oli suuri 1.-3. vuodennurmisåa. 
Ruuldn sadot olivat lähes puolitoistakertaiset Ro-
vaniemellä saatuihin satoihin verrattuna. Sen si-
jaan 4.-5. vuoden nurmisadot olivat lähes saman-
suuruiset. Ruukissa vanhoilla nurmilla satotason 
pudotus oli suurempi kuin Rovaniemellä. Tämän 
tutkimuksen perusteella nurmien taloudellisen 
käyttöiän pidentämiseen ei näillä kasvilajeilla näy-
tä olevan suuria mahdollisuuksia. 

Tutkimuksessa ilmeni selkeästi eri kasvilajien 
soveltuvuus erilaiseen niittotiheyteen. Timotei ja 
rehukattara eivät soveltuneet lainkaan laidunasteel-
la korjattaviksi. Tämä selittää hyvin timoteivaltais-
ten laidunten huonon sadontuottokyvyn Pohjois-
Suomessa. Lisäksi timotein kasvu painottuu 
selkeästi keskikesään. Sen sijaan rehukattara me- 
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nestyi hyvin säilörehu- ja heinänurmissa ja timotei 
nimenomaan heinänurmissa. Näinä kasvit näyttä-
vätkin olevan sadontuottajina parhaimmillaan sil-
loin, kun sadonkorjuuväli on pitkä. Nunninata ja 
niittyntirmildea tuntuisivat soveltuvan parhaiten 
nurmen yleiskäyttöön menestyen hyvin myös sil-
loin, kun sadonkorjuukertoja tulee kasvukauden ai-
kana useita. Ruukissa niittynurmikan kevätkasvu 
oli hitaampi kuin timotein, mutta Rovaniemellä 
niittynurmikan sadonmuodostus oli nopeampi kuin 
timotein. Tämä tukee ANDERSSONin (1988) käsi-
tystä siitä, että niittynurmikka menestyy suhteelli-
sesti sitä paremmin mitä pohjoisemmaksi tullaan. 
Sekä Ruukissa että Rovaniemellä nurminadan kas-
vunopeus ensimmäisessä laidunsadossa oli hitaam-
pi kuin timoteilla. 

HAKKOLAn (1988) mukaan timotei—nur-
minataseoksen kuiva- ainesato on ollut parempi 
kuin molempien lajien puhtaiden kasvustojen 
kuiva-ainesadot. Tässä tutkimuksessa kuitenkin 
timotei—nurminataseos hävisi Ruukissa sadossa ti-
moteille ja Rovaniemellä nurminadalle. Seos me-
nestyi kuitenkin hyvin kaikilla korjuutavoilla mo-
lemmilla koepaikoilla. Siten seosnurmi soveltuu 
hyvin yleisnurmeksi ja tarvittaessa eri käyttötar-
koituksiin. 

Yleisimmin apilaa viljellään seoksena timotein 
kanssa. Kun apila katoaa nurmesta nopeammin, 
seoksen viljely ja sadonkorjuu tapahtuvat lähinnä 
timoteinurmen tapaan. Timotei on kehitykseltään 
puna-apilaa aikaisempi ja myös sen sadon muo-
dostus on nopeampi kuin puna-apilan (KIVIMÄE 
1959, JÖNSSON 1981, SANDERSON ja WEDIN 
1989). Kun puna-apilan sato kehittyy ja laatu 
muuttuu hitaammin kuin timoteilla, myös sadon-
korjuuajankohtaa kannattaa viivästyttää. Tässä tut-
kimuksessa tätä tavoiteltiin lähinnä Ruukissa. Ro-
vaniemellä koeruudut niitetilin samanaikaisesti. 

Timoteipitoisuus oli suurin ensimmäisenä vuotena 
ja se pieneni kasvukauden edetessä. Eniten timo-
teita oli heinä- ja sälörehunurmissa. Myös GRON-
NEROD (1988) totesi niittokertojen lisäämisen vä-
hentävän timotein osuutta sadossa. Ruukissa 
timotei säilyi paremmin kuin Rovaniemellä. Timo-
tein huonompaan menestymiseen Rovaniemellä 
lienee syynä talvituhosienten yleisyys, huono jälki-
kasvukyky sekä matala juuristo. RONGLIn (1988) 

mielestä laaja juuristo on tärkeä pohjoisessa viljel-
tävälle kasville. 

Apilan katoaminen nunnesta johtuu sekä talvitu-
hoista että seoksessa käytetyistä heinälajeista. 
Apilapitoisuudet olivat Rovaniemellä suurimmat 
toisena satovuotena. Ruukissa apilapitoisuus säi-
lörehunurmea lukuun ottamatta aleni jo ensim-
mäisenä talvena. Timotei—puna-apila—nur-
minataseoksessa apilapitoisuus oli pienempi kuin 
timotei—puna-apilanurmessa. Puna-apilan ohella 
nurminata syrjäytti myös timoteita. Seoksessa 
puna-apila näyttää hyvän jälkikasvukykynsä an-
siosta kilpailevan nunninadan kanssa timoteita 
paremmin. Sekä timotei että puna-apila näyttävät 
menestyvän seoksessa parhaiten ilman nurminataa. 
Nurminadan osuus kasvilajiseoksessa lisääntyi 
korjuutiheyden kasvaessa. Tutkimuksessa nata val-
loitti timotein osuutta heti ensimmäisestä vuodesta 
alkaen. Varsinkin Rovaniemellä timotei—nur-
minatanurmi muuttui nurminatavaltaiseksi jo toi-
sena satovuotena. Samanlaisia tuloksia saivat 
myös HAGSAND ja LANDSTRÖM (1984). Nur-
minadan menestyminen Rovaniemellä johtunee 
paitsi timoteita paremmasta talvehtimisesta myös 
sen vegetatiivisemmasta kasvutavasta ja suurem-
masta versoliheydestä, jota RoNGLI (1988) pitää 
tärkeänä ominaisuutena pohjoiseen sopeutuneelle 
kasville. 

6.3 Korjuutavan ja kasvilajin vaikutus 
nurmisadon laatuun 

Sadon kuiva-ainepitoisuus on tärkeä laatutekijä lä-
hinnä rehun säilönnän kannalta. Mitä alhaisempi 
on raaka-aineen kuiva-ainepitoisuus sitä suurem-
mat ovat säilörehun puristenestetappiot. Ruohon 
kuiva-ainepitoisuuden ollessa 20 % puristemehua 
tulee noin 15 prosenttia. Ruukissa 20 prosentin 
keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus ylittyi kaikilla 
kasvilajeilla. Rovaniemellä sen sijaan tähän pääs-
tiin keskimääräisesti molemmissa sadoissa vain 
niittynunnikalla ja rehukattaralla. Useimmiten 
timoteissa oli enemmän kuiva-ainetta kuin nur-
minadassa. Heinänteossa alhainen kuiva-ainepi-
toisuus lisää luonnollisesti kuivatustarvetta. Lai-
dunnurmessa riittävä kuiva-ainepitoisuus parantaa 
rehun maittavuutta. Yllättävää oli se, että tutki-
muksessa laidunsadoissa oli kuiva-ainetta lähes 
yhtä paljon kuin säilörehusadoissa. 
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Sadon raakavalkuaispitoisuus riippuu typpilannoi-
tuksesta, kasvin kehitysasteesta sekä kuiva-ainesa-
don määrästä. Kasvustojen kehittyessä sen raaka-
valkuaispitoisuus alenee. Tosin aleneminen 
hidastuu myöhemmässä kehitysvaiheessa korren 
kasvun loputtua (Kivi:~ 1959, HUOKUNA ja 
HAKKOLA 1984). Heinäkasveilla, kuten esimerkik-
si timoteilla sadon raakavalkuaispitoisuus riippuu 
voimakkaasti typpilannoituksesta. Sadon valkuais-
pitoisuuden alentuminen kehitysasteen myötä selit-
tyy myös sillä, että kuiva-ainesato kasvaa nopeam-
min kuin kasvin ottaman typen määrä. Lisäksi 
sadonmuodostuksen alussa maassa on enemmän 
typpeä kuin kasvujakson lopussa (THORVALDSSON 
ja ANDERSSON 1986). Suuri kuiva-ainesato johtaa 
samalla typpilannoituksella alhaisempaan raaka-
valkuaispitoisuuteen (JÄRVI 1981, 1982). Sadon 
alentuessa typpeä on käytettävissä kuiva-ainekiloa 
kohti enemmän. Satotason alentuminen saattaa olla 
myös yksi selitys siihen, että nurmen iän myötä 
sadon valkuaispitoisuus on kohonnut (RINNE ja 
ErrALA 1985). 

Laidunasteella korjattaessa valkuaispitoisuus on 
korkein. Tällöinkin näyttää olevan tärkeätä, että jo-
kainen sato larmoitetaan erikseen ja määrä mitoite-
taan arvioidun sadon mukaiseksi. Suuri sato ja pit-
kä kasvuaika lienevät yksi syy nurminadan ja sitä 
sisältävien seosten alhaiseen valkuaispitoisuuteen 
Rovaniemellä laidunnunnen 3. ja 4. sadossa. Kas-
vuolosuhteet ja sadon kasvuaika vaikuttavat myös 
sadon valkuaispitoisuuteen. Vaikka Ruukissa sato 
määrällisesti oli suurempi, satojen valkuaispitoi-
suus oli korkeampi kuin Rovaniemellä huolimatta 
osittain pienemmästä larmoituksesta. Tämä viittaisi 
siihen, että pitemmän ja lämpimämmän kasvukau-
den oloissa valkuaispitoisuuden kehitys on parem-
pi ja kasveilla on käytettävissä enemmän myös 
maan orgaanisesta aineksesta vapautuvaa typpeä. 

Nurmisäilörehun raaka-aineessa tavoitellaan 15-
16 prosentin raakavalkuaispitoisuutta kuiva-ai-
neessa. Tähän pyritään paitsi larmoituksella, myös 
ajoittamalla sadonkorjuu kasvien kehitysasteen 
mukaan. Oikea-aikainen korjuu eri kasvilajeilla on 
tärkeintä kevätsadon kohdalla, koska siinä sadon ja 
laadun muutokset ovat nopeita. Tutkimuksessa 
edellä mainittuun valkuaistavoitteeseen päästiin 
kaikilla kasvilajeilla ja seoksilla keskimääräisesti 
vain Rovaniemellä ja sielläkin ainoastaan kevätsa-
dossa. 

Jälkisadossa raakavalkuaispitoisuus alenee hitaam-
min kuin kevätsadossa. Tämä johtuu siitä, että nur- 
men kehitys kevätkesällä on nopeampaa kuin 
keski- ja syyskesällä. Myös odelmasadon raakaval-
kuaispitoisuus riippuu typpilarmoituksesta sekä 
sadon määrästä ja kasvien kehitysasteesta kor-
juuhetkellä. ANDERSSONin (1986) typpilannoitus-
kokeissa typpimäärän alentaminen 100 kilosta 50 
kiloon hehtaarille alensi nurmen odelman raaka-
valkuaispitoisuutta 3,2 prosenttiyksikköä. Tässäkin 
tutkimuksessa typen määrä vaikutti enemmän jäl-
kisadon kuin kevätsadon valkuaispitoisuuteen. 
Tutkimuksissa on todettu kevätsadon valkuaispi-
toisuuden olevan jälkisadon valkuaispitoisuutta 
korkeamman samalla morfologisella kehitysas-
teella (THORVALDSSON 1988). Odelmasadossa sa-
don kasvuaika on myös pitempi ja sadon määrä on 
usein kehitysasteeseen nähden suurempi kuin ke-
vätsadossa, mikä pienemmän typpilannoituksen 
ohella alentaa valkuaispitoisuutta. 

Lapin tutkimusasemalla toisen säilörehusadon al-
haisen raakavalkuaispitoisuuden yhtenä syynä sa-
don pitkän kehitysjakson ohella on riittämätön typ-
.pilannoitus sadon määrään nähden. 

Vaikka ruokinnan kannalta useimmiten koroste-
taan sadon raakavalkuaispitoisuutta, myös raaka-
kuitu ja sulavuus ovat tärkeitä rehun laadun mitta-
reita. Koska heinäkasveilla korsien kuitupitoisuus 
on suurempi kuin lehtien, kuituisuuden kasvu on 
nopeinta korrenkasvun aikaan hidastuen kehityk-
sen edetessä (KivimÄE 1959, SALO ym. 1975). 
Raakakuitupitoisuus näyttää kytkeytyvän kasvien 
kehitysasteen ohella myös sadon määrään. Mitä ai-
kaisempi korjuu sitä alhaisempi kuitupitoisuus ja 
mitä suurempi sato sitä korkeampi on kuitupitoi-
suus. Viimeksi mainittu johtunee siitä, että sadon-
korjuu tapahtuu jo siinä vaiheessa, jolloin kuitupi-
toisuus on vielä kohoamassa. Kun tutkimuksessa 
heinien korjuu tapahtui samanaikaisesti, kasvien 
kuitupitoisuuksissa ilmenevät erot johtunevat osit-
tain myös erilaisesta kehitysasteesta. Kehitysaste-
ero saattaa olla myös syynä siihen, että nur-
minadalla on timoteita korkeampi kuitupitoisuus 
myös kevätsadossa. Odelmasadoissa nurminadan 
korkeampi kuitupitoisuus saattaa johtua myös nur-
minadan timoteita nopeammasta kasvusta. Yleensä 
odelmasadon kuituisuus lisääntyy hitaammin kuin 
kevätsadossa (HUOKUNA ja HAKKOLA 1984). 
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Kasvien kehityksen myötä myös orgaanisen aineen 
sulavuus alenee. Sulavuuden huononeminen liittyy 
kasvien kuitupitoisuuden lisääntymiseen kasvien 
kontnmuodostuksen vaiheessa (SAID ym. 1975, 
HUOKUNA ja HAKKOLA 1984). Vaikka sulavuus 
myötäilee kuituisuuden kehitystä, välttämättä or-
gaanisen aineen sulavuus ei määräydy suoraviivai-
sesti kuidun perusteella. Sulavuuteen vaikuttaa 
myöskin valkuaisen määrä ja sen sulavuus. Niinpä 
nunninadan sulavuus oli Rovaniemen näytteissä 
parempi kuin timotein sulavuus. Toisaalta kuitupi-
toisen niittynurmikan sulavuus oli timoteita ja nur-
minataa huonompi korkeasta valkuaispitoisuudesta 

huolimatta. Niittynurmikkasadon laatua alentavat 
loppukesällä myös härmä- ja ruostetaudit. 

Keskikesän laidunsadoissa sulavuuden on todettu 
olevan usein huonomman kuin esimerkiksi kevät-
sadossa. THORVALDSSON (1987) selittää tämän sil-
lä, että korkeampi lämpötila jälkisadon kehityksen 
alussa alentaa sulavuutta. Joissalcin tutkimuksissa 
sulavuus on parantunut nurmen iän myötä. Tämä 
on samansuuntainen havainto kuitupitoisuuden 
alentumisen ja valkuaispitoisuuden kohoamisen 
kanssa (HAGSAND ja LANDSTRÖM 1984, RINNE ja 
ETTALA 1985, THORVALDSSON ja ANDERSSON 
1986). 
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