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4xparempi
Laadukkaan säilörehun tuotantoon

Runsassatoinen
nurmi

Kuivuutta kestävä
nurmi

Ravinnetehokas
nurmi

Tehokasta kuitua
sisältävä nurmi

Uutta nurmiteknologiaa

NutriFibre on nurmi-innovaatio säilörehun tuotantoon.
NutriFibren perustana on pehmeälehtinen
ruokonata, joka kehitettiin osana Barenbrugin
kansainvälistä ”Nurmilajike tuottoisalle maitokarjalle”
-jalostusohjelmaa. NutriFibressa yhdistyvät ravinteiden
tehokas käyttö, korkea valkuaispitoisuus, hyvä
sulavuus, kuitupitoiset soluseinät ja tiheä juuristo.

Yhdessä nämä ominaisuudet vahvistavat toisiaan,
minkä ansiosta säilörehusta saadaan tavanomaista
laadukkaampaa. Yksittäisten ominaisuuksien
yhteisarvo on siis enemmän kuin osiensa summa.
Tämä uusi pehmeälehtiseen ruokonataan perustuva
nurmi-innovaatio on perusteellisesti testattu
monenlaisissa kasvuolosuhteissa ja maaperissä sekä
erilaisilla viljelytekniikoilla.

25 cm

Englanninraiheinä
GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

NutriFibren juuristo voi ulottua yli 100 cm:n
syvyyteen, kun timotei ja nurminata yltävät
keskimäärin vain 25 cm:n syvyyteen
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100 cm
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4xparempi
Laadukkaan säilörehun tuotantoon

Runsassatoinen
nurmi

Kuivuutta kestävä
nurmi

Ravinnetehokas
nurmi

Tehokasta kuitua
sisältävä nurmi

NutriFibre-nurmella on laaja, vahva juuristo ja valkuaispitoiset lehdet. NutriFibre päihittää
maidontuottajien perinteisesti käyttämät nurmet neljällä osa-alueella.

NutriFibre on:
Runsassatoinen nurmi, koska NutriFibre tuottaa runsaan, valkuaispitoisen sadon
Kuivuutta kestävä nurmi, koska NutriFibren juuristo kasvaa syvälle
Ravinnetehokas nurmi, koska NutriFibre ottaa ravinteita syvemmältä maaperästä
Tehokasta kuitua sisältävä nurmi, koska NutriFibressa on märehtimistä edistävää tehokasta kuitua
Nykyään viljelijät saavat optimaalista karkearehua NutriFibre-siemenseoksilla. NutriFibre-innovaatio
mahdollistaa viljelyn erilaisissa olosuhteissa. Lukuisat eurooppalaiset maidontuottajat käyttävät jo
NutriFibrea karjan ruokintaan ja ovat erittäin tyytyväisiä.
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Runsassatoinen nurmi
NutriFibrella on korkein valkuais-

tutkimuksen mukaan NutriFibre

ravintoaineita tehokkaammin ja

ja energiasato hehtaaria kohden

tuottaa 30 % enemmän kuiva-ainetta

maidontuotanto paranee (kuva 1). Sen

kaikkiin muihin nurmilajeihin

ja 30 % enemmän valkuaista kuin

lisäksi, että maitoa saadaan enemmän,

verrattuna. Tämän ansiosta

englanninraiheinä (taulukko 1). Oikein

terve pötsi lisää myös maidon rasva- ja

NutriFibrea käyttävät viljelijät voivat

hoidettuna nurmi kasvaa hyvin jopa

valkuaispitoisuutta.

vähentää väkirehujen hankintaa ja

vuosia. NutriFibren elinkaari on pitkä,

madaltaa maidontuotannon kuluja.

ja se tuottaa tasaisen runsasta satoa
ainakin kymmenen vuotta.

Kylvön jälkeen NutriFibre keskittyy

NutriFibren lisääminen rehuannoksiin

kasvattamaan juuristoaan. Siksi

Parempi maidontuotanto

NutriFibren kasvu alkaa ensimmäisenä

Nauta syö enemmän rehua, jos ape

kuidun lisääminen on usein tarpeen.

vuonna muita nurmia hitaammin.

sisältää NutriFibrea. Lisäksi NutriFibre

NutriFibren 20 prosentin osuus

Kasvatettuaan laajan juuriston

hidastaa rehuannoksen kulkua

säilörehusta vastaa yhtä kiloa vehnän

se kuitenkin tuottaa runsaan

ruoansulatuksen läpi. Tämän ansiosta

olkea rehuannoksessa. Kun olki

sadon. Kolme vuotta kestäneen

ruoansulatus pystyy hyödyntämään

korvataan NutriFibrella, naudoille ei

Lannoitus

200 kg N/ha

laskee kustannuksia. Tehokkaan

400 kg N/ha

Valkuaissato
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Pienemmät kustannukset
appeeseen

Englanninraiheinä

2,0 t/ha

2,6 t/ha

NutriFibre

2,4 t/ha

2,9 t/ha

Taulukko 1.
NutriFibren ja englanninraiheinän
valkuaistuotoksen ero
Lähde: Louis Bolk Instituut (Alankomaat), 2011
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tarvitse antaa yhtä paljoa väkirehua,

Kylvöaika

Rikkakasvien torjunta

sillä NutriFibressa on riittävästi

NutriFibren kylväminen oikeaan aikaan

NutriFibre panostaa laajan juuriston

energiaa ja valkuaisaineita runsasta

on tärkeää, koska ajoituksella on

kasvattamiseen. Tämän vuoksi kasvu maan

maidontuotantoa varten. Näin

merkittävä vaikutus tulevien vuosien

päällä on hitaampaa alussa kylvön jälkeen.

saadaan 30 sentin kustannussäästöt

tuloksiin. Koska maan lämpötilan

Rikkakasvien torjunta on alkuvaiheessa

nautaa kohden päivässä. Sadan

tulisi kylvön aikaan olla yli 12 astetta,

tärkeää. Ensimmäisen kasvukauden jälkeen

naudan maitotilalla tämä tarkoittaa yli

NutriFibre kannattaa kylvää 15.5.–15.8.

nurmi kasvaa voimakkaasti ja tuottaa

10 000 euron vuosisäästöjä.

Optimaalinen tulos saavutetaan

paremmin kuin muut lajit.

riittävällä siemenmäärällä:
50 kiloa siementä hehtaaria kohden.

Joustava korjuuaika
NutriFibren korjuuaika on joustava, sillä
sen rehuarvo laskee hitaammin kuin
esimerkiksi englanninraiheinällä ja rainadalla.
Tämä vähentää viljelijän riippuvuutta
sääolosuhteista ja antaa paremmat

Kuva 1.Parempi maidontuotanto NutriFibrella

mahdollisuudet säilörehun onnistumiselle.

Tuotos kg päivässä

39
38.5
38

A = Englanninraiheinä - apila

37.5

B=
C = Englanninraiheinä - raiheinähybridi - apila
D = Rainata - englanninraiheinä - apila
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37

A

B

C

D

Lähde: SEGES (Tanska), 2015
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Kuivuutta kestävänurmi
Pehmeälehtinen ruokonata

Tulevina vuosikymmeninä kuumien ja

voi tuottaa englanninraiheinää

(NutriFibre) kestää pitkiä sateettomia

kuivien kesien todennäköisyys kasvaa.

määrällisesti paremman sadon.

kausia. Kuivina kausina nurmi

NutriFibre kestää näitä kuivia kausia

Kolmivuotisessa tutkimuksessa saadut

pystyy ottamaan vettä syvältä

hyvin sen syvälle ulottuvan juuriston

sadot ovat nähtävissä taulukosta

maaperästä. Ruokonadalla tehdyt

ansiosta. Maaperän ollessa suotuisa

3. Kokeen aikana havaittiin useita

kokeet osoittavat, että se tuottaa

NutriFibren juuristo voi ulottua yli 100

kuivia kausia. Tulosten mukaan

jopa 47 % runsaamman sadon

cm:n syvyyteen (kuva 4). NutriFibre

pehmeälehtinen ruokonata tuotti

kuivina kesäkuukausina. Lisäetuna on

selviää sateettomista kausista sen

huomattavasti paremman sadon

myös, ettei kuivuus aiheuta paljaita

laajan, vahvan juuriston ansiosta.

kuin englanninraiheinä. Yksi

laikkuja, joilla rikkakasvit pääsisivät

Suuremmat sadot

rehevöitymään.
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tutkimuksen johtopäätöksistä oli,
että pehmeälehtinen ruokonata

Belgialaisen Gentin yliopiston

kestää kuivuutta englanninraiheinää

Keskimääräisenä kesänä nurmi kärsii

tutkimuksessa selvisi, että kuivina

paremmin. NutriFibre kestää siis

kuivuudesta kolmen kuukauden ajan.

kausina pehmeälehtinen ruokonata

sateettomia kausia erinomaisen hyvin.

Vuosi

2010

2011

2012

Englanninraiheinä

13,7

11,8

12,6

NutriFibre

15,5

14,4

17,0

Taulukko 2. Vuotuisten kuiva-ainesatojen
erot vuosina, joina kärsittiin pitkistä kuivista
kausista (t/ha).
Lähde: Gentin yliopisto (Belgia), 2013
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Kestää sateisia jaksoja
Runsassateisina aikoina NutriFibren
pitkillä juurilla on kuivaava vaikutus.

0 cm

NutriFibren juuristo kuivattaa

15 cm

paremmassa kunnossa. Koska

30 cm

NutriFibre kestää sateisia jaksoja

45 cm

paremmin kuin englanninraiheinä,
nurmen kärsimät vahingot jäävät
rajallisiksi.

Juuren pituus

peltoa tehokkaasti ja nurmi pysyy

60 cm
75 cm
90 cm
105 cm
120 cm
135 cm
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englanninraiheinä

Kuva 2.
Ero NutriFibren ja englanninraiheinän juuriston syvyydessä
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Ravinnetehokas nurmi
NutriFibren tehokas ravinteiden

ravinteista (typpi, fosfori, kalium)

ongelmaan, sillä se kykenee ottamaan

käyttö vähentää niiden

ja tuottaa tasaisen runsasta satoa

maaperästä 15 % enemmän fosforia

huuhtoutumista pelloilta. Koska

ainakin kymmenen vuotta.

pitkien juuriensa ansiosta. Lisäksi

NutriFibre hyödyntää lannoitteita

NutriFibre pystyy hyödyntämään

optimaalisesti, maidontuottajat

Hyödyntää fosforia parhaiten

saavat sillä runsaamman sadon

Fosfori on paljon esillä, sillä maailman

ja muuntamaan sen entistä

kuin muilla nurmilla ilman, että

fosforivarantojen odotetaan ehtyvän.

voimakkaammaksi kasvuksi. NutriFibre

lannoitteiden määrää täytyy lisätä.

Tämä tarkoittaa, että fosforia tulee

tuottaa paremman valkuaissadon

käyttää aiempaa tehokkaammin.

hehtaaria kohden muihin nurmilajeihin

NutriFibre tarjoaa täydellisen ratkaisun

verrattuna (kuva 3).

Maaperän ollessa suotuisa NutriFibren

fosforia syvemmältä maaperästä

juuristo voi ulottua yli 100 cm:n
syvyyteen, kun englanninraiheinä
syvyyteen. Tämän ansiosta NutriFibre
hyödyntää 96 prosenttia maaperän

17
Kg raakavalkuaista per kg fosforia

yltää keskimäärin ainoastaan 25 cm:n

16
15
14
13
12
Kuva 3.
Valkuaissadon ero
fosforikiloa kohden

11
10
9

8

Englanninraiheinä
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Timotei
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Typen käyttö
Alankomaalaisen Louis Bolk

typen, valkuaispitoisen rehun tai

Instituutin tutkimus vuodelta 2011

väkirehun hankintaa. Rikkakasvien

osoittaa, että NutriFibre tuottaa muita

torjunta on alkuvaiheessa tärkeää.

nurmia enemmän valkuaispitoista

Ensimmäisen kasvukauden jälkeen

rehua hehtaaria kohden samalla

nurmi kasvaa voimakkaasti ja tuottaa

typpimäärällä (taulukko 3). NutriFibren

paremmin kuin muut lajit.

ansiosta viljelijä voi kylvön jälkeen
vähentää
Taulukko 3. Ravinteiden tehokkaasta käytöstä johtuva ero kuiva-ainesadossa

Lannoitus

200 kg N/ha

400 kg N/ha

Kuiva-ainesato
Englanninraiheinä

10,3 t/ha

12,2 t/ha

NutriFibre

13,8 t/ha

14,3 t/ha

Lähde: Louis Bolk Instituut (Alankomaat), 2011
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Tehokasta kuitua
sisältävä nurmi
NutriFibren tehokasta kuitua

valkuais- ja rasvapitoisuus laskevat ja

sisältävät lehdet edistävät

eläin kärsii terveysongelmista, kuten

Mitä on pötsin
happamoituminen?

märehtimistä. Märehtiminen on

madaltuneesta hedelmällisyydestä

Kun naudan syömä rehu alkaa käydä,

olennainen osa terveen pötsin

ja sorkkaongelmista. Tästä aiheutuva

vapautuu rasvahappoja. Rasvahapot

toimintaa. Terve lehmä tuottaa

200–400 euron lisäkustannukset

alentavat (tilapäisesti) pötsin pH-

enemmän maitoa.

nautaa kohden.

tasoa eli happamuutta. Pötsin pH-taso

Pötsin happamoituminen on yleistä

Lehdissä on tehokasta kuitua

monilla maitotiloilla, mutta jää

Koska NutriFibren tehokas kuitu on

Jos nauta syö liikaa helposti sulavia

usein huomaamatta. Siitä kärsivät

sen lehdissä, nurmen kuitupitoisuus

hiilihydraatteja (sokereita ja tärkkelystä),

pääasiassa korkeatuottoiset eläimet,

ei riipu kukinnasta. Tehokasta kuitua

rasvahappoja vapautuu liian paljon ja

joille annetaan liikaa energiapitoista

sisältävä NutriFibre-sato voidaan siis

pötsin toiminta häiriintyy. Tätä voidaan

rehua (sokereita ja tärkkelystä).

korjata jo ennen kukintaa. Kaikkien

helposti ehkäistä lisäämällä märehtimistä

Pötsin happamoitumisen vuoksi

nurmien rehuarvo laskee kukinnan

edistävän tehokkaan kuidun määrää

lehmän maidontuotanto ja maidon

jälkeen.

rehuannoksessa. Tehokas märehtiminen

palautuu ennalleen, kun rasvahapot
ovat imeytyneet pötsin seinämään.

lisää syljentuotantoa ja auttaa nautaa
tuottamaan bikarbonaattia. Tämä
bikarbonaatti toimii pötsissä puskurina,
*Lähde: Manitoban yliopisto (Kanada)

joka estää rasvahappoja laskemasta pHtasoa liian alhaiseksi. Näin tehokas kuitu
edistää pötsin toimintaa ja ehkäisee sen
liiallista happamoitumista.
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Pötsiavannetutkimus

kuin muiden nurmien (kuva 4).

NutriFibren soluseinät koostuvat

Nutrecon ja Barenbrugin

Soluseinät koostuvat kolmesta

pääosin hemiselluloosasta. Tämän

yhteistutkimuksessa verrattiin

ainesosasta:

vuoksi sillä on hyvä rehuarvo sekä

märehtimistä naudoilla, joille oli tehty

•	Ligniini = sulamaton kuitu, jolla ei

runsaasti tehokasta kuitua. Muissa

pötsiavanne, kun ne olivat syöneet
erilaisia nurmia. Tutkimus osoitti,

ole rehuarvoa

tehokasta kuitua sisältävissä tuotteissa,

•	Selluloosa = lypsylehmät sulattavat

kuten kukkivassa nurmessa, on

että NutriFibre lisää märehtimistä

vain kolmasosan syömästään

vähemmän hemiselluloosaa,

verrattuna muihin nurmilajeihin, kuten

selluloosasta

minkä vuoksi suuri osa rehusta ei

italianraiheinä ja englanninraiheinä,
joiden soluseinät ovat ohuet.

Helposti sulavat soluseinät

•	Hemiselluloosa = hajoaa

edistä maidontuotantoa.

kahdeksassa tunnissa niin, että
lehmät pystyvät sulattamaan kaiken.

NutriFibrea syövät naudat saavat
suuren osan energiasta soluseinistä,

Kuva 4.
Erot soluseinien sulavuudessa ja pötsin
toiminnan edistämisessä
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ENGLANNINRAIHEINÄ
RAINATA

NURMINATA

TIMOTEI
KOIRANHEINÄ
OLKI

aktiivinen pötsin toiminta

koostumus on helpommin sulavaa

passiivinen pötsin toiminta

sillä NutriFibren soluseinien

Hemiselluloosa (sulavat soluseinät)

ligniini ja selluloosa (sulamattomat)
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4xparempi
Laadukkaan säilörehun tuotantoon

Runsassatoinen nurmi, koska NutriFibre tuottaa runsaan, valkuaispitoisen sadon
Kuivuutta kestävä nurmi, koska NutriFibren juuristo kasvaa syvälle
Ravinnetehokas nurmi, koska NutriFibre ottaa ravinteita syvemmältä maaperästä
Tehokasta kuitua sisältävä nurmi, koska NutriFibressa on märehtimistä edistävää
tehokasta kuitua

GreenSpirit•NutriFibre

sisältää NutriFibre-teknologiaa
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