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Rantalaidun, nauta, ravinnontarve ja tuotanto 
– miten yhdistän palapelin osaset paikoilleen?

Rantalaidunnuksen ABC
03.03.2022 Webinaari
Maiju Pesonen

Esityksen sisältö

• Emolehmätuotannon tavoite

• Ravintoaineiden tarve ja mahdolliset 
haasteet

• Rantalaitumen kasvusto laiduntajan 
näkökulmasta

• Toimintatapoja tuotantotuloksen 
parantamiseksi 
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• Vasikan vieroituspaino 300 kg
• Vieroitus 200 päivän iässä
• Kasvun tulee olla 1300 g/pv

• Maidontuotanto
• Tiinehtyminen
• Kuntoluokka

Tavoitteena on yksi vasikka / emo / joka vuosi – samaan aikaan
Tavoitteena on hedelmällisyyden säilyttäminen

Kuvat: Johanna Jahkola

Ravintoaineiden tarve ja saanti eivät aina täsmää

• Ilmasto-olosuhteet: kuuma, kylmä, sade, tuulisuus
• Laidunolosuhteet: heikkotuottoiset alueet, syyskesän laitumet
• Karkearehun laatu: sulavuus, ravintoainesisältö
• Karkearehun määrä
• Eläimen ikä: Nuoret eläimet > kasvu ja tiineys
• Yksi ruokintaryhmä, monta eri ikäluokkaa = hierarkia
• Eläinten geneettinen valinta: esim. korkeamman maidontuotannon puolesta 

1. Elopaino
2. Kuntoluokka
3. Kasvuston ominaisuuksia, joihin 

tulisi kiinnittää huomiota
4. Tuotantovaiheet, joihin tulisi 

ruokinnallisesti kiinnittää huomiota
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Rantalaidun 
ekosysteemi

Alueen tuottokyky 
(kg/ha tai kg ka/ha)

Tuotetun kasvuston 
syönti (kg ka/ha)

Eläintuotanto (kg/ha)

Laidunalueen eläintiheys (eläin/ha)

Laidunnettavan 
alueen kunto

Kasvuston 
ruokinnallinen laatu

• Hyödynnettävän kasvuston määrässä on vaihtelua kasvukauden 
sisällä ja vuosien välillä

• Vuosivaihtelut korostuvat, jos edellinen laidunkausi on ollut 
haastava

• Keskimääräisellä arviolla on haastava toimia
• Suunnittelu tulisi tehdä joka vuosi

Niemelä ym. 2006

Laidunnettavan alueen tuottokyky
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Niemelä ym. 2006 Birge 2004

 
Table 3:  The quality of hay from different types of pastures of investigation 

area (M±SD). 
 

Parameters of the hay 
quality 

Sown 
grassland 
(Kassari) 

Coastal 
grassland 
(Kassari) 

Coastal 
grassland 
(Matsalu

) 

Phragmites 
australis 

association 

Crude protein (CP), % 10.26±1.37 9.63±1.03 8.54±0.1
7 

8.9±1.68 

Acid detergent fibre 
(ADF), % 

34.84±5.96 37.08±2.39 36.8±3.6
4 

40.6±1.99 

Neutral detergent
fibre (NDF), % 

58.1±5.78 63.74±3.53 50.8±4.4
5 

74.5±1.46 

Digestibility (% of
DM) 

59.76±6.46 60.01±1.87 59.5±4.7
5 

56.1±4.10 

Dry matter intake
(DMI) 

2.08±0.20 1.89±0.11 2.34±0.1
0 

1.63±0.05 

Relative feed value
(RFV, points) 

99.8±15.34 87.9±5.92 109.5±4.
95 

71±6.40 

Metabolizable energy
(ME, MJ kg-1) 

9.63±0.87 9.305±0.35 9.2±0.26 8.8±0.58 

P, % 0.16±0.06 0.133±0.03 0.12±0.0 0.13±0.05 Köster ym. 2004

• Sulavuus laskee
• NDF nousee
• Vuosivaihtelua
• Erilaiset kasvustot 

täydentävät 
toisiaan
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Todellinen syönti

• NDF maksimi 1,2 % 
elopainosta

• Korkea NDF-pitoisuus 
vähentää 750 kg emon 
syöntimäärää

Martens ym. 2009

7

8



3.3.2022

Syntymä Sukukypsyysikä 
saavutetaan

Sonnit: 7-10 kk

Hiehot: 5-9 kk

Vasikka on kiihtyvän kasvun vaiheessa!

• Vieroitus ja sukukypsyysikä 
saavutetaan samoihin aikoihin

• Lihaksien kasvu nopeutuu

3) Kiihtyvän kasvun vaiheessa 
vasikka tarvitsee riittävästi 

energiaa ja ravintoaineita, jotta 
kasvupotentiaali toteutuu!

1) Ternimaidon 
laatu, määrä ja 

saanti

2) Maidon määrä ja 
kasvuolosuhteet 

(mm. rehut, laidun)
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Vasikan syönti, kg ka/pv

Energian, MJ/kg ka

• Vasikka tarvitsee 1,0 
kg/pv kasvuun 0,4 
MJ/elopaino kg

• Jos puolet energiasta 
tulee maidosta, 
karkearehusta tulisi 
saada ka. 10,5 MJ/kg 
ka

• Maidossa oleva emo
tarvitsee energiaa 
keskimäärin 9-9,5 
MJ/kg ka

• Ei nosta 
kuntoluokkaa
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140 kg

41 kg

1) 11 vk vasikka 15-20 % ravinnon 
tarve muualta  

200 kg

2) 16 vk vasikka 50 % ravinnon 
tarve muualta  

260-300 kg

3) 24 vk vasikka 80 % ravinnon 
tarve muualta  

• Emolehmä tuottaa maitoa keskimäärin noin 8 kg/pv (Sepchat ym. 2015)

 energiaa 21,4 MJ/pv
• Emon maidontuotantokäyrä ei kuitenkaan ole tasainen
• Maidontuotantokäyrän huippu 6–10 viikkoa vasikan syntymän jälkeen
• Emon ravintoaineiden saanti vaikuttaa siihen, kuinka kauan maidontuotanto pysyy tasolla noin 10–12 kg/päivä (Sepchat ym. 2015)

Drennan ym. 2012

Cutting Frequency

ControlBi-MonthlyMonthlyBi-WeeklyWeekly
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Birge 2004

Kasvuston useampi syöttökerta parantaa sulavuutta
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Kasvukauden alku Kasvukauden loppu

1. Ravitsemuksellinen 
laatu hyvä, määrä 
pieni, kasvusto 
hallittavissa

Määrä

Laatu

2. Ravitsemuksellinen 
laatu hyvä, kasvu 
nopeaa, kasvusto 
hallittavissa oikealla 
paineella

3. Kasvusto korsiintuu, 
ravitsemuksellinen laatu 
heikkenee, määrä 
maksimissaan, 
maittavuus ja syönti 
laskee

4. Kasvusto korsiintunut, 
ei kasvua, 
ravitsemuksellinen laatu 
heikko

8-10 cm on suhteellisen pitkää… 

© Paavo Jahkola

Kasvuston 
loppukorkeus, kun 

laidunlohkolla on nuoria 
ja/tai kokemattomia 

laiduntajia 

Kasvuston 
loppukorkeus, kun 
laidunlohkolla on 

kokeneita vanhempia 
emoja (oppineet tilan 
laidunnuskäytäntöihin)

Huomioi!
Luonnonlaitumet ja metsälaitumet + 4-5 cm (suositusloppukorkeus ~15 cm), koska 
kasvusto on yleensä harvempaa, monimuotoisempaa ja nopeammin korsiintuvaa kuin 
peltolaitumella

Jos näet eläimen 
sorkan 7 m päästä, 

olet laiduntanut liian 
lyhyeen
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Kuvat: Johanna Jahkola

• Sääolosuhteiden seuraaminen 
• Laidunkausi on lopetettava, kun kasvusto ränsistyy 
• Vasikoiden vieroitus
• Vaihtoehtoiset laidunnuslohkot

Kuva: Johanna Jahkola
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• Emojen tulee olla kuntoluokassa 3 tai 
yli rantalaidunkauden alkaessa

• Vasikoiden tulisi 
olla yli 3 kk ja yli 
100 kg painavia

• Emojen myös siitossonnin 
tulisi olla harjaantuneita 
olosuhteisiin 

• Matalamman 
tuotantopotentiaalin eläimet 
soveltuvat rantalaitumille 
paremmin 

Osaavat eläimet

Vasikan energiantarve MJ/kg – siten, että vasikka kasvaa yli 1 kg/pv
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• Yli 1000 g/pv kasvu vaatii energiaa yli 0,4 MJ/elopaino kg
• Vasikka pystyy keskimäärin juomaan maitoa 10-15 % omasta elopainostaan

 Muiden rehujen syönti vähentää maidon kulutusta

Emon maidontuotanto 6 kg/pv = 
16,1 MJ/pv

Emon maidontuotanto 8 kg/pv = 
24,1 MJ/pv

Emon maidontuotanto 10 kg/pv = 
26,8 MJ/pv

Emon maidontuotanto 12 kg/pv = 
32,1 MJ/pv

Emon maidontuotanto 15 kg/pv = 
40,1 MJ/pv
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Niemelä ym. 2006

• Kasvustojen kivennäispitoisuudet vaihtelevat runsaasti
• Eläimille tulee tarjota tasapainoinen kivennäisruokinta 

koko laidunkauden ajan

Yhteenveto
• Onnistunut rantalaidunnus vaatii olosuhteiden seuraamista ja oikea-aikaista päätöksen tekoa:

• Kauden aloitus ja lopetus tulee tehdä pohjautuen kasvuston ja olosuhteiden ennakoimiseen
• Vaihtoehtoiset laidunalueet 

• Kasvustoa ei tulisi syöttää liian lyhyeksi alle 8 cm

• Kasvustot korsiintuvat nopeasti ja runsaasti jo heinäkuun lopulla: 
• Laiduntavien eläinten ravintoaineiden tarve lisääntyy
• Kasvuston sulavuus ja hyödynnys vähenee

• Alueiden jakaminen pienemmiksi ja tehokkaimmiksi laidunaloiksi oli tuotoksen kannalta suotuisa
• Rotaatiolaidunnus

• Rantalaidunnusta harjoittavalla tilalla toiminnan tulee olla suunnitelmallista:
• Poikimakauden tulee olla rajoitettu = vasikoiden ikäjakauma tasainen
• Vasikoiden tulee olla vähintään kolmen kuukauden ikäisiä, jotta ne pystyvät hyödyntämään kasvustoa oikea-

aikaisesti
• Vasikat tulee vieroittaa ajoissa
• Rantalaitumilta palaaville emoille tulee olla riittävästi hyvälaatuisia rehuja sisäruokintakaudelle
• Kivennäisruokinnasta tulee huolehtia myös laidunkaudella

• Tavoitteena tulee olla eläinten hyvinvoinnin, kestävyyden, hedelmällisyyden ja kasvun säilyttäminen
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