
Rahjan tila
Kohti hiilineutraalia maidontuotantoa



Rahjan tila

• Pohjois-Pohjanmaalla, Kalajoella

• Yrittäjinä toimivat Esa ja Marja-Leena 
Rahja vuodesta 1987 lähtien

• Lypsylehmiä tällä hetkellä 95
• Pihattonavetta kahdella lypsyrobotilla

• Seosrehuruokinta



Peltolohkot ja 
tilusrakenne
• Peltoa n.120ha, josta nurmella 72ha, 

loput 48ha viljoilla

• Omaa 55ha, vuokralla 65ha
• Peruslohkoja 70kpl, käytännössä

erillisiä lohkoja kuitenkin 38kpl

• Maalajit enimmäkseen rmKHt, 
mutta myös hiekka- ja 
multamaita

• Tilusrakenne haasteellinen, mutta
parantunut viimeaikoina

• Lisämaan hankinta
lähietäisyydeltä

• Tilusvaihdot
• Peruslohkojen yhdistämiset



Fokus navetassa
Vuosiraportti 2018



Nurmituotanto 
keskiössä

• Tavoitteena sekä määrälliseti että
laadullisesti hyvä sato

• Tavoite D-arvo 710-680

• Myös säilönnällinen laatu tärkeää!

• Satotasotavoite 10 000 kgka/ha



Miten nämä tavoitteet 
saavutetaan?

• Maan kasvukunto oltava hyvä

• Aikainen lannoitus

• Tiheät kasvustot ja hyvät lajikkeet

• Korjuu “oikeaan aikaan”

• Säilöntä hapolla

• Sato varastoidaan huolellisesti



Kasvukauden 2019 
tuloksia

Satotaso
• 1. sato keskimäärin 4 900 kgka/ha, 

vaihteluväli 4 500-5 300 kgka/ha lohkojen
välillä

• 2. sato keskimäärin 3 000 kgka/ha, 
vaihteluväli 500-4 500 kgka/ha lohkojen
välillä

• Yhteensä keskimäärin 7 900 kgka/ha



Kasvukauden 2019 tuloksia
1. sato 2. sato



Kesän 2019 
kokeiluja

• Uutena kokeiluna herne-vehnä
seoskasvusto
• Korjuu kokoviljasäilörehuksi lypsäville

• Florida vihantaherne (80 kg/ha) ja Anniina
vehnä (100 kg/ha)

• Osalle lohkoista perustettiin nurmi

• Lannoituksena pelkkä lietelanta n. 30 m3/ha

• Ruisvehnä
• Korjuu kokoviljasäilörehuksi nuorkarjalle ja 

ummessa oleville lehmille

• Lajikkeena Nagano

• Kärsi kuivuudesta ->aikaistettu korjuu



Kesän 2019 kokeiluja

Herne-vehnä Ruisvehnä



Miten tästä jatketaan?

• Tilusrakenteen parantaminen edelleen
• Matka satotavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu..

• Parhaimman nurmiseoksen etsiminen
• Laji- ja lajikevalikoima
• Ensi vuonna kokeiluun Valion CARBO-seosta

• Maan kasvukunnon parantaminen edelleen
• Herne-vilja seokset ja ruisvehnä osaksi viljelykiertoa
• Uusien vuokramaiden peruskunnostusta
• Tarvittaessa jankkurointia tiivistyneille alueille
• Tiivistymien välttäminen

• Ajoneuvovaaka hankintalistalla, jotta tarkat satotasot saadaan selville
• Biokaasulaitos???



Hiiliviljelijäkoulutuksesta
ammennettua



1 3

Maan rakenteen 
parantaminen

Kuvan lähde: Eija Hagelberg, BSAG, Hiiliviljelijäkoulutus 16.4.2019



Iso ja syvä juuristo pumppaa enemmän hiiltä 
maahan
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Lähde: Perttu Virkajärvi, 
johtava tutkija, 
Luonnonvarakeskus Luke 
2019



MONILAJINEN 

VALIO CARBO®

NURMISIEMENSEOS 

ON SATOISA, KESTÄVÄ 

JA SE LISÄÄ LUONNON 

MONIMUOTOISUUTTA

Valio CARBO® nurmisiemen-
seokset hiilensidontaan

Kehitimme pohjoisiin oloihin sopivat, hiilensidontaa 
edistävät nurmiseokset. Viisi kasvilajia, jokaisella oma 
tehtävänsä: 

• Puna- ja valko-apilat houkuttelevat pölyttäjähyönteisiä ja 
sitovat typpeä. Valkoapila peittää aukkopaikat, lisää 
kasvuston pitkä-ikäisyyttä ja estää rikkakasveja.

• Ruokonata on syväjuurinen, ja nurminata alkaa kasvaa 
rivakasti heti niiton jälkeen. 

• Timoteit maistuvat lehmille ja ovat ravitsevia. 

Lisäksi ne kestävät monenlaisia olosuhteita ja tuottavat 
hyvää satoa.
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KOHTI HIILINEUTRAALIA MAITOA
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- Vihreä kasvipeitteisyys 
mahdollisimman pitkälle vuoden 

ympäri

- Monilajinen nurmi

Kuvan lähde: Eija Hagelberg, BSAG, Hiiliviljelijäkoulutus 16.4.2019



Kiitos!


