
Hiiltä sitova laidunnus käytännössä

Philipp Mayer

WEBINAARI 3.2: HIILTÄ MAKSIMAALISESTI SITOVA LAIDUNNUS



Philipp Mayer
• Kotoisin Itävallan Alpeilta lypsykarja4lalta

• Suomeen 2011, sukupolvenvaihdos Mantereen 4la 2015

• Koulutus:
• Ylempi maatalouden perustutkinto: pääaine 

maatalouden markkinoin4
• Wienin yliopisto: agronomin opinnot, pääaineena 

luonnonmukainen maatalous
• Kandidaa4n tutkinto: Maatalouden neuvonantaja 

ja opeDaja 

• Kokonaisvaltainen 4lanpitoon  amma4nharjoiDaja ja
ser4fioitu koulutusohjelman jäsen

• Mantereen 4la on Euroopan ensimäinen 
kokonaisvaltaisen 4lanpidon koulutus4la



Laidunnuksen merkitys maailmanlaajuisesti

• Laidunnus on yksi vanhimmista ja yleisimmistä maankäyttömuodoista
• Laitumet ja nurmet edustavat 26 % koko maanpeitteestä
• Yli 70 % kaikesta ruoantuotannon maa-alasta
• Tuottavat elannon noin 800 miljoonalle ihmiselle
• Laidunkäytäntöjä kehittämällä nykyisillä laitumilla voidaan sitoa 

keskimäärin 0,4 t C/ha/vuosi
• Laidunnuksella on saavutettu huomattavasti suurempia 

hiilensidontamääriä, luokkaa 3-8 t C/ha/vuosi





Luomutuotanto 2 - Eläintuotannon ehdot

• LuonnonmukaisesE hoidetuilla eläimillä on oltava mahdollisuus
päästä laitumelle tai ulkojaloiFelualueelle taikka ulkotarhaan. Pääsy
ulos on järjesteFävä aina kun se on sääolosuhteiden tai maaperän
Elan puolesta mahdollista. 
• Etelä-Suomessa normaali laidunkausi on kesäkuun alusta syyskuun

loppuun. Pohjois- Suomessa laidunkausi on noin kuukauden lyhy-
empi. 
• Nautojen tulee päästä ulkoilemaan ympärivuoden. Laidunkaudella

tulee kaikkien nautojen päästä päiviFäin laitumelle. Evira tulkitsee
laitu- meksi alueen, joka on kasvuston pei4ämä ja eläin saa sieltä
osan päivi4äisestä ravinnontarpeestaan. 



h"ps://www.sacredcow.info/about-the-film



Tavoi&eena
terve maa

• 4 ekosysteemiprosessia
1) Vesitalous
2) Ravinnekierto
3) Biologinen yhteisö
4) Energian virtaus (yhtey>ämisen

maksimoin@)

• Maaekosysteemin toimintakyky = Terve maa 
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Lähde: www.pastureproject.org



Jatkuva laidunnus vs. Tilannetajuinen laidunnus



Tasapaino eläimen ja maan hyvinvoinnin välillä
Maan kannalta parempi

• Yksi laidunnus vuodessa

• Kaikki laitumet joka vuosi

• Pitkä lepojakso

• Paljon hiiltä kasveissa

• Maan kasvukunto paranee

• Muille eläimille elinympäristöjä

• Usea laidunnus vuodessa

• Parhaat laitumet syötetään

• Lyhyt palautumisaika

• Vähän hiiltä, paljon typpeä

• Kasvu loppukaudesta

• Naudoille ihanteellinen ympäristö

Tuotoksen kannalta parempi



Lähde: www.pastureproject.org



Syö puolet, jätä puolet Tasaisesti jakautunut
lanta

Täysi palautuminen



Laidunjakso ja lepojakso

Kova laidunnus hidastaa
palautumista

Kasvi kasvaa samassa
ajassa näin paljon jos
sillä on laidunnuksen
lopussa paljon leh3ä, 
ja paljon vähemmän

jos laidunnus vie 
paljon leh3ä. 

50:50 sääntö:
Ota puolet, 

jätä puolet!



GRASS FARMERS GROW 
ROOTS





Lähde: www.amazingcarbon.com

http://www.amazingcarbon.com/


Lähde: www.amazingcarbon.com

http://www.amazingcarbon.com/


Ruohon kasvukäyrä

C4-kasvit

C3-kasvit



Nurmen hyvä kasvu tarvitsee leh<pinta-alaa

„To grow grass you need grass.“



Missä on vaihe 2?

Millainen on keskimääräinen suomalainen laidun?

Vaihe 1

Vaihe 3





„Eläinten saaminen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, 
oikeista syistä ja oikealla käytöksellä"



1. Laitumet 3. Laidunnus

2. Eläimet

4. Tarkistus
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Haasteet

















Kehitys























































Lisä<etoa

• www.holisEcmanagement.org
• Training > Free Downloads
• ”Advanced Grazing Planning Manual” 15 USD
• ”In prac@ce” leh@, 20 USD/vuosi, 

• h>ps://issuu.com/hmi-in_prac@ce vanhat vuosikerrat

• www.mantereenEla.fi/holisEcmanagement
• hFp://luonnonkoneisto.fi/tyokalut/holisEc/
• www.pastureproject.org

http://www.holisticmanagement.org/
https://issuu.com/hmi-in_practice
http://luonnonkoneisto.fi/tyokalut/holistic/
http://luonnonkoneisto.fi/tyokalut/holistic/
http://www.pastureproject.org/




Luo elämää maasta!


