TUOTTAVA NAUTATILAN NURMI ”NURMINAUTA”
- PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ LAIDUNTAMISEEN JA
SÄILÖREHUN TUOTANTOON
Tuottava Nautatilan Nurmi, tuttavallisemmin NurmiNauta – kokoaa nautatilat yhteen nurmentuotannon juurelle!
NurmiNauta-kehittämishanke keskittyy nautatilojen nurmentuotannon ja laiduntamisen kehittämiseen. Hankkeen kolmivuotisen toteutuskauden (1.4.2018 – 31.3.2021)
aikana on tavoitteena lisätä naudanlihantuottajien nurmiosaamista nurmen ja laitumien satotasoon, pellon peruskuntoon ja nurmirehun laatuun liittyvissä asioissa.
Hanke toimii viiden eri ELY-keskuksen alueella; Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla,
Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa. Hankkeen toteutuksesta vastaavat A-Tuottajat Oy, Andelslaget Österbottens Kött sekä Luonnonvarakeskus.
”Naudanlihan- ja maidontuottajien kuuluisi oikeastaan kutsua itseään ensisijaisesti
nurmentuottajiksi. Eläintuotteet ovat nurmen lopputuotteita”
Nautatilojen nurmentuotannon kehittämiseen tartutaan pienryhmätoiminnan
kautta. Hanke starttaa kolmevuotiset pienryhmät käyntiin syksyllä 2018 kattavasti
ympäri hankealuetta kahdella eri painotuksella: emolehmien laiduntamisen käytäntöjen parantaminen ja nurmen sadontuoton ja viljelyvarmuuden parantaminen. Laidunnusryhmiin ovat tervetulleita myös laidunnuksen kehittämisestä kiinnostuneet
maitotilalliset ja vastavuoroisesti emolehmätilat voivat vapaasti osallistua myös säilörehuun keskittyviin ryhmiin. Voit halutessasi liittyä myös molempiin ryhmiin. Ensimmäiset ryhmät käynnistyvät jo syyskuun puolenvälin jälkeen, katso kirjeen lopusta
alustavat aloituspäivämäärät ja paikkakunnat. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta
ja mukaan ovat tervetulleita kaikki nurmentuotannon kehittämisestä kiinnostuneet
tuottajat liha-alan toimijoiden asiakassuhteisiin katsomatta.
Pienryhmiin ilmoittaudutaan netissä täyttämällä ilmoittautumislomake osoitteessa: https://www.lyyti.in/NurmiNautahankkeen_pienryhmatoiminta_1662

Ilmoittautumisen jälkeen ryhmäläisiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, jolloin ilmoitetaan varmistunut tapaamispaikka, päivä ja aika.
MIKÄ IHMEEN PIENRYHMÄ?
Pienryhmien tärkein ajatus on toisiltamme oppiminen. Pienryhmissä osallistujat jakavat kokemuksia ja viisautta toisten tuottajien kanssa ja saadaan hyviä ajatuksia ja ideoita omaan tuotantoon kollegoilta. Pienryhmä koostuu noin 10 henkilöstä. Pienryhmässä pääsee vertailemaan omaa tuotantoaan muiden ryhmäläisten tuotantoon ja kuulemaan, miten joku toinen on ratkaissut esim. tuotannon arkipäivän ongelmia tai saavuttanut tietyn tulostason. Ryhmissä kuullaan myös asiantuntijoiden
pitämiä alustuksia päivien teemoista, joista ryhmä pääsee keskustelemaan ja puntaroimaan oman
tuotantonsa kehittämiseksi. Pienryhmät kokoontuvat 3-4 kertaa vuoden aikana hankkeen toimintaajan loppuun saakka. Pienryhmätapaamisen tyypillinen kesto on noin 3-4 tuntia.
NurmiNauta-pienryhmät keskittyvät nurmentuotantoon ja tapaamme toisiamme myös kasvustokäyntipainotteisilla tapaamisilla kasvukauden aikana. Nurmipienryhmissä kasvustojen käytännön
havainnoinnin lisäksi keskitymme ryhmän ensimmäisen toimintavuoden nurmentuotannon ja laidunnuksen suunnitelmallisuusteemaan. Eräs hankkeen päätavoitteista on, että mahdollisimman
moni osallistujatila tietää tuottamansa nurmisadon vuotuisen satotason sekä rehun tuotantokustannuksen. Ryhmissä tulemme tekemään töitä muun muassa näiden asioiden parissa.

Seuraa ilmoittelua tapahtumista ja tilaisuuksista Atriatuottajien kotisivulla:
www.atriatuottajat.fi ja liity mukaan AtriaNauta-hankkeet Facebook-sivun seuraajaksi! Hankkeen omat sivut: https://www.atriatuottajat.fi/yritystieto/kehittamishankkeet/nurminauta/Sivut/default.aspx

Tule mukaan NurmiNauta-hankkeen energiseen toimintaan ja tavataan
pienryhmissä! Katso kirjeen lopusta ryhmien alustavat aloituspäivät ja
paikkakunnat.
Lisätietoja:
Essi Tahvola (046-9215544)
essi.tahvola@atria.com
Hanketyöntekijä
NurmiNauta-hanke
A-Tuottajat Oy

RYHMIEN ALUSTAVAT ALOITTAMISPÄIVÄT JA PAIKKAKUNNAT
Emolehmien laiduntamisen käytäntöjen parantaminen
18.9. Iisalmi
19.9. Kuopio
20.9. Joensuu
25.9. Oulu
26.9. Kannus
27.9. Seinäjoki – luomutuottajat
28.9. Seinäjoki – tavanomaiset
2.10. Oulainen
3.10. Pedersöre – ruotsinkielinen
4.10. Närpiö – ruotsinkielinen
Nurmen sadontuoton ja viljelyvarmuuden parantaminen
16.10. Koillismaa
17.10. Siikajoki
19.10. Nivala
23.10. Kaustinen
24.10. Seinäjoki – luomutuottajat
25.10. Seinäjoki – tavanomaiset
30.10. Pedersöre – ruotsinkielinen
31.10. Närpiö – ruotsinkielinen
2.11. Iisalmi
6.11. Kuopio
7.11. Joensuu

