
  

ProAgria Kainuu Osmonkatu 9 Puh./Tel. + 358 44 320 1580 www.proagria.fi 
ProAgria Kainuu Rural Advisory Centre   87100 KAJAANI Faksi/fax + 358 8 622 411  Kotipaikka Kajaani, Y 0185526-2 

 FINLAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ProAgria Kainuun palvelut nurmentuotannon tehostamiseen 

 
 
Säilörehu on karjatilan tärkein rehu, jonka tuottamiseen, korjuuseen ja säilöntään kannattaa 
panostaa. Hyvällä sadolla saadaan alennettua tuotantokustannuksia, sekä järkevillä laji- ja 
lajikevalinnoilla ja viljelytoimenpiteillä on mahdollista päästä huipputuloksiin. 
 
 
ProAgria tarjoaa kolme eritasoista palvelukokonaisuutta työkaluksi nurmiviljelyn 
suunnitelmalliseen kehittämiseen. Nurmipaketit ovat:  

 NurmiKasvu 

 NurmiTuotto 

 NurmiToiminta 
 

Paketit eroavat toisistaan laajuuden osalta tarjoten sopivan ratkaisun tilalle kuin tilalle – niin 
laajentavalle kuin nykyisellä tuotannollaan jatkavalle. Paketin sisältöä voidaan myös räätälöidä 
tilan tarpeisiin sopivaksi. 
 
Huom!. Paketit sopivat myös luomutiloille.  
 
 
Miksi valita Nurmipaketti-palvelu? 
 

 Nurmipaketeissa viljelytoimenpiteet suunnitellaan tilan omien, sovittavien tavoitteiden ja 
myös aikaisemmin saavutettujen tulosten pohjalta. 

 Pakettipalveluiden myötä tehdään entistä tiiviimpää yhteistyötä tilan ja neuvojan välillä. 

 Asiantuntija on aina tarvittaessa viljelyasioissa tilan tukena, vaikka osaa palveluista 
tehdäänkin toimistotyönä. 

 Nurmipaketit antavat viljelijälle myös hyvän lähtökohdan oman osaamisen 
kasvattamiseen.  

 Ettei viljelysuunnittelu jäisi pelkästään lainsäädännön vaatimusten toteuttamiseksi. 
 

 
Mitä Nurmipaketti käytännössä tarkoittaa: 
 

kuva: Helena Kämäräinen 



  

ProAgria Kainuu Osmonkatu 9 Puh./Tel. + 358 44 320 1580 www.proagria.fi 
ProAgria Kainuu Rural Advisory Centre   87100 KAJAANI Faksi/fax + 358 8 622 411  Kotipaikka Kajaani, Y 0185526-2 

 FINLAND 

 Viljelysuunnittelu perustuu tilan toteutuneisiin tuloksiin, ja suunnittelussa huomioidaan 
tilakohtaiset tavoitteet. 

 Nurmipaketit auttavat löytämään ratkaisuja tuotantokustannusten alentamiseen ja 
tuotannon kannattavuuden parantamiseen. 

 Nurmipaketeissa kiinnitetään huomiota peltojen tuottokyvyn tuntemiseen. 
 Saatavilla asiantuntija-apua esim. korjuuajankohdan määrittämiseen. 
 Kasvustokäynnit ja seuranta. 
 Kehittämispalaverit muiden asiantuntijoiden kanssa esim. ruokinnansuunnittelu. 
 Paketin toteutuksessa hyödynnetään useamman asiantuntijan osaamista. 
 

Tavoitteet ovat yleensä sadon määrän ja laadun parantamiseen liittyviä asioita,  
mutta ne voivat olla myös 
 

 tuotannon taloudessa 
 tuotannon tehokkuudessa, tai 
 jokin muu nurmentuotantoon liittyvä asia  

 
 

Nurmipaketeista ja muista palveluista voit kysyä lisää 
 
ProAgria Kainuu 
Maarit Partanen 
maatilayritysasiantuntija 
0400 282 092 
 


