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Miten BM-pienryhmä toimii?
- Pienryhmä kokoontuu muutaman

kuukauden välein
- Valmistavat tehtävät tukevat

oppimista ja seuraavan lähipäivän
aihetta

- Tilakohtaisia toimintatapoja ja
tunnuslukuja vertaillaan

- ProAgrian asiantuntijapalvelut
tukevat pienryhmätoimintaa

Nurmet nousuun -pienryhmäpäivien ohjelma

Nurmet nousuun
– muuta rehut rahaksi

Katso QR-koodista, miten benchmarking-
pienryhmän pellonpiennartilaisuus sujuu. 

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Yrittäjät kokeneet pienryhmät 
erittäin hyödyllisiksi
”Pienryhmän kautta pääsin näke-
mään uusia työtapoja ja niiden vaiku-
tusta tulokseen. Lähipäivät aukaisivat 
silmiä omaan toimintaan.” 

”Sain monia uusia ideoita toisilta 
yrittäjiltä oman tilan toiminnan  
tehostamiseksi. Kaikkea ei tarvitse 
itse oppia kantapään kautta.”

”Oli hienoa päästä keskustelemaan 
saman alan yrittäjien ja asiantunti-
joiden kanssa itseä askarruttavista 
asioista.”

ProAgria BM-pienryhmä 
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Tule pohtimaan benchmarking-pienryhmään nurmituotannon tehostamista pellolta 
säilörehuruokintaan saakka. Pienryhmässä etsitään ja jaetaan parhaita käytäntöjä 
oman tilasi säilörehuprosessin kehittämiseen ja verrataan omaa toimintaa toisten 
toimintaan. Ryhmän toiminta painottuu käytännön keskusteluihin ja havainnointiin. 
Kokemusten vaihtoa syvennetään uusinta tutkimustietoa ja tunnuslukuja soveltamalla.

Ensimmäisessä ryhmäpäivässä kartoitetaan ryhmän tilojen kriittiset kohdat säilö- 
rehun tuotannossa ja siitä eteenpäin jatketaan näiden asioiden käytännönläheisellä  
käsittelyllä. Tavoitteena on säilörehutuotannon tehostaminen ryhmän tiloilla määrän, 
laadun ja hinnan näkökulmasta sekä innostava yhteistyö alan yrittäjien välillä. 

Lisäksi ryhmän toiveiden mukaan: 
- yhteisiä pellonpiennarpäiviä
- yhteinen opintomatka kotimaassa ja/tai ulkomailla.

1. Alkukartoitus, nurmiseos osana kokonaisuutta

2. Nurmen perustaminen ja täydentäminen tiheäksi

3. Typensidonta, maan kasvukunto, sadon mittaus ja rehun tarve

4. Nurmihavainnot, korjuuaika, tiheys, seossuhteet

5. Satotason muodostus, pääravinteet

6. Säilörehun laadun analysointi

7. Korjuustrategiat, tilusrakenne ja logistiikka

8. Siilo- ja paalityöskentely ja hävikit

9. Ruokinnan onnistuminen vahvistaa hinnan. Yhteenveto Oppimaasi 
syventämään!

Lisätietoja: 

Hinta: 

Kustannusten 
seuranta

Ajankäytön 
hallinta

    Benchmarking  
– Parhaita käytäntöjä

        ja kokemusten vaihtoa
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