
Peltosiemen-
maatilapakkaamoiden
HiiSi® -hiilensidontanurmiseokset

Timo Uusi-Rauva
Peltosiemen Oy
12.11.2021



HiiSi® -hiilensidontanurmiseokset

• Seokset on suunniteltu monipuolisesti eri 
käyttötarkoituksiin.

• Yhdistävänä tekijänä on saada aikaan:
• Mahdollisimman suuri maanpäällinen 

kasvustomassa
• Suuri ja syvälle ulottuva juuristo.



HiiSi® -hiilensidontanurmiseokset

• Hyvä jälkikasvukyky käynnistää hiilensidonnan 
nopeasti korjuiden jälkeen 

Kasvimassa sitoo kasvien tehokkaan 
yhteyttämisen ansiosta maksimaalisesti 
ilman hiilidioksidia.



HiiSi® -hiilensidontanurmiseokset

• Seoksien laji- ja lajikevalinnoissa on hiilensidonnan 
lisäksi kiinnitetty huomiota myös siihen, että 
sadon määrä ja etenkin sen laatu on 
mahdollisimman hyvällä tasolla

• Luonnonvarakeskuksen asiantuntemusta on 
hyödynnetty seosten suunnittelussa  Tulevien 
tutkimushankkeiden uusi tieto hyödynnetään 
huolellisesti.



Peltosiemen HiiSi 2®
Kahden ja kolmen niiton hiilensidontaseos

60 % Timotei Nuutti
10 % Timotei Tenho, Hertta (tai vastaava)
10 % Nurminata Inkeri (tai vastaava)
15 % Ruokonata Karolina
5 %   Puna-apila SW Yngve tai Saija

HiiSi 2® on seos, jossa on yhdistetty hyvä hiilensidonta ja 
mahdollisimman korkea sulavuus. HiiSi 2® sopii parhaiten 
kahden niiton korjuuseen, mutta se toimii myös kolmen 
niiton korjuumenetelmässä.



Peltosiemen HiiSi 3®
Kolmen niiton hiilensidontaseos

20 % Timotei Dorothy (tai vastaava)
35 % Timotei Nuutti
15 % Ruokonata Karolina
10 % Nurminata Inkeri (tai vastaava)
10 % Englanninraiheinä Riikka (tai vastaava)
5 %   Puna-apila SW Yngve tai Saija
3 %   Alsikeapila Frida (tai vastaava)
2 %   Valkoapila SW Hebe (tai vastaava)

HiiSi 3® toimii parhaiten kolmen niiton korjuussa. Seoksen 
hiilensidontakyky on erinomainen ja seos on hyvin 
monipuolinen. Englanninraiheinä lisää seoksen 
satopotentiaalia.



Peltosiemen HiiSi T®
Hiilensidontaseos täydennyskylvöön

35 % Timotei Nuutti
10 % Timotei Dorothy (tai vastaava)
10 % Nurminata Inkeri (tai vastaava)
20 % Englanninraiheinä Riikka (tai vastaava)
10 % Englanninraiheinä Mathilde (tai vastaava)
10 % Puna-apila SW Yngve tai Saija
5 %   Valkoapila SW Hebe (tai vastaava)

HiiSi T® -seoksessa timotein osuus on maltillinen, koska 
pienisiemeninen timotei on hankalahko saada taimistumaan 
täydennyskylvössä. Tästä syystä seoksessa suositaan 
suurisiemenisiä lajeja ja esim. pääapilana on puna-apila. 
Samasta syystä myös nurminata on mukana.



Peltosiemen LaidunHiiSi®
Hiilensidontaseos laitumiin

30 % Timotei Nuutti
15 % Timotei Dorothy (tai vastaava)
35 % Nurminata Inkeri (tai vastaava)
10 % Englanninraiheinä Riikka (tai vastaava)
5 % Niittynurmikka Balin (tai vastaava)
5 % Valkoapila SW Hebe (tai vastaava)

LaidunHiiSi® sisältää melko paljon nurminataa, jotta seoksen 
jälkikasvukyky ja lehtevyys saadaan optimoitua. Huonosti 
laiduntamiseen soveltuva ruokonata on jätetty seoksesta 
pois. Englanninraiheinä lisää maittavuutta ja niittynurmikka 
tuo ripauksen kulutuskestävyyttä.



Räätälöidyt HiiSi®-seokset
• Pakkaamomme valmistavat HiiSi®-nurmisiemenseoksia myös 

asiakastilojen toivomusten mukaan
• Räätälöity seos antaa mahdollisuuden tarkimpaankin 

hienosäätöön tilan peltojen kasvupaikkavaatimusten 
perusteella.

• Tärkein räätälöinnin tuoma hyöty on kuitenkin mahdollisuus 
vaikuttaa tilatasolla nurmirehun määrään ja etenkin sen 
laatuun.

• Pakkaamomme ovat hyvin joustavia räätälöityjen seosten 
toimittamisen suhteen. 



Lisätietoa www-sivuiltamme:

https://www.peltosiemen.fi/
https://www.peltosiemen.fi/nurmisiemenseokset/

Nurmisiemenesite:
https://read.epaper.fi/6900/1aJkfAWg





Kiitos ja hyvää syksyä!


