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LYHENTEET JA SYMBOLIT 

AIA Happoon liukenematon tuhka 

BHBA β-hydroksivoihappo 

CLA Konjugoitu linolihappo 

DHA Dokosaheksaeenihappo 

EKM Energiakorjattu maitotuotos 

EPA Eikosapentaeenihappo 

ka Kuiva-aine 

ME  Muuntokelpoinen energia 

NDF Neutraalidetergenttikuitu 

NEFA Vapaat rasvahapot 

OIV  Ohutsuolessa imeytyvä valkuainen 

PVT Pötsin valkuaistase 

RV  Raakavalkuainen  

VFA Haihtuvat rasvahapot 
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1 JOHDANTO 

1.1 Lypsylehmien valkuaisruokinta 

Lypsylehmän valkuaisen saanti koostuu pötsissä muodostuvasta ja ohutsuolessa imey-

tyvästä mikrobivalkuaisesta sekä pötsin ohittavasta ja ohutsuolessa imeytyvästä rehu-

valkuaisesta. Pötsimikrobit tarvitsevat typpeä sisältäviä yhdisteitä ja energiaa mikrobi-

valkuaisen tuotantoon. Valkuaisrehut ovat tärkeä osa lypsylehmien ruokintaa, sillä pe-

rusrehut eivät riitä täyttämään korkeatuottoisen lehmän aminohappojen tarvetta. Val-

kuaislisän on todettu parantavan lypsylehmien maitotuotosta (Santos ym. 1998, Korho-

nen ym. 2002). Suomessa käytettäviä valkuaisrehuja ovat rypsi (Brassica rapa L. olei-

fera), rapsi (Brassica napus L. oleifera), soija (Glycine max), herne (Pisum sativum L.) ja 

härkäpapu (Vicia faba L.). Valkuaisruokinnan optimointi on järkevää sekä tilan talouden 

että ympäristön kannalta. Valkuaisrehut ovat kalliita ja ylimääräinen typpi erittyy virtsan 

ja sonnan mukana ja aiheuttaa siten ympäristökuormitusta. Valkuaisyliruokintaa voi-

daan vähentää, jos eläin saa ohutsuolesta imeytyviä aminohappoja oikeassa suhteessa 

(Huhtanen ym. 2011). 

Suurin osa suomalaisilla tiloilla käytettävästä valkuaisrehusta on ulkomailla tuotettua 

tuontirehua. Suomen valkuaisrehujen omavaraisuus on ainoastaan noin 15 % (Kauko-

virta-Norja ym. 2015). Suomeen tuotavista valkuaisrehuista suurin osa on soijaa, rypsiä 

sekä rapsia (Kaukovirta-Norja ym. 2015). Tärkeimmät valkuaislisät suomalaisilla lypsy-

karjatiloilla ovat rypsistä ja rapsista tehdyt puristeet ja rouheet. Rypsi ja rapsi soveltuvat 

suomalaisiin kasvuolosuhteisiin toisin kuin soija, joka on maailmalla yleisesti käytetty 

valkuaiskasvi. Rypsin ja rapsin tuotosvasteet nurmisäilörehu-vilja -pohjaisessa ruokin-

nassa ovat suuremmat soijaan verrattuna (Vanhatalo ym. 2004, Huhtanen ym. 2011).  

Valkuaiskasvien viljelyala vaihtelee vuosittain (kuva 1). Rypsin ja rapsin viljelyala on vä-

hentynyt viime vuosien aikana, kuitenkin vuonna 2015 rypsin ja rapsin viljelyala lisääntyi 

hieman edellisvuoteen verrattuna. Rypsiä ja rapsia viljeltiin vuonna 2015 Suomessa yh-

teensä 56 800 ha:n alalla (Luke 2016a). Rypsin ja rapsin hehtaarisato oli vuonna 2015 

keskimäärin 1 540 kg/ha ja koko Suomessa satoa tuli 85,3 milj. kg (Luke 2016b). Valku-
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aisrehujen omavaraisuuden lisäämiseksi rypsin ja rapsin viljelyalan lisäämismahdollisuu-

det ovat ilmasto-olosuhteiden vuoksi rajalliset. Herneen ja härkäpavun viljelyalat ovat 

kasvaneet viime vuosina ja vuonna 2015 hernettä viljeltiin 12 300 ha:n ja härkäpapua 

13 300 ha:n alalla (Luke 2016a). Härkäpavun siemenen keskimääräinen hehtaarisato oli 

2 360 kg/ha ja koko maassa korjattu härkäpapusato oli 26,8 milj. kg (Luke 2016b). 

 

 

Kuva 1. Valkuaiskasvien viljelyalat Suomessa vuosina 2013-2015 (Luke 2016a) 

1.2 Härkäpapu 

1.2.1 Härkäpavun viljely 

Härkäpapua voidaan hyödyntää lypsylehmän ruokinnassa puitavana palkoviljana tai 

koko kasvista tehtävänä säilörehuna. Härkäpapu on typensitojakasvi ja siten monipuoli-

sen viljelykierron kannalta hyvä valinta (Jensen ym. 2010). Härkäpavun juuriston kanssa 

symbioosissa elävät Rhizobium leguminosarum -bakteerit sitovat ilmakehän typpeä kas-

vin käytettäväksi (Jensen ym. 2010). Härkäpapu vaatii peltomaasta riippuen joko vähän 

tai ei lainkaan typpilannoitusta (Stoddard ym. 2009). Sen vuoksi härkäpapu soveltuu hy-

vin myös luomutuotannon valkuaiskasviksi. Härkäpapua hyödyntäen voidaan vähentää 

lypsykarjatilan ostorehuista ja lannoitteista syntyviä kustannuksia. 
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Suomessa viljeltävä Kontu-lajike (Boreal Kasvinjalostus Oy, Jokioinen, Suomi) on jalos-

tettu pohjoisiin olosuhteisiin. Kontu on härkäpapulajikkeista aikaisin ja vaatii 1 150–1 

180 asteen lämpösummakertymän tuleentuakseen (Boreal 2016). Lämpösummavaati-

mus on niin suuri, että härkäpavun tuotantovarmuus puitavana kasvina on melko heikko 

ja kasvattaminen puitavaksi on suositeltavaa Suomessa ainoastaan viljelyvyöhykkeillä 1 

ja 2 (Boreal 2016). Pohjoisemmilla vyöhykkeillä, joissa härkäpapu ei ehdi tuleentua, kas-

vusto voidaan korjata säilörehuksi. 

1.2.2 Härkäpavun kemiallinen koostumus 

Härkäpavun siemenet sisältävät lajikkeesta ja kasvuoloista riippuen tärkkelystä 370–505 

g/kg ka, valkuaista 247–372 g/kg ka ja neutraalidetergenttikuitua (NDF) 134–264 g/kg 

ka (Duc ym. 1999). Valkuais- ja tärkkelyspitoisuuden välillä on kuitenkin negatiivinen kor-

relaatio. Härkäpavun siemenet sisältävät vähemmän raakavalkuaista, raakarasvaa ja 

NDF:ä kuin rypsirouhe (taulukko 1, Luke 2015). Härkäpavun siementen tärkkelyspitoi-

suus on suurempi kuin rypsirouheen ja härkäpapua voidaan pitää myös energiarehuna. 

Härkäpavun valkuainen hajoaa pötsissä nopeasti ja in sacco -menetelmällä mitattuna 

ainoastaan 13 % valkuaisesta kulkeutuu ohutsuoleen hajoamattomana (Yu ym. 1998). 

Härkäpavun valkuaisen pötsihajoavuutta voidaan vähentää käyttäen jauhettaessa suu-

rempaa seulaa, esimerkiksi seulakoon kasvattaminen 0,8 mm:stä 3 mm:iin pienentää 

pötsihajoavuutta 10 % (Crépon ym. 2010). Toinen vaihtoehto valkuaisen pötsihajoavuu-

den pienentämiseksi on härkäpavun paine- ja lämpökäsittely eli ekstruusio. 

  



9 

 

Taulukko 1. Rypsirouheen ja härkäpavun koostumus sekä rehuarvot (Luke 2015) 

  Rypsirouhe Härkäpapu 

Kuiva-aine, g/kg 890 860 

Kuiva-aineessa, g/kg   

Raakavalkuainen 379 300 

Raakarasva 44 15 

Neutraalidetergenttikuitu 270 160 

Tuhka 80 36 

Tärkkelys 45 380 

Sokeri 87 40 

Ohutsuolesta imeytyvä valkuainen 169 123 

Pötsin valkuaistase 154 125 

D-arvo 696 817 

Muuntokelpoinen energia, MJ/kg ka 11,4 12,8 

 

Histidiini on vilja-nurmisäilörehu -pohjaisessa ruokinnassa ensimmäiseksi maidontuo-

tantoa rajoittava aminohappo (Vanhatalo ym. 1999). Muita maidontuotantoa rajoittavia 

aminohappoja voivat olla metioniini ja lysiini (Robinson 2010). Härkäpavun siemenet si-

sältävät vähemmän rikkipitoisia aminohappoja kuin rypsirouhe. Härkäpavun metio-

niinipitoisuus on 0,6 g/100 g raakavalkuaista (RV), kun se rypsirouheessa on 1,8 g/100g 

RV (Luke 2015). Rypsirouheen ja härkäpavun valkuaisen histidiini- ja lysiinipitoisuudet 

ovat samansuuruiset (Luke 2015). 

1.2.3 Härkäpavun tuotantovaikutus 

Härkäpavun tuotantovaikutusta valkuaisrehuna on tutkittu melko vähän (taulukko 2). 

Italialaiset ovat tutkineet härkäpavun käyttöä Reggiana-rotuisilla lehmillä parmesaani-

juustomaidon tuotannossa. Volpelli ym. (2010) korvasivat maissi- ja soijapohjaisesta vä-

kirehusta 10 % härkäpavulla. Maissin ja soijan korvaaminen härkäpavulla ei vaikuttanut 

syöntiin, maitotuotokseen tai maidon rasva- ja valkuaispitoisuuksiin. Maidon ureapitoi-

suus oli pienempi härkäpapu- kuin soijaruokinnassa. Myöhemmin Volpelli ym. (2012) 

korvasivat maissin osittain ja soijan kokonaan herneellä ja härkäpavulla. Herne ja härkä-

papu eivät tässäkään kokeessa vaikuttaneet syöntiin, maitotuotokseen tai maidon pitoi-

suuksiin. Crépon ym. (2010) esittivät ranskalaisten ruokintakokeiden tuloksia, missä här-

käpapu on korvannut soijaa. Tulokset ovat olleet lupaavia. Kun soijasta on korvattu 30 
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% härkäpavulla, se ei ole vaikuttanut syöntiin, maitotuotokseen tai maidon koostumuk-

seen. 

Taulukko 2. Ruokintakokeita, joissa on käytetty härkäpapua valkuaisen lähteenä 

1= Volpelli ym. 2010, 2= Volpelli ym. 2012, 3= Puhakka ym. 2014, 4= Tufarelli ym. 2015, 5= Puhakka ym. 

2016 (mukana vain ruokinnat joissa suuri valkuaispitoisuus), Kon= kontolliruokinta, Hp = härkäpapua si-

sältävä koeruokinta, * tuotos eroaa merkitsevästi rypsi ja härkäpapuruokinnan välillä, ER = tuloksia ei ole 

raportoitu julkaisussa 

  

 Valkuaisrehujen osuus väkire-

huista, g/kg  Tuotos  

Tut-

ki-

mus Karkearehu 

Käsit-

tely Soija Rypsi 

Härkä-

papu Herne 

Väkirehun 

syönti, kg 

ka/pv 

Maito, 

kg/pv 

Rasva, 

g/pv 

Valku-

ainen, 

g/pv 

1 Tuore nurmi ja 

heinä (nurmi ja 

sinimailanen) 

Kon 120 0 0 0 7,87 22,2 860 750 

Hp 75 0 100 0 7,81 22,4 880 750 

2 Tuore nurmi ja 

heinä (nurmi ja 

sinimailanen) 

Kon 110 0 0 0 8,60 22,1 960 800 

Hp 0 0 100 150 8,10 21,8 840 770 

3 Nurmisäilörehu Rypsi 0 250 0 0 11,8 29,8 1229 1022 

Hp 0 0 300 0 12,1 32,3* 1324 1158* 

4 Kauraheinä Kon 150 0 0 0 ER ER ER ER 

Hp 0 0 345 0 

5 Nurmisäilörehu Rypsi 0 304 0 0 9,6 32,0 1286 1076 

Rypsi+

Hp 

0 152 175 0 9,6 31,1* 1295 1019* 

Hp 0 0 350 0 9,7 28,9* 1230 933* 
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Kahdessa kotimaisessa tutkimuksessa (Puhakka ym. 2014, Puhakka ym. 2016) verrattiin 

rypsiä, härkäpapua sekä rypsin ja härkäpavun seosta lypsylehmien valkuaistäydennyk-

senä. Ensimmäisessä kokeessa (Puhakka ym. 2014) rypsi ei saanut aikaan odotettua tuo-

tosvastetta ja lehmien kokonaiskuiva-aineen syönti, maitotuotos sekä valkuaistuotos 

olivat suuremmat, kun ruokinta sisälsi härkäpapua verrattuna rypsiä sisältävään ruokin-

taan. Toisessa kokeessa (Puhakka ym. 2016) kokonaiskuiva-aineen syönti sekä maito-, 

EKM-, valkuais- ja laktoosituotos vähenivät merkitsevästi ja rasvatuotos suuntaa-anta-

vasti, kun härkäpapu korvasi rypsiä. Syönnin väheneminen johtui Puhakan ym. (2016) 

mukaan härkäpapuruokinnan pienemmästä NDF:n sulavuudesta rypsiruokintaan verrat-

tuna sekä aminohappojen epätasapainosta härkäpapuruokinnassa. Maidon ureapitoi-

suus pieneni ensimmäisessä kokeessa ja suureni toisessa kokeessa, kun härkäpapu kor-

vasi rypsiä. 

Härkäpavun käyttäminen valkuaistäydennyksenä rypsin tai soijan sijasta ei yleensä ole 

vaikuttanut plasman glukoosin, β-hydroksivoihapon (BHBA) tai vapaiden rasvahappojen 

(NEFA) pitoisuuksiin (Puhakka ym. 2014, Tufarelli ym. 2015). Kuitenkin Puhakan ym. 

(2016) tutkimuksessa plasman glukoosipitoisuus suureni suuntaa-antavasti, kun härkä-

papu korvasi rypsiä. Pötsin pH, ammoniakkityppipitoisuus (mmol/l) tai VFA-osuudet ei-

vät ole eronneet rypsi- ja härkäpapuruokintojen välillä (Puhakka ym. 2014). 

1.3 Spirulina-mikrolevä 

1.3.1 Spirulina-mikrolevän kasvatus 

Rehun ja ruoan kasvattaminen peltomaiden ulkopuolella on yksi mahdollisuus vastata 

lisääntyvään ruoantarpeeseen. Mikrolevät menestyvät vaikeissakin olosuhteissa niiden 

yksisoluisen tai yksinkertaisen monisoluisen rakenteensa ansiosta. Kaupalliseen käyt-

töön kasvatettavat mikrolevät tuotetaan kasvatusaltaissa tai fotobioreaktoreissa (Tedici 

2004). Kasvatusaltaassa tuotantokustannukset ovat pienemmät, mutta ne ovat alttiita 

ympäristöstä kulkeutuville bakteereille, viruksille ja vieraslajeille. Bioreaktorit ovat sul-

jettuja, joten niissä on mahdollista kontrolloida vieraslajien kasvua. Vieraslajien hallinta 

on tärkeää varsinkin silloin, kun mikrolevää tuotetaan rehuksi, sillä osa syanobaktee-

reista muodostaa eläimelle haitallisia myrkkyjä (Mata ym. 2010). Bioreaktoreiden etuna 
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on myös kasvatusolojen tarkempi kontrollointi, sillä lämpötilaa sekä ravinteiden ja valon 

määrää voidaan ohjailla tarkasti (Tredici 2004). Lisäksi bioreaktorit soveltuvat mikrole-

vän kasvattamiseen myös pohjoisissa olosuhteissa, jossa valon ja lämmön määrä ovat 

osan vuodesta riittämättömät. 

Mikrolevät tuottavat biomassaa paljon tavanomaisia peltoviljelykasveja tehokkaammin, 

jolloin kasvatusalaa tarvitaan vähemmän (Mata ym. 2010). Lisäksi mikrolevien kasvatus-

altaat ja bioreaktorit voidaan sijoittaa alueille, jossa perinteinen peltoviljely ei ole ilmas-

ton tai maaperän vuoksi mahdollista. Siten mikrolevien kasvatus ei kilpaile perinteisen 

peltoviljelyn kanssa. Mikrolevälajien kasvuolosuhdeoptimeissa on laaja vaihtelu, joten 

niistä on mahdollista löytää eri olosuhteissa parhaiten menestyviä lajeja (Mata ym. 

2010). Mikroleviä kasvatetaan maailmassa yli 10 000 tonnia vuodessa, josta noin 30 % 

eläinten rehuksi (Becker 2007).  

1.3.2 Spirulina-mikrolevän kemiallinen koostumus 

Mikrolevät sisältävät runsaasti raakavalkuaista mutta myös muita ravitsemuksellisesti 

arvokkaita yhdisteitä kuten lipidejä, kivennäisaineita, karotenoideja sekä vitamiineja 

(Becker 2007). Spirulina-mikrolevä sisältää raakavalkuaista 460–630 g/kg ka, hiilihyd-

raatteja 80–140 g/kg ka ja lipidejä 40–90 g/kg ka (Becker 2007). Raakavalkuaispitoisuus 

yliarvioi rehujen valkuaispitoisuutta, sillä se sisältää myös ei-valkuaistyppiyhdisteet. Spi-

rulina-levän ei-valkuaistypen osuus on noin 11,5 % (Becker 2007). Spirulina-levän rasva-

happokoostumus poikkeaa perinteisten valkuaiskasvien, soijan ja rypsin, rasvahappo-

koostumuksesta. Spirulina-levän lipidit sisältävät runsaasti tyydyttynyttä palmitiinihap-

poa (16:0, 42–46 g/100 g rasvahappoja), kertatyydyttymätöntä öljyhappoa (cis-9 18:1, 

2,0–5,2) sekä monityydyttymättömiä linoli- (18:2n-6, 16–17) ja γ-linoleenihappoa 

(18:3n-6, 8,9–22) (Ötles ja Pire 2001). Maidontuotantoa ensimmäisinä rajoittavista ami-

nohapoista Spirulina-mikrolevän valkuainen sisältää vähemmän histidiiniä ja lysiiniä 

sekä enemmän metioniiniä kuin rypsirouheen ja härkäpavun valkuainen (Becker 2007, 

Luke 2015). 
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1.3.3 Spirulina-mikrolevän tuotantovaikutus 

Mikrolevän tai mikrolevästä jalostetun valmisteen käyttöä lypsylehmien ruokinnassa on 

tutkittu jonkin verran (taulukko 3). Osassa aiemmista tutkimuksista lehmien kuiva-ai-

neen syönti on vähentynyt, kun ruokintaan on lisätty mikrolevää (Franklin ym. 1999, 

Boeckaert ym. 2008). Kaikissa tutkimuksissa rehun syönti ei kuitenkaan ole vähentynyt 

(Wullepit ym. 2012, Ylinen 2015, Halmemies-Beauchet-Filleau ym. 2016).  

Boeckaert ym. (2008) suorittivat kaksi erillistä koetta, joista ensimmäisessä dokosahek-

saeenihappo (DHA) -rikastettu mikrolevävalmiste (DHA Gold, Martek Biosciences Corp., 

Kolumbia) (384 g ka/pv) lisättiin suoraan pötsiin fistelin kautta. Toisessa kokeessa DHA 

Gold -levävalmiste (195 g ka/pv) annettiin väkirehuun sekoitettuna. Franklinin ym. 

(1999) tutkimuksessa käytettyä leväannosta (Schizochytrium sp.) suurennettiin vähitel-

len ja levä sekoitettiin seosrehun joukkoon. Wullepitin ym. (2012) tutkimuksessa käytet-

tiin myös DHA Gold -valmistetta ja koe tehtiin poikiville lehmille. Ylisen (2015) tutkimuk-

sessa mikroleväjauho (Spirulina platensis / Chlorella vulgaris 1:1 seos) kasteltiin ja lisät-

tiin väkirehun sekaan. Halmemies-Beauchet-Filleaun ym. (2016) tutkimuksessa tehtiin 

kaksi koetta, joista ensimmäisessä Spirulina-levä korvasi rypsiä puoleksi ja kokonaan. 

Toisessa kokeessa käytettiin soijarouhetta ja kolmea eri mikrolevälajia (Spirulina platen-

sis, Chlorella vulgaris sekä Chlorella vulgariksen ja Nannochlorpsis gaditanan seos). 

Kuiva-aineen syönnin vähentyminen mikrolevää sisältävissä ruokinnoissa voi johtua ruo-

kinnan suuresta monityydyttymättömien rasvahappojen määrästä. Tiedetään, että suuri 

monityydyttymättömien rasvahappojen määrä vähentää kuiva-aineen syöntiä (Drackley 

ym. 1992, Boerman ja Lock 2014). Tyydyttymättömät rasvahapot heikentävät etenkin 

kuitua sulattavien mikrobien toimintaa (Jenkins 1993). Kuiva-aineen syönnin vähenty-

misen syynä voi olla myös se, ettei mikrolevä ole yhtä maittavaa kuin perinteiset valku-

aisrehut soija ja rypsi (Halmemies-Beauchet-Filleau 2016). Boeckaertin ym. (2008) tutki-

muksessa monityydyttymättömien rasvahappojen määrä oli levää sisältävässä ruokin-

nassa noin 17 g/kg ka. Boeckaertin ym. (2008) ensimmäisessä kokeessa levä lisättiin suo-

raan pötsiin, joten maittavuus ei ainakaan tässä tapauksessa voinut olla syynä suureen 

kuiva-aineen syönnin vähenemiseen. 
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Taulukko 3. Koetuloksia ruokintakokeista, joissa on käytetty mikrolevää tai mikrolevä-

valmistetta  

1= Franklin ym. 1999, 2= Boeckaert ym. 2008 koe 1, 3= Boeckaert ym. 2008 koe 2, 4= Wullepit 

ym. 2012, 5= Ylinen 2015, 6= Halmemies-Beauchet-Filleau ym. 2016, koe 1, 7= Halmemies-

Beauchet-Filleau ym. 2016, koe 2, Perus= mikrolevä lisättiin perusruokintaan, - = ei vaikutusta, 

*= kokeessa korvattiin standarditäysrehua mikrolevätäysrehulla 

Boeckaertin ym. (2008) mukaan mikrolevän lisääminen ruokintaan pienensi maito-

tuotosta. Muissa aiemmissa tutkimuksissa mikrolevä ei ole pienentänyt maitotuotosta 

 
    Vaikutus tuotokseen 

Tutki-

mus Kontrolli 

Käytetty 
levä/ leväval-

miste 

Annos g 

ka /pv 

Vaikutus 
syöntiin, 

kg ka /pv 

Maito, 

kg/pv 

Rasva, 

g/pv 

Valkuainen 

g/pv 

1 Perus Schizochyt-

rium sp.  

675 -4,6 - -150 - 

2 Rypsi ja 

soija* 

DHA Gold 384 -7,8 -10,5 -520 -280 

3 Rypsi ja 

soija* 

DHA Gold 195 -1,7 -2,7 -750 -120 

4 Perus DHA Gold 224 - - -253 - 

5 Rypsi Spirulina 

platensis / 

Chlorella 

vulgaris (seos 

1:1) 

500 ja 

1000 

- - - - 

6 Rypsi Spirulina pla-

tensis  

557 ja 

1115 

- - - -48 ja -43 

7 Soija Spirulina 

platensis, 

Chlorella 

vulgaris, 

Chlorella 

vulgaris/ 

Nannochlorp

sis gaditana 

(seos 1:1) 

1134 (Sp), 

1348 (Cv) 

ja 1700 
(Cv/Ng) 

- - +210 (Spi-

rulina vs. 

muut le-
vät) 

- 
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(Franklin ym. 1999, Wullepit ym. 2012, Ylinen 2015, Halmemies-Beauchet-Filleau ym. 

2016). Osassa tutkimuksista maidon rasvapitoisuus ja rasvatuotos ovat pienentyneet, 

kun ruokintaan on lisätty mikrolevää (Franklin ym. 1999, Boeckaert ym. 2008, Wullepit 

ym. 2012). Mikrolevän korvatessa rypsiä tai soijaa se ei ole vaikuttanut maidon rasvapi-

toisuuteen tai rasvatuotokseen (Ylinen 2015, Halmemies-Beauchet-Filleau ym. 2016). 

Vapaat, tyydyttymättömät rasvahapot ovat pötsimikrobeille myrkyllisiä (Bauman ja Grii-

nari 2001). Hydrolysoituneet, tyydyttymättömät rasvahapot biohydrogenoidaan eli nii-

den kaksoissidoksiin liitetään vetyä, jolloin rasvahappo tyydyttyy. Biohydrogenaatiossa 

syntyy lisäksi välituotteita, joista trans-10, cis-12 konjugoituneen linolihapon (CLA) on 

todettu inhiboivan maitorauhasen de novo rasvahapposynteesiä. Ruokinnan suuri mo-

nityydyttymättömien rasvahappojen määrä aiheuttaa maitorasvan depressiota (Bau-

man ja Griinari 2001).  

Lehmän energiansaannin lisääntyminen suurentaa maidon valkuaispitoisuutta (Huhta-

nen ym. 2003, Huhtanen ja Rinne 2007, Gruber ym. 2014). Energiansaantia voidaan li-

sätä säilörehun sulavuutta ja käymislaatua parantaen sekä ruokinnan väkirehun osuutta 

lisäten (Huhtanen ym. 2003, Huhtanen ja Rinne 2007). Valkuaisruokinnan vaikutukset 

maidon valkuaispitoisuuteen ovat hyvin rajalliset. Jenkinsin ja McGuiren (2006) meta-

analyysin mukaan maidon valkuaispitoisuus oli 28,5–32,7 g/kg, kun ruokinnan valkuai-

sen lähteenä käytettiin eri rehuja (myös pötsisuojattuja) ja ruokinnan raakavalkuaispi-

toisuus vaihteli 150–195 g/kg ka. Mikrolevän lisääminen kontrolliruokintaan ei ole vai-

kuttanut maidon valkuaispitoisuuteen tai –tuotokseen (Franklin ym. 1999, Wullepit ym. 

2012). Rypsin korvaaminen mikrolevällä ei ole vaikuttanut maidon valkuaispitoisuuteen 

(Ylinen 2015, Halmemies-Beachet-Filleau ym. 2016), ureapitoisuuteen tai valkuaistuo-

tokseen (Ylinen 2015). Boeckaertin ym. (2008) tutkimuksessa mikrolevän lisääminen 

kontrolliruokintaan vähensi syöntiä ja siten energiansaantia, jolloin myös valkuaistuotos 

väheni. Halmemies-Beachet-Filleaun ym. (2016 koe 1) tutkimuksessa valkuaistuotos vä-

heni suuntaa antavasti, kun Spirulina korvasi rypsiä.  

Mikrolevän lisääminen ruokintaan ei ole vaikuttanut plasman glukoosin (Wullepit ym. 

2012, Ylinen 2015), NEFA:n (Wullepit ym. 2012, Ylinen 2015) tai BHBA:n pitoisuuteen 

(Wullepit ym. 2012). Ylisen (2015) mukaan plasman BHBA-pitoisuus oli pienempi, kun 
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puolet rypsirouheen valkuaisesta korvattiin mikrolevällä verrattuna puhtaaseen rypsi- 

tai mikroleväruokintaan.  

Boeckaertin ym. (2008) ensimmäisessä kokeessa pötsinesteen voihapon mooliosuus oli 

pienempi ja isovaleriaanahapon mooliosuus suurempi, kun ruokinta sisälsi mikrolevää 

verrattuna kontrolliin. Boeckaertin ym. (2008) toisessa kokeessa pötsikäymistä tutkittiin 

eri ajanhetkinä, kun mikrolevää lisättiin ruokintaan. Ensimmäiset havainnot tehtiin 2 pv 

ennen mikrolevän lisäämisen aloittamista ja viimeiset 20 pv tämän jälkeen. Pötsinesteen 

pH nousi heti mikrolevän lisäämisen jälkeen. Voihapon, isovoihapon sekä isovaleriaa-

nahapon mooliosuudet lisääntyivät ja etikkahapon mooliosuus vähentyi mikrolevän vai-

kutuksesta.  

On huomioitava, että DHA Gold -mikrolevävalmiste ei vastaa ravitsemuksellisesti Spiru-

lina-mikrolevää. DHA Gold -mikrolevävalmiste sisältää raakarasvaa 581 g/kg ka ja moni-

tyydyttymättömiärasvahappoja 212 g/kg ka (Boeckaert ym. 2007). Spirulina-mikrolevä 

sisältää raakarasvaa vain 40–90 g/kg ka (Becker 2007). Aiemmissa tutkimuksissa on 

usein keskitytty maidon rasvahappokoostumuksen muutosten tutkimiseen ja levää on 

käytetty pieniä annoksia (Franklin ym. 1999, Boeckaert ym. 2008). 

2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tutkimus oli osa MAKERA:n ja Raisioagro Oy:n rahoittamaa Kestävä tehokkuus -han-

ketta, jonka päätavoitteena oli vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta sekä vä-

hentää maatalouden ympäristövaikutuksia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli verrata 

eri valkuaisrehujen vaikutusta lypsylehmien rehujen syöntiin ja maidontuotantoon. Tut-

kimuksessa verrattiin lämpökäsiteltyä rypsirouhetta härkäpavun siemeneen lypsyleh-

mien valkuaistäydennyksenä. Lisäksi puolet rypsin tai härkäpavun valkuaisesta korvat-

tiin Spirulina-levän valkuaisella. Tutkimuksen hypoteeseja olivat: 

1. Seosrehun syönti vähenee, kun ruokintaan lisätään Spirulina-levää, johtuen Spi-

rulinan heikosta maittavuudesta. 
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2. Maitotuotos on pienempi härkäpapuruokinnoissa verrattuna rypsiruokintoihin, 

johtuen härkäpavun valkuaisen suuresta pötsihajoavuudesta ja pienestä metio-

niinipitoisuudesta.  

3. Maitotuotos on suurempi, kun ruokinta sisältää sekä Spirulina-levää että härkä-

papua verrattuna pelkkään härkäpapuun, koska Spirulina-levä täydentää härkä-

pavun aminohappokoostumusta metioniinin osalta. 

4. Maitotuotos ei muutu, kun Spirulina-levä korvaa puolet rypsistä. 

Maitorauhasen aminohappoaineenvaihduntaa sekä valkuaisen hyväksikäyttöä koskevat 

tulokset on esitetty Tarsian (2016) maisterintutkielmassa. 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1. Koejärjestelyt, koe-eläimet ja koemalli 

Ruokintakoe toteutettiin 21.2.–15.5.2015 Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tutkimus-

tilalla (60° N, 25° E). Kokeessa oli kahdeksan ayrshirerotuista lypsylehmää, jotka olivat 

vähintään kaksi kertaa poikineita. Lehmien poikimisesta oli kokeen alkaessa keskimäärin 

113 päivää (keskihajonta 36,3), ne lypsivät keskimäärin 34,1 kg/pv (keskihajonta 3,71 kg) 

ja niiden elopaino oli keskimäärin 707 kg (keskihajonta 63,1 kg). Kokeen lopussa elo-

paino oli keskimäärin 713 kg (keskihajonta 38,9 kg). Lehmien kuntoluokka kokeen alka-

essa oli keskimäärin 3,2 (keskihajonta 0,31) ja kokeen loppuessa keskimäärin 3,2 (keski-

hajonta 0,23). Kokeen kahdeksasta lehmästä seitsemän oli koko kokeen ajan parressa 

kytkettynä. Yksi lehmistä oli karsinassa vapaana. Lehmät punnittiin (CV 9600 Scale, So-

lotop Oy, Helsinki, Suomi) kokeen alussa ja lopussa kahtena peräkkäisenä päivänä. Leh-

mät kuntoluokitettiin (Edmonson ym. 1998) kokeen alussa ja jokaisen jakson lopussa. 

Lehmien kuntoluokittajia oli kaksi, joiden tuloksista laskettiin keskiarvo. 

Koemalli oli kaksinkertainen 4x4 latinalainen neliö (taulukko 4). Kokeessa oli siten neljä 

ruokintaa ja neljä jaksoa. Kokeen toisen latinalaisen neliön (neliö 2) lehmät olivat pötsi-

fistelöityjä. Jokainen jakso oli kestoltaan 3 viikkoa (21 pv), joista ensimmäiset 2 viikkoa 

(14 pv) oli totutuskautta ja viimeisen viikon (7 pv) aikana kerättiin näytteet. Jaksojen 
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ensimmäisenä päivänä lehmille annettava seosrehu vaihdettiin toiseen seokseen aa-

mulla tehtävän rehukupin tyhjennyksen yhteydessä. Koeasetelma oli 2x2 faktoriaalinen, 

jossa tutkittavina tekijöinä olivat valkuaisen lähde rypsi ja härkäpapu sekä niiden valku-

aisen korvaaminen puoliksi mikrolevällä (Spirulina platensis). 

Taulukko 4. Koekaavio 

H= Härkäpapu, HS= Härkäpapu + Spirulina, R= Rypsi, RS= Rypsi + Spirulina 

3.2 Rehut ja ruokinta 

3.2.1 Tutkimusrehut 

Kokeessa käytettiin toisen sadon nurmisäilörehua, jossa kasvilajeina olivat nurminata 

(Festuca pratensis, 45 % siemenseoksesta ), timotei (Phleum pratense, 36 %), ruokonata 

(Festuca arundinacea, 10 %) ja monivuotinen raiheinä (Lolium perenne, 9 %). Nurmi-

lohko lannoitettiin huhtikuussa ja kesäkuussa. Huhtikuun lannoitteina olivat YaraBelaTM 

suomensalpietari (Yara Suomi Oy, Espoo, Suomi) ja Belor premium typpi 27 (Belor Agro 

Oy, Salo, Suomi), joista kertyi yhteensä 105 kg N/ha. Kesäkuussa käytettiin vain Belor 

premium typpi 27 -lannoitetta (Belor Agro Oy) niin, että typpeä tuli 69 kg/ha. Säilörehu 

korjattiin esikuivauksen jälkeen 17.–21.7.2014 pyöröpaalaimella (Welger Profi RP-235, 

Welger Machinenfabrik GmbH, Wolfenbüttel, Saksa). Säilörehun säilöntäaineena käy-

tettiin happoliuosta (AIV2 Plus®, Taminco Finland Oy, Oulu, Suomi), jossa on muura-

haishappoa 760 g/kg ja ammoniumformiaattia 55,0 g/kg. Säilöntäaineen toteutunut 

käyttömäärä oli 7,7 l/ tonni tuoretta rehua.  

Kokeessa käytetty härkäpapu (Vicia faba) oli Kontu-lajiketta (Boreal). Härkäpapulohkolle 

levitettiin karjanlantaa syksyllä 2013. Härkäpapu kylvettiin huhtikuussa (277 kg/ha) ja 

samalla sijoituslannoitettiin Belor premium typpi 27 -lannoitetta (Belor Agro Oy) 27 kg 

  Neliö 1  Neliö 2 (pötsifistelit) 

  Lehmän nro  Lehmän nro 

Jakso 1 2 3 4  5 6 7 8 

I R RS H HS  R RS H HS 

II RS H HS R  HS R RS H 

III HS R RS H  RS H HS R 

IV H HS R RS  H HS R RS 
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N/ha. Härkäpapusato korjattiin 2.9., jolloin sadon määrä oli 3 360 kg/ha. Härkäpapusato 

kuivattiin lämminilmakuivurissa 140 g/kg varastokosteuteen. Kokeessa käytettiin Raisio-

agro Oy:n (Raisio, Suomi) Raimix rypsiä, Raimix leikettä sekä Seleeni-E-melli TMR kiven-

näisseosta. Kokeessa käytetty ohra oli tilalla viljelty.  

3.2.2 Seosrehun valmistus 

Seosrehut valmistettiin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Seosrehun tarve 

laskettiin edeltävien päivien syöntien mukaan ennen seosrehun valmistusta. Säilörehu-

paalit silputtiin mikserissä (CutMix, Pellon Group, Ylihärmä, Suomi) ja säilörehuun lisät-

tiin propionihappoa 1 l/tn rehua lämpenemisen estämiseksi. Seosrehun väkirehun osuus 

oli kaikissa ruokinnoissa 450 g/kg kuiva-ainetta (taulukko 5). Väkirehukomponentit (här-

käpapu, rypsi, Spirulina-levä, ohra, melassileike ja kivennäinen) punnittiin seosrehure-

septin mukaisesti 10 g:n tarkkuudella. Valkuaisrehun määrä seoksessa suunniteltiin niin, 

että rypsirouheen saanti olisi 2,5 kg/pv, kun seosrehun syönti on 22 kg kuiva-ainetta. 

Ohraan, ohran ja levän seokseen sekä härkäpapuun lisättiin vettä pölyämisen estä-

miseksi. Seosrehut valmistettiin sekoittavassa ja punnitsevassa rehuvaunussa (TMR-SUK 

M2, Pellon Group) ja säilytettiin kylmiössä ruokintaan saakka. 

Taulukko 5. Seosrehujen komponenttien osuudet kuiva-aineesta 

 

3.2.3 Ruokinta ja syönti 

Seosrehua annettiin vapaasti niin, että pyrittiin 5–10 % jäännösrehun määrään. Jokai-

sella lehmällä oli omalla paikallaan rehu- ja juomakuppi. Rehukupit (Insentec RIC system, 

Seosrehun raaka-aine, 

g/kg kuiva-ainetta Rypsi 

Rypsi + Spiru-

lina Härkäpapu 

Härkäpapu + 

Spirulina 

Nurmisäilörehu 550 550 550 550 

Rypsirouhe 99,0 49,5 0 0 

Härkäpapu 0 0 114 57,0 

Spirulina-levä 0 27,8 0 27,8 

Ohra 272 294 257 286 

Melassileike 67,5 67,5 67,5 67,5 

Kivennäinen 11,7 11,7 11,7 11,7 
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Insentec B.V., Marknesse, Alankomaat) olivat vaa’allisia ja niissä oli automaattiset ruo-

kintaesteet. Kuppien tyhjennyksen, puhdistuksen sekä rehunjakojen yhteydessä ruokin-

taesteet olivat suljettuina. Seosrehua jaettiin kärryistä käsin rehukuppeihin kolme ker-

taa päivässä klo 8:30, 14:00 ja 20:00. Rehukupit tyhjennettiin vanhasta rehusta ja vaaka 

nollattiin aina ennen klo 8:30 tapahtuvaa rehunjakoa. Rehunjaon yhteydessä kirjattiin 

ylös jäännösrehu ja lopullinen rehumäärä lisäyksen jälkeen. Syönnit tallennettiin tieto-

koneelle päivittäin, jotta tarvittava seosrehun määrä voitiin laskea ja syöntejä seurata.  

Säilörehusta määritettiin kuiva-ainepitoisuus (102 °C, 24 h) sekä pH (S20 SevenEasyTM 

pH, Mettler-Toledo Ltd, Leicester, Iso-Britannia) maanantaisin ja perjantaisin rehuseos-

ten valmistuksen yhteydessä otetusta näytteestä seosrehureseptin tarkastamista ja säi-

lörehun säilönnällisen laadun seuraamista varten. 

3.3 Näytteiden otto  

3.3.1 Rehu 

Keruuviikon aikana säilörehusta otettiin yhteensä 2 kg:n näyte jokaisen seosrehujen val-

mistuksen yhteydessä ja näyte pakastettiin. Pakastetut näytteet yhdistettiin ennen ana-

lyysiä jaksoittain (kolme näytettä/jakso). Näytteistä analysoitiin jaksoittain primäärinen 

ja sekundäärinen kuiva-aine, pH, tuhka, raakavalkuainen, NDF, maitohappo, haihtuvat 

rasvahapot, pelkistävät sokerit, ammoniumtyppi, etanoli, in vitro -sellulaasisulavuus ja 

happoon liukenematon tuhka (AIA). 

Kaikista väkirehun komponenteista (härkäpapu, rypsi, Spirulina-levä, melassileike, ohra, 

kivennäisseos) kerättiin keruuviikolla seosrehun valmistuksen yhteydessä näytettä mää-

rityksiä varten. Väkirehut esikäsiteltiin ja analysoitiin erikseen joka jaksolta. Näytteistä 

analysoitiin primäärinen ja sekundäärinen kuiva-aine, tuhka, raakavalkuainen, tärkkelys 

(ei analysoitu Spirulinasta), NDF ja AIA. Kivennäisseoksesta yhdistettiin yksi näyte koko 

kokeen ajalta, josta analysoitiin primäärinen kuiva-aine, tuhka ja AIA.  
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3.3.2. Sonta 

Sontanäytettä kerättiin 0,5 l kerrallaan suoraan peräsuolesta klo 7:00 ja klo 15:30 jakson 

päivinä 17–20. Sontanäytteet yhdistettiin lehmäkohtaisesti astioihin, joita säilytettiin 

pakastimessa (-20 ˚C). Keruujakson jälkeen näytteet sulatettiin ja sekoitettiin. Sulasta 

sontanäytteestä otettiin kuiva-aine- ja analyysinäyte. Sonnan typpipitoisuus määritettiin 

tuoreesta näytteestä. Analyysinäytteestä määritettiin sekundäärinen kuiva-aine, tuhka, 

tärkkelys, NDF ja AIA.  

3.3.3 Pötsineste 

Pötsifistelöityjen lehmien pötsinesteestä otettiin näytteitä jakson 20. päivänä alkaen klo 

6:00 ja tämän jälkeen puolentoista tunnin välein yhteensä kahdeksan kertaa. Näytettä 

kerättiin 100–150 ml/näytteenottokerta pötsinäytteenottolaitteella. Laite koostui siliko-

niputkesta, lasipullosta, metalliputkesta ja putken päähän liitettävästä rei’itetystä lisä-

osasta (Alimetrics Oy, Espoo, Suomi). Pötsineste imettiin alipainepumpulla (Biltema, 

Helsinki, Suomi) lasipulloon. Kerätty pötsineste suodatettiin yksinkertaisen harson läpi, 

jonka jälkeen siitä määritettiin pH (S20 SevenEasyTM pH, Mettler-Toledo Ltd, Leicester, 

Iso-Britannia). 

Haihtuvien rasvahappojen (VFA) määritystä varten pipetoitiin 5 ml pötsinestettä, 0,5 ml 

kyllästettyä elohopeakloridia ja 2 ml 1M natriumhydroksidia (NaOH) 25 ml:n näytepul-

loon. Tämän jälkeen näyte pakastettiin välittömästi -20 °C:ssa. Eri näytteenottoaikoina 

otetuista näytteistä määritettiin etikka-, propioni-, voi-, isovoi-, kaproni-, valeriaana- ja 

isovaleriaanahapot. 

Pötsinesteen ammoniakkitypen määritystä varten 25 ml näytepulloon pipetoitiin 15 ml 

suodatettua pötsinestettä sekä 0,3 ml 50 % rikkihappoa (H2SO4). Näytepullo pakastettiin 

välittömästi -20 °C:ssa.  



22 

 

3.3.4. Veri 

Verinäytteet otettiin kaikkien lehmien häntä- ja maitosuonesta jakson 21. päivänä yh-

teensä kolme kertaa klo 5.30, 8.30 ja 11.30. Näytettä kerättiin kolmeen 10 ml:n vakuu-

miputkeen (2 EDTA- ja 1 hepariiniputki) jokaiselta näytekerralta ja molemmista suonista 

erikseen. Näytteenoton jälkeen putket laitettiin jäihin näytteiden jatkokäsittelyyn 

saakka. Jokaiselta näytteenottohetkeltä erikseen määritettiin glukoosi, vapaat rasvaha-

pot ja β-hydroksivoihappo.  

3.3.5. Maito  

Lehmät lypsettiin putkilypsykoneella (DelPro, DeLaval, Tumba, Ruotsi) kaksi kertaa päi-

vässä alkaen klo 6:00 ja klo 17:00. Maitomäärä mitattiin (WB Auto Sampler, Tru-Test, 

Auckland, Uusi-Seelanti) ja kirjattiin 100 ml tarkkuudella jokaiselta lypsykerralta käsin 

paperille. Maitonäytteet kerättiin neljältä peräkkäiseltä lypsykerralta alkaen jakson 18. 

päivän aamulypsystä. Näytepikari sisälsi Bronobol-säilöntäainetabletin. Pikarit lähetet-

tiin Valio Oy:n Seinäjoen laboratorioon analysointia varten. Näytteestä analysoitiin 

lypsykerroittain rasva, valkuainen, laktoosi ja urea.  

3.4. Näytteiden analyysimenetelmät 

Rehu-, sonta-, pötsineste- ja plasmanäytteet analysoitiin Helsingin yliopiston Maatalous-

tieteiden laitoksen kotieläintieteen laboratoriossa. Primäärinen kuiva-aine määritettiin 

rehu- ja sontanäytteistä kuivaamalla niitä lämpökaapissa 103 ᵒC:ssa 20–24 tunnin ajan. 

Analyysinäytettä valmistettaessa rehu- ja sontanäytteet kuivattiin tuulettavassa kui-

vauskaapissa (Memmert, Memmert GmbH, Schwabach, Saksa), ensin 103 ᵒC:ssa tunnin 

ajan ja sen jälkeen rehunäytteet 50 ᵒC:ssa ja sontanäytteet 70 ᵒC:ssa kahden vuorokau-

den ajan. Kuivauksen jälkeen näytteet jauhettiin vasaramyllyllä (sakomylly KT-3100, Ko-

neteollisuus Oy, Helsinki, Suomi). Rehunäytteissä käytettiin 1 mm:n seulaa ja sontanäyt-

teissä 1,5 mm:n seulaa. 

Sekundaarinen kuiva-aine määritettiin kuivatuista ja jauhetuista rehu- ja sontanäytteistä 

pitämällä niitä lämpökaapissa 107 ᵒC:ssa 17 tunnin ajan. Tuhka määritettiin polttamalla 

näytteitä muhveliuunissa (Heraeus Thermicon T, Heraeus, Hanau, Saksa) 600 ᵒC:ssa 20–
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24 h. Näytteiden NDF-pitoisuuden määrittämiseen käytettiin Van Soestin ym. (1991) 

menetelmän mukaan kuuma- ja kylmäuuttolaitetta (Tecator Fibertec System 

1020/1021, Foss, Hillerød, Tanska). NDF-pitoisuudet ilmoitetaan jäännöstuhkan kanssa. 

Happoon liukenematon tuhka määritettiin Van Keulenin ja Youngin (1977) mukaan. 

Rehu- ja sontanäytteistä määritettiin typpipitoisuus Kjeldahl-menetelmällä (AOAC 1995) 

käyttäen Tecator-polttolaitetta (Tecator Digestion Auto ja Tecator Scubber) sekä tislaus- 

ja titrauslaitteistoa (FOSS Kjeltec Auto 2300, Foss, Hillerød, Tanska). Väkirehu- (ei Spiru-

lina-levästä) ja sontanäytteistä määritettiin tärkkelys kolorimetrisesti (Shimadzu UV-VIS 

mini 1240, Shimadzu Europa GmbH, Duisburg, Saksa) käyttäen Salon ja Salmin (1968) 

menetelmää. 

Säilörehusta määritettiin maitohappo ja ammoniumtyppi kolorimetrisesti (Shimadzu 

UV-VIS mini 1240) käyttäen maitohapon määrittämiseen Barkerin ja Summersonin 

(1941) menetelmää ja ammoniumtypen määrittämiseen McCulloughin (1967) menetel-

mää. Säilörehun orgaanisen aineen in vitro -sulavuus tehtiin pepsiini-sellulaasi-menetel-

mällä (Friedel 1990) käyttäen Nousiaisen ym. (2003) muunnelmaa. Saadut tulokset 

muunnettiin in vivo -sulavuutta vastaavaksi Huhtasen ym. (2006) korjausyhtälöitä käyt-

täen.  

Pötsinesteen haihtuvat rasvahapot määritettiin käyttäen nestegromatografia (Waters 

Acquity UPLC, Waters, Milford, MA, Yhdysvallat) ja Waters MassTrak AAA -kolonnia 

(186004097, Waters). Pötsinesteen ammoniumtyppi määritettiin kolorimetrisesti (Shi-

madzu UV-VIS mini 1240) käyttäen McCulloughin (1967) menetelmää.  

Plasman glukoosi-, NEFA- ja BHBA-pitoisuus määritettiin käyttäen KONE:en Pro Selective 

Chemistry Analyzer (Thermo Electron Oy, Vantaa, Suomi) -analysaattoria. Kaikille kol-

melle määritykselle käytettiin omaa entsyymikittiä, glukoosille Glucose GOD-POD kit 

(Thermo Fisher Scientific Oy, Vantaa, Suomi), NEFA:lle NEFA-HR(2) kit (Wako Chemicals 

GmbH, Neuss, Saksa) ja BHBA:lle Ranbut kit (Randox Laboratories, Crumlin, Iso-Britan-

nia).  
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3.5. Tulosten laskeminen ja tilastollinen käsittely 

Orgaanisen aineen pitoisuus (g/kg ka) laskettiin 1 000 – tuhkapitoisuus (g/kg ka). D-arvo 

laskettiin orgaanisen aineen pitoisuus x orgaanisen aineen sulavuus. Raakavalkuaispitoi-

suus laskettiin kertomalla typpipitoisuus luvulla 6,25. Säilörehujen primäärinen kuiva-

aine korjattiin Huidan ym. (1986) mukaan haihtuvien yhdisteiden osalta. Energiakorjattu 

maitotuotos laskettiin Sjaunjan ym. (1990) mukaan. 

Kuiva-aineen näennäinen sulavuus laskettiin kaavalla: 

1 −
��� − �����	

	 �ℎ
		�

��� − �����	

	 	����		�
 

Ravintoaineiden näennäinen sulavuus laskettiin kaavalla: 

1 −
��� − �����	
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��� − �����	
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Plasman valtimo-laskimopitoisuuksien erotus (AV-erotus) laskettiin kaavalla: 

�� − ���
	 =  �����	

	 ����������	��		� –  �����	

	 ��	�������	��		� 

Maitorauhasen otto -% valtimoplasmasta laskettiin kaavalla: 

�������
ℎ�	� ���� − % =
�����	

	 ����������	��		� –  �����	

	 ��	�������	��		�

�����	

	 ����������	��		�
 ∗ 100 

Plasman virtaus maitorauhaseen laskettiin Fickin säännön mukaan kaavalla, joka perus-

tuu fenyylialaniinin ja tyrosiinin siirtymiseen plasmasta maitovalkuaiseen (Cant ym. 

1993): 

���	��� �����
	 �������
ℎ�	� =  
(������ �ℎ +   !�) ∗ 0,965

�ℎ '�  !� �� − ���
	
 

Maitorauhasen ravintoaineiden otto laskettiin kaavalla: 



25 

 

�������
ℎ�	� ���������� ���� 

=  (�����	

	 ����������	��		� –  �����	

	 ��	�������	��		�)  

∗  ���	��� �����
	 �������
ℎ�	� 

Tilastollinen käsittely tehtiin käyttäen SAS 9.4:n Mixed- proseduurin varianssianalyysiä 

(SAS Institute, Cary, NC, USA). Tulosten käsittelyssä käytettiin lisäksi EXCEL-ohjelmaa. 

Tulokset (ei pötsikäymistulokset) testattiin sekamallilla  

yijkl= μ + Si + A(S)ij + P(S)ik + Dl + fijkl  

Kaavassa μ on keskiarvo, S on neliön vaikutus, A(S) on eläimen vaikutus neliössä, P(S) on 

jakson vaikutus neliössä, D on ruokinnan vaikutus ja f on virhetermi. 

Pötsikäymistulokset testattiin sekamallilla 

yijklm = µ + Pi + Aj + Dk + Tl + (P * T)il + (D * T)kl + (A * T)jl + (A * D * P)ijk+ fijklm  

Kaavassa μ on keskiarvo, P on jakson vaikutus, A on eläimen vaikutus, D on ruokinnan 

vaikutus, T on ajan vaikutus, P x T on jakson ja ajan yhdysvaikutus, D x T on ruokinnan ja 

ajan yhdysvaikutus, A x T on eläimen ja ajan yhdysvaikutus, A x D x P on eläimen, ruo-

kinnan ja jakson yhdysvaikutus sekä f on virhetermi. 

Mallin tuottamien residuaalien jakaumista tarkastettiin normaalisuus (Shapiro-Wilkin) 

ja varianssien homogeenisuus. Tulosten tilastollinen merkitsevyys testattiin F-testisuu-

reella käyttäen ortogonaalisia kontrasteja. Ensimmäinen kontrasti vertasi rypsin ja här-

käpavun vaikutusta (rypsi ja rypsi + Spirulina vs. härkäpapu ja härkäpapu + Spirulina). 

Toinen kontrasti vertasi rypsi- ja härkäpapuruokintoja Spirulina-levää sisältäviin ruokin-

toihin ja kolmas edellä mainittujen päävaikutusten välistä yhdysvaikutusta. Tulosten ha-

jonta esitettiin SEM-arvolla (standard error mean), joka kuvaa keskiarvon keskivirhettä. 

F-testisuureelle lasketun p-arvon tulkinnat olivat: suuntaa-antava ero (p<0,1), merkit-

sevä ero (p<0,05), hyvin merkitsevä ero (p<0,01) ja erittäin merkitsevä ero (p<0,001). 
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4 TULOKSET 

4.1. Rehujen kemiallinen koostumus 

Rehujen koostumustiedot ovat taulukossa 6. Säilörehun kuiva-aine oli 293 g/kg ja pH 

4,84. Härkäpapu sisälsi vähemmän NDF:ä kuin rypsirouhe (145 vs. 366 g/kg ka) ja Spiru-

lina-levä ei sisältänyt NDF:ä. Spirulina-levän raakavalkuaispitoisuus oli kaksinkertainen 

verrattuna rypsirouheen ja härkäpavun raakavalkuaispitoisuuksiin. Härkäpavun raaka-

valkuais- ja raakarasvapitoisuudet olivat pienemmät kuin rypsirouheen, mutta tärkke-

lyspitoisuus oli yli kymmenkertainen rypsirouheeseen verrattuna. 

Taulukko 6. Koerehujen kemiallinen koostumus 
   Valkuaisrehut 

 Säilörehu Ohra Melassi-

leike 

Rypsi-

rouhe 

Härkä-

papu  

Spirulina 

pH 4,84      

Kuiva-aine, g/kg 293 873 878 877 872 946 

Kuiva-aineessa, g/kg       

Tuhka 107 25 71 84 43 68 

Raakavalkuainen 159 121 169 345 310 683 

NDF 505 193 356 366 145 0 

Tärkkelys  599  32,0 346  

Raakarasva 37,8 26,1 34,4 41,1 15,0 56,3 

Maitohappo 35,9      

Etikkahappo 9,52      

Propionihappo 5,92      

Voihappo <0,01      

Vesiliukoiset hiilihyd-

raatit 

90,8      

Ammonium- N, g/kg N* 95,2      

D-arvo, g/kg ka 681      

NDF= neutraalidetergenttikuitu, *= pitoisuutta ei ole korjattu säilöntäaineen sisältämän ammo-

niumtypen suhteen 
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4.2 Syönti ja ravintoaineiden sulavuus 

Lehmien seosrehun komponenttien syönnit on esitetty taulukossa 7. Ohran syönti oli 

Spirulina-levää sisältävissä ruokinnoissa hieman suurempi kuin pelkkää rypsiä tai härkä-

papua sisältävissä ruokinnoissa. Lehmät söivät saman verran rehua kuiva-aineena ja or-

gaanisena aineena rypsi- ja härkäpapuruokinnoissa (taulukko 8). Lehmien kuiva-aineen 

ja orgaanisen aineen syönti väheni, kun Spirulina-levää lisättiin rypsi- tai härkäpapuruo-

kintaan (p<0,05). NDF:n saanti oli pienempi, kun seosrehussa oli härkäpapua verrattuna 

rypsiä sisältävään seosrehuun (p<0,001). Spirulina-levän lisääminen rypsi- tai härkäpa-

puruokintaan vähensi NDF:n saantia (p<0,01). Raakavalkuaisen saannissa ei ollut eroa 

ruokintojen välillä. Raakarasvan saanti oli suurempi rypsi- kuin härkäpapuruokinnoissa 

(p<0,001). 

Taulukko 7. Seosrehun komponenttien syönti lehmää kohden  

Toteutunut syönti, kg 

ka/pv Rypsi 

Rypsi + Spi-

rulina Härkäpapu 

Härkäpapu 

+ Spirulina 

Nurmisäilörehu 12,8 12,5 12,7 12,3 

Rypsirouhe 2,31 1,13   

Härkäpapu   2,64 1,27 

Spirulina-levä  0,63  0,62 

Ohra 6,33 6,69 5,93 6,38 

Melassileike 1,57 1,54 1,56 1,51 

Kivennäisseos 0,27 0,27 0,27 0,26 

Väkirehut yhteensä 10,5 10,3 10,4 10,0 
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Taulukko 8. Valkuaislisän vaikutus ravintoaineiden saantiin ja sulavuuteen 

SEM= keskiarvon keskivirhe (standard error of the mean), NDF= neutraalidtergenttikuitu 

Seosrehujen NDF-pitoisuus oli 370–395 g/kg ka. NDF-pitoisuus oli pienempi härkäpapu- 

kuin rypsiruokinnoissa. Spirulina-levän lisääminen seosrehuun pienensi seoksen NDF-

pitoisuutta (p<0,001). Spirulina-levä pienensi NDF-pitoisuutta enemmän rypsi- kuin här-

käpapuseoksissa (p<0,001, yhdysvaikutus). Seosrehujen raakavalkuaispitoisuus oli 165–

170 g/kg ka. Raakavalkuaispitoisuus oli pienempi rypsi- kuin härkäpapuseoksissa 

(p<0,001). Raakavalkuaispitoisuus oli suurempi seoksissa, joissa Spirulina-levä korvasi 

osan rypsistä tai härkäpavusta (p<0,001). Erot olivat kuitenkin numeerisesti hyvin pieniä. 

Kuiva-aineen, orgaanisen aineen ja raakavalkuaisen näennäiset sulavuudet olivat 

suurempia härkäpapu- kuin rypsiruokinnoissa (p<0,05). NDF:n sulavuudessa ei ollut eroa 

ruokintojen välillä.  

4.3 Pötsikäyminen 

Pötsinesteen pH pieneni, kun rypsi- ja härkäpapuruokintoihin lisättiin Spirulina-levää 

(p<0,05) (taulukko 9). Ruokinta vaikutti siihen, miten pötsin pH muuttui ajan kuluessa 

(kuvat 2 ja 3) (p<0,05). Pötsin pH nousi ennen aamuruokintaa ja laski aamuruokinnan 

 Käsittely  Merkitsevyys 

 Rypsi Rypsi + 

Spirulina 

Härkä-

papu 

Härkäpapu 

+ Spirulina 

SEM Rypsi 

vs. 

Härkäpapu 

Spirulinan 

lisääminen 

Yhdys-

vaikutus 

Syönti, kg/pv         

Kuiva-aine 23,3 22,8 23,1 22,3 0,57 0,198 0,037 0,500 

Orgaaninen aine 21,2 20,8 21,1 20,3 0,52 0,281 0,042 0,450 

NDF 9,17 8,69 8,60 8,27 0,216 <0,001 0,002 0,463 

Raakavalkuainen 3,86 3,88 3,84 3,77 0,098 0,246 0,581 0,370 

Raakarasva 0,803 0,784 0,733 0,735 0,0197 <0,001 0,435 0,311 

Seosrehuissa, g/kg ka        

Orgaaninen aine 910 912 914 914 0,0 <0,001 <0,001 <0,001 

NDF 395 381 373 370 0,2 <0,001 <0,001 <0,001 

Raakavalkuainen 165 169 166 170 0,1 <0,001 <0,001 0,023 

Sulavuus, g/kg         

Kuiva-aine 729 732 743 735 3,2 0,025 0,430 0,130 

Orgaaninen aine 747 751 760 752 3,4 0,045 0,564 0,128 

NDF 696 705 696 705 11,6 0,982 0,438 0,982 

Raakavalkuainen 671 674 691 680 5,6 0,034 0,505 0,210 
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seurauksena voimakkaammin ruokinnoissa, jotka eivät sisältäneet Spirulina-levää. Spi-

rulina-levää syötettäessä vuorokausivaihtelu pötsinesteen pH:ssa oli vähäisempää. Le-

väruokinnoissa pötsin pH oli pienempi kuin muissa ruokinnoissa tuntia ennen ja puoli-

tuntia jälkeen aamuruokinnan (P<0,05). Lisäksi todettiin vastaava suuntaa-antava ero 

kaksi tuntia aamuruokinnan jälkeen otetuissa pötsinestenäytteissä. Pötsinesteen am-

moniakkitypen pitoisuus oli keskimäärin suurempi härkäpapu- kuin rypsiruokinnoissa 

(p<0,01), eron johtuessa ruokinnoista, joissa ei käytetty levää. Ammoniakkitypen pitoi-

suus suureni, kun Spirulina-levää lisättiin rypsiruokintaan ja pieneni, kun Spirulina-levää 

lisättiin härkäpapuruokintaan (p<0,01, yhdysvaikutus).  

Taulukko 9. Valkuaislisän vaikutus pötsikäymiseen  

SEM= keskiarvon keskivirhe (standard error of the mean), VFA=haihtuvat rasvahapot (volatile fatty acids) 

 

 Käsittely  Merkitsevyys 

 Rypsi Rypsi +  

Spirulina 

Härkäpapu Härkäpapu 

+ 

 Spirulina 

SEM Rypsi  

vs. 

Härkä-

papu 

Spirulinan 

lisää-

minen 

Yhdys-

vaikutus 

Ru-

okinta* 

aika 

pH 6,26 6,16 6,28 6,16 0,042 0,808 0,019 0,794 0,047 

Ammoniakki-N, 

mmol/l 

6,12 8,54 9,37 8,43 0,681 0,003 0,102 0,002 0,117 

VFA, mmol/l 102 104 100 106 2,3 0,898 0,096 0,300 0,123 

Mooliosuus, mmol/mol         

  Etikkahappo 679 670 670 668 1,9 0,011 0,007 0,087 0,805 

  Propionihappo 166 174 169 175 3,4 0,394 0,027 0,697 0,826 

  Voihappo 123 123 126 122 2,7 0,602 0,438 0,567 0,612 

  Isovoihappo 8,91 9,35 10,1 9,63 0,222 <0,001 0,957 0,020 0,415 

  Valeriaanahappo 12,6 13,0 13,0 13,1 0,27 0,213 0,271 0,546 0,158 

  Isovaleriaanahappo 4,46 5,17 5,58 5,58 0,125 <0,001 0,007 0,008 0,595 

  Kapronihappo 6,12 6,24 6,36 6,28 0,335 0,492 0,912 0,650 0,513 

Moolisuhteet          

  Etikkahappo/ 

  propionihappo 

4,13 3,88 4,00 3,84 0,084 0,203 0,013 0,490 0,662 

 (Etikkahappo + voi-

happo) / propio-

nihappo 

4,87 4,59 4,75 4,54 0,110 0,301 0,018 0,638 0,659 
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Kuva 2. Pötsinesteen pH rypsi ja rypsi + Spirulina ruokinnoissa 

 

Kuva 3. Pötsinesteen pH härkäpapu ja härkäpapu + Spirulina ruokinnoissa 

Ruokinta ei vaikuttanut pötsinesteen VFA:n kokonaispitoisuuteen tai voi-, valeriaana- ja 

kapronihapon mooliosuuksiin. Etikkahapon mooliosuus oli suurempi rypsi- kuin härkä-

papuruokinnoissa (p<0,05). Spirulina-levän lisääminen ruokintaan pienensi etikkahapon 
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mooliosuutta (p<0,01). Propionihapon mooliosuus oli suurempi, kun ruokinta sisälsi Spi-

rulina-levää verrattuna pelkkään rypsi- tai härkäpapuruokintaan (p<0,05). Isovoi- ja iso-

valeriaanahapon mooliosuudet olivat keskimäärin suuremmat härkäpapu- kuin rypsi-

ruokinnoissa (p<0,001). Isovoihapon mooliosuus suureni, kun Spirulina-levää lisättiin 

rypsiruokintaan ja pieneni, kun Spirulina-levää lisättiin härkäpapuruokintaan (p<0,05, 

yhdysvaikutus). Isovaleriaanahapon mooliosuus oli suurempi, kun Spirulina-levä korvasi 

osan rypsistä verrattuna pelkkään rypsiruokintaan, mutta Spirulina-levä ei vaikuttanut 

isovaleriaanahapon mooliosuuteen, kun se korvasi härkäpapua (p<0,01, yhdysvaikutus). 

Lipogeenisten ja glukogeenisten haihtuvien rasvahappojen moolisuhteet olivat pienem-

mät Spirulina-levää sisältävissä ruokinnoissa verrattuna pelkkään rypsi- tai härkäpapu-

ruokintaan (p<0,05). 

4.4 Plasman energiametaboliitit ja maitorauhasen ravintoaineiden otto  

Plasman kokonaisvirtaus maitorauhaseen sekä virtaus maitorauhaseen tuotettua mai-

tokiloa kohti olivat suuremmat, kun Spirulina-levää lisättiin rypsiruokintaan (18 377 vs. 

15 755 l/pv), mutta pienemmät kun Spirulina-levää lisättiin härkäpapuruokintaan (17 

532 vs. 18 860 l/pv) (p<0,05, yhdysvaikutus)(taulukko 10).  

Valtimoveren glukoosi-, BHBA- tai NEFA-pitoisuudessa ei ollut eroa ruokintojen välillä. 

Valtimoveren ja laskimoveren glukoosin ja BHBA:n pitoisuusero pieneni, kun Spirulina-

levää lisättiin rypsiruokintaan ja suureni, kun Spirulina-levää lisättiin härkäpapuruokin-

taan (p<0,05, yhdysvaikutus). Maitorauhasen ottama osuus plasman glukoosista ja 

BHBA:sta (%) oli pienempi, kun Spirulina-levä korvasi osan rypsistä verrattuna pelkkään 

rypsiruokintaan ja suurempi, kun Spirulina-levä korvasi osan härkäpavusta verrattuna 

pelkkään härkäpapuruokintaan (p<0,05, yhdysvaikutus). Maitorauhasen ottaman glu-

koosin, NEFA:n ja BHBA:n määrässä (mol/pv) ei ollut eroa ruokintojen välillä. 
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Taulukko 10. Valkuaislisän vaikutus plasman virtaukseen, plasman energiametaboliittei-

hin ja maitorauhasen ravintoaineiden ottoon 

 Käsittely  Merkitsevyys 

 Rypsi Rypsi +  

Spirulina 

Härkäpapu Härkäpapu + 

 Spirulina 

SEM Rypsi  

vs. 

Härkä-

papu 

Spirulinan 

lisää-

minen 

Yhdys-

vaikutus 

Plasman virtaus         

l/pv 15755 18377 18860 17532 1123,3 0,219 0,474 0,041 

l/kg maitoa 507 608 657 590 33,7 0,038 0,565 0,011 

Valtimoveren pitoisuudet, mmol/l      

Glukoosi 3,48 3,55 3,52 3,56 0,081 0,515 0,249 0,760 

BHBA 0,810 0,733 0,763 0,768 0,0421 0,848 0,230 0,179 

NEFA 0,105 0,108 0,096 0,100 0,0107 0,274 0,657 0,966 

Valtimo-laskimo erotus, mmol/l      

Glukoosi 0,858 0,767 0,767 0,846 0,0415 0,839 0,836 0,012 

BHBA 0,275 0,222 0,247 0,290 0,0270 0,341 0,772 0,030 

NEFA -0,023 -0,021 -0,024 -0,018 0,0057 0,903 0,330 0,735 

Maitorauhasen otto, %      

Glukoosi 24,7 21,6 21,8 23,9 1,23 0,765 0,589 0,016 

BHBA 35,1 29,7 32,0 37,6 3,01 0,352 0,963 0,040 

NEFA -26,0 -24,6 -27,2 -19,5 6,56 0,715 0,400 0,563 

Maitorauhasen otto, mol/pv      

Glukoosi 13,3 13,9 14,3 14,8 0,793 0,264 0,488 0,944 

BHBA 4,37 4,02 4,69 5,08 0,576 0,156 0,962 0,440 

NEFA -0,349 -0,368 -0,461 -0,321 0,1128 0,717 0,505 0,381 

SEM= keskiarvon keskivirhe (standard error of the mean), BHBA= β-hydroksivoihappo, NEFA= vapaat 

rasvahapot 

4.5. Maitotuotos ja maidon koostumus 

Taulukossa 11 on esitetty maitotuotos ja maidon koostumus eri ruokinnoissa. Maitotuo-

tos oli keskimäärin pienempi härkäpapu- kuin rypsiruokinnoissa, johtuen levättömien 

ruokintojen suuresta erosta maitotuotoksessa (2,5 kg/pv). Spirulina-levän lisääminen 

vähensi maitotuotosta rypsiruokinnassa ja lisäsi sitä härkäpapuruokinnassa (p<0,01, yh-

dysvaikutus). Energiakorjattu maitotuotos oli pienempi härkäpapu- kuin rypsiruokin-

nassa (p<0,01). Rasvatuotos oli suuntaa-antavasti pienempi härkäpapu- kuin rypsiruo-

kinnassa (p<0,1). Maidon valkuais- ja laktoosituotokset olivat pienemmät härkäpapu- 

kuin rypsiruokinnassa (p<0,01). Valkuaistuotos väheni suuntaa-antavasti, kun Spirulina-

levää lisättiin rypsiruokintaan, mutta härkäpapuruokintaan lisättäessä Spirulina-levä li-
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säsi valkuaistuotosta (p<0,1, yhdysvaikutus). Samaten laktoosituotos väheni, kun Spiru-

lina-levää lisättiin rypsiruokintaan ja lisääntyi, kun Spirulina-levää lisättiin härkäpapu-

ruokintaan (p<0,01, yhdysvaikutus). 

Taulukko 11. Valkuaislisän vaikutus maidon tuotantoon ja maidon koostumukseen 
 Käsittely  Merkitsevyys 

 Rypsi Rypsi +  

Spirulina 

Härkä-

papu 

Härkä-

papu  

+ 

 Spirulina 

SEM Rypsi  

vs. 

Härkä-

papu 

Spirulinan 

lisää-mi-

nen 

Yhdys-vai-

kutus 

Tuotos         

Maito, kg/pv 31,0 30,0 28,5 29,7 0,53 <0,001 0,857 0,002 

EKM, kg/pv 34,1 33,8 32,3 32,9 0,86 0,006 0,696 0,303 

Rasva, g/pv 1469 1483 1414 1433 51,9 0,074 0,552 0,942 

Valkuainen, g/pv 1127 1106 1050 1070 23,4 <0,001 0,959 0,058 

Laktoosi, g/pv 1383 1328 1276 1320 27,0 0,002 0,718 0,005 

Koostumus         

Rasva, g/kg 47,4 49,4 49,2 48,1 1,46 0,694 0,562 0,042 

Valkuainen, g/kg 36,5 37,1 36,9 36,2 0,80 0,192 0,911 0,004 

Laktoosi, g/kg 44,6 44,2 44,6 44,4 0,36 0,673 0,334 0,824 

Urea, mg/dl 27,0 28,9 30,2 29,6 1,52 <0,001 0,117 0,008 

EKM (kg/pv)/kuiva-

aineen syönti (kg/pv)

1,47 1,48 1,39 1,47 0,044 0,018 0,008 0,044 

SEM= keskiarvon keskivirhe (standard error of the mean), EKM= energiakorjattu maito 

Rasva-ja valkuaispitoisuus lisääntyivät, kun Spirulina-levää lisättiin rypsiruokintaan ja vä-

henivät, kun Spirulina-levää lisättiin härkäpapuruokintaan (p<0,05, yhdysvaikutus). Mai-

don ureapitoisuus oli suurempi härkäpapu- kuin rypsiruokinnoissa (p<0,001). Maidon 

ureapitoisuus suureni, kun Spirulina-levää lisättiin rypsiruokintaan ja pieneni, kun Spiru-

lina-levää lisättiin härkäpapuruokintaan (p<0,01, yhdysvaikutus). Energiakorjatun mai-

totuotoksen ja kuiva-aineen syönnin suhde eli rehun muuntosuhde oli suurempi rypsi- 

kuin härkäpapuruokinnoissa (p<0,05). Rehun muuntosuhde suureni, kun Spirulina-levää 

lisättiin rypsi- tai härkäpapuruokintaan (p<0,01). Spirulina-levä suurensi enemmän re-

hun muuntosuhdetta härkäpapuruokinnassa kuin rypsiruokinnassa (p<0,05, yhdysvaiku-

tus). 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

5.1. Koerehujen koostumus 

Säilörehun säilöntäaineena oli muurahaishapon ja ammoniumformiaatin seos (AIV2 

plus). Keskimääräisen paalipainon avulla arvioitu säilöntäaineen käyttömäärä oli 7,7 l / 

tonni tuoretta rehua, mikä on enemmän kuin valmistajan antama suositus 5 l / tonni 

rehua (AIV 2016). Säilörehun kuiva-ainepitoisuus oli 293 g/kg, jolloin hyvin säilyneen re-

hun pH:n tulisi olla alle 4,2 (Moisio ja Heikonen 1992). Kokeen säilörehun pH oli tavoi-

tearvoa korkeampi 4,8. Säilörehun virhekäymisestä ei kuitenkaan ollut merkkejä, sillä 

haihtuvien rasvahappojen pitoisuus oli maltillinen. Säilörehun korkea pH johtui toden-

näköisesti säilöntäaineen suuresta käyttömäärästä, sillä käyminen oli hyvin rajoittunutta 

ja säilörehun maitohappopitoisuus pieni. Säilörehun ammoniumtypen osuus oli 95,2 

g/kg N, kun suositus on alle 60 g/kg N (Moisio ja Heikonen 1992). Säilöntäaineen sisäl-

tämä ammoniumformiaatti lisää valmiin säilörehun ammoniumtypen määrää, eikä am-

moniumtypen osuus sen vuoksi kerro pelkästään valkuaisen hajoamisesta. Säilörehu oli 

sulavuudeltaan ja ravintoarvoiltaan hyvää. 

Kokeen Spirulina-levän raakavalkuaispitoisuus (683 g/kg ka) oli suurempi kuin mitä 

Becker ym. (2007) ovat aiemmin julkaisseet (460–630 g/kg ka). Kuitenkin myös Panjaitan 

ym. (2015), Ylinen (2015) ja Halmemies-Beauchet-Filleau ym. (2016) raportoivat Spiru-

lina-levän raakavalkuaispitoisuuden Beckerin ym. (2007) julkaisemaa suuremmaksi. 

Rypsin ja härkäpavun raakavalkuaispitoisuudet erosivat toisistaan odotettua vähem-

män. Härkäpavun raakavalkuaispitoisuus oli 35 g/kg ka pienempi kuin rypsin, kun rehu-

taulukoiden (Luke 2015) mukaan eroa on 79 g/kg ka. 

Kokeen Spirulina-levä ei sisältänyt NDF:ä. Yhtäpitävästi Ylisen (2015) ja Halmemies-

Beauchet-Filleaun ym. (2016) tutkimuksissa todettiin, että Spirulina-levä ei sisällä lain-

kaan NDF:ä. Rypsirouheen NDF-pitoisuus (366 g/kg ka) oli rehutaulukkoarvoa (270 g/kg 

ka, Luke 2015) huomattavasti suurempi, mikä voi selittää myös rypsirouheen tavan-

omaista pienemmän raakavalkuaispitoisuuden. Rypsin NDF-pitoisuus oli yli kaksi kertaa 

suurempi kuin härkäpavun NDF-pitoisuus. 
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Odotetusti Spirulina-levän histidiinipitoisuus (14,7 g/kg RV) oli pienempi kuin rypsin 

(21,3 g/kg RV) ja härkäpavun (22,8 g/kg RV). Härkäpavun metioniinipitoisuus oli vain 

5,22 g/kg RV, kun se rypsissä oli 15,6 g/kg RV ja Spirulina-levässä 18,3 g/kg RV. Lysiinipi-

toisuus oli suurin härkäpavussa 55,9 g/kg RV. Rypsin (48,0 g/kg RV) ja Spirulina-levän 

(44,9 g/kg RV) lysiinipitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa. Koerehujen aminohappo-

koostumus on esitelty tarkemmin Tarsian (2016) maisterintutkielmassa.  

5.2 Syönti, ravintoaineiden saanti ja sulavuus 

Karkearehun syöntiin vaikuttavat säilörehun sulavuus ja käymislaatu (Huhtanen 1998). 

Kokeen säilörehu oli D-arvoltaan keskivertoa ja sen syönti-indeksi oli 104 (Huhtanen ym. 

2007). Kokeen lehmät söivät seosrehua hyvin. Kokonaiskuiva-aineen syönnissä ei tässä 

tutkimuksessa ollut eroa rypsi- ja härkäpapuruokintojen välillä. Kuiva-aineen syönti ei 

osassa aiemmista tutkimuksista ole eronnut, kun härkäpapu on korvannut rypsiä tai soi-

jaa (Volpelli ym. 2010, Volpelli ym. 2012, Puhakka ym. 2014). Kuitenkin Puhakan ym. 

(2016) tutkimuksessa kuiva-aineen syönti väheni lineaarisesti, kun härkäpapu korvasi 

rypsiä. Syönnin väheneminen kyseisessä tutkimuksessa johtui todennäköisesti NDF:n su-

lavuuden vähenemisestä sekä aminohappojen saannin epätasapainottumisesta, kun 

härkäpapu korvasi rypsiä. Tässä tutkimuksessa NDF:n sulavuus oli kuitenkin samanlainen 

rypsi- ja härkäpapuruokinnoissa. 

Kuiva-aineen syönti väheni hypoteesin mukaisesti, kun Spirulina-levän valkuainen kor-

vasi puolet rypsin tai härkäpavun valkuaisesta. Syönti väheni rypsiruokinnassa 0,5 kg ka 

/pv (2,1 %) ja härkäpapuruokinnassa 0,8 kg ka /pv (3,5 %), kun puolet valkuaisesta kor-

vattiin Spirulina-levän valkuaisella (kuva 4). Kuiva-aineen syönnin vähentyminen ei ollut 

tässä tutkimuksessa yhtä suurta kuin aiemmissa kokeissa, joissa syönti on vähentynyt. 

Franklinin ym. (1999) tutkimuksessa 675 g ka /pv annos Schizochytrium sp. -mikrolevää 

aiheutti 21 % pienemmän kuiva-aineen syönnin verrattuna kontrolliin. Boeckaertin ym. 

(2008) ensimmäisessä kokeessa 384 g ka/pv annos DHA Gold -mikrolevävalmistetta in-

fusoitiin suoraan pötsiin, jolloin kuiva-aineen syönti väheni 46 %. Boeckeartin ym. (2008) 

toisessa kokeessa noin puolet pienempi DHA Gold annos (195 g ka /pv) rehuun lisättynä 

pienensi kuiva-aineen syöntiä 7,6 %. Franklinin ym. (1999) ja Boeckaertin ym. (2008) tut-
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kimuksissa käytetyt mikrolevävalmisteet eivät vastanneet koostumukseltaan valkuaisre-

huna käytettävää Spirulina-levää, sillä ne sisälsivät huomattavasti enemmän tyydytty-

mättömiä rasvahappoja. Levävalmisteiden erilainen koostumus voi selittää tutkimusten 

erilaisia syöntituloksia. Toisaalta Ylisen (2015) tutkimuksessa kuiva-aineen syönti ei vä-

hentynyt, kun Spirulina- ja Chlorella-levien valkuainen korvasi puoliksi tai kokonaan ryp-

sin valkuaisen. Myöskään Halmemies-Beauchet-Filleaun ym. (2016) tutkimuksessa ko-

konaiskuiva-aineen syönti ei vähentynyt mikrolevän korvatessa rypsiä tai soijaa. Ylisen 

(2015) ja Halmemies-Beauchet-Filleaun ym. (2016) tutkimuksissa käytettiin erillisruokin-

taa ja mikrolevä sekoitettiin väkirehun sekaan. Halmemies-Beauchet-Filleaun ym. (2016) 

tutkimuksessa lehmät kompensoivat vähentynyttä väkirehun syöntiä syömällä säilöre-

hua enemmän, jolloin kokonaiskuiva-aineen syönnissä ei ollut eroa.  

 

Kuva 4. Syönti (kg ka /pv) kuvattuna päävaikutusten mukaan 

Raakavalkuaisen saannin lisääminen valkuaistäydennyksellä lisää yleensä rehun syöntiä 

(Allen 2000, Huhtanen ym. 2011, Puhakka ym. 2014). Suurempi syönti aiheutuu kuidun 

sulatuksen tehostumisen lisäksi siitä, että energian ja aminohappojen suhde kudoksissa 

tasapainottuu (Huhtanen ym. 2011). Spirulina-levän lisääminen valkuaisrehuttomaan ja 

raakavalkuaispitoisuudelta pienempään kontrolliruokintaan ei ole aikaisemmassa ko-

keessa lisännyt kuiva-aineen syöntiä (Halmemies-Beauchet-Filleau ym. 2016 koe 1) eli 

tämä tyypillinen vaikutusmekanismi on puuttunut. Tässä tutkimuksessa Spirulina-levän 
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valkuainen tosin korvasi rypsin ja härkäpapvun valkuaista, joten seosrehun valkuaispi-

toisuus ei lisääntynyt. Kuiva-aineen syönnin vähentyminen mikrolevää sisältävissä ruo-

kinnoissa voi Franklinin ym. (1999) mukaan johtua mikrolevän heikosta maittavuudesta, 

ruokinnan rasvapitoisuudesta tai mikrolevän rasvahappokoostumuksesta. Tässä tutki-

muksessa raakarasvan saanti ei lisääntynyt, kun Spirulina-levä korvasi rypsiä tai härkä-

papua. Rasvahappoketjun pidentyessä ja kaksoissidosten lisääntyessä vaikutus syöntiin 

ja maitotuotokseen voimistuu (Drackley ym. 1992). Rehujen rasvahappokoostumusta ei 

analysoitu tässä tutkimuksessa mutta aiemmissa tutkimuksissa Ylinen (2015) ja Halme-

mies-Beauchet-Filleau ym. (2016) totesivat, että Spirulina-levä sisältää hyvin vähän mo-

nityydyttymättömiä C20-rasvahappoja. Tässä kokeessa kuiva-aineen syönnin vähenty-

misen Spirulina-levää sisältävissä ruokinnoissa voidaan olettaa johtuvan rehuseoksen 

huonommasta maittavuudesta verrattuna rehuseoksiin, joissa levää ei ollut. 

Ruokinnan väkirehun osuus oli 450 g/kg rehuannoksen kuiva-aineesta. Väkirehun osuus 

oli riittävä, sillä lehmät olivat todennäköisesti kokeen ajan positiivisessa energiata-

seessa. Lehmien keskimääräinen elopaino lisääntyi 5 kg kokeen aikana. Lisäksi plasman 

NEFA-pitoisuudet olivat kaikissa ruokinnoissa maltilliset. 

Lehmien NDF:n saanti oli pienempi härkäpapu- kuin rypsiruokinnoissa. NDF:n saanti oli 

pienempi, kun Spirulina-levää lisättiin rypsi- tai härkäpapuruokintaan. Pienempi NDF:n 

saanti oli odotettavaa, sillä härkäpapu sisältää vähemmän NDF:ä kuin rypsi ja Spirulina-

levässä ei ole lainkaan NDF:ä. Riittävän kuidun saannin varmistamiseksi on kuitenkin 

olennaisempaa tarkastella karkearehun NDF:n osuutta ruokinnassa. Kaikissa tämän tut-

kimuksen ruokinnoissa karkearehun NDF:n osuus (278 g/kg) koko ruokinnan kuiva-ai-

neesta oli suosituksen (yli 250–270 g/kg, Huhtanen 2003) mukainen.  

Rypsin, härkäpavun ja Spirulina-levän erot raakavalkuaispitoisuudessa huomioitiin 

seosrehureseptejä tehdessä niin, että ruokinnoista tehtiin isonitrogeeniset valkuaisre-

husta saatavan raakavalkuaisen osalta. Lehmien raakavalkuaisen saannissa ei ollut eroa 

ruokintojen välillä. Raakarasvan saanti oli suurempi rypsiruokinnoissa verrattuna härkä-
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papuruokintoihin. Valkuaisrehuista kertynyt raakarasvan saanti oli kuitenkin suhteelli-

sen pieni kaikissa ruokinnoissa (rypsi 94,8 g/pv, rypsi + Spirulina 82,1 g/pv, härkäpapu 

39,5 g/pv ja härkäpapu + Spirulina 54,0 g/pv).  

Raakavalkuaisen sulavuus oli rypsiruokinnassa pienempi kuin härkäpapuruokinnassa. 

Tätä saattaa selittää erot valkuaisrehujen prosessoinnissa, sillä kokeessa käytetty rypsi-

rouhe oli lämpökäsitelty, kun taas härkäpapu ei ollut lämpökäsiteltyä, kuten ei Spiruli-

nakaan. Lisäksi rypsirouheen valkuaisesta todennäköisesti suurempi osa oli sulama-

tonta, kuituun sitoutunutta valkuaista härkäpavun siemeneen verrattuna (0 vs. 12 % 

RV:sta, NRC 2001). Pienempi raakavalkuaisen sulavuus rypsiruokinnassa johti myös pie-

nempiin kuiva-aineen ja orgaanisen aineen sulavuuksiin härkäpapuruokintaan verrat-

tuna. Vastaavasti Puhakan ym. (2016) tutkimuksessa raakavalkuaisen sulavuus väheni 

merkitsevästi sekä kuiva-aineen ja orgaanisen aineen sulavuudet suuntaa-antavasti, kun 

härkäpapu korvasi rypsiä. Puhakan ym. (2014) aiemmassa tutkimuksessa raakavalkuai-

sen sulavuus oli pienempi härkäpapu- kuin rypsiruokinnassa. Tämä voi osittain johtua 

siitä, että syönti oli 3 kg ka /pv suurempi härkäpapu- kuin rypsiruokinnassa, jolloin rehun 

läpikulkuaika on nopeutunut ja sulavuus vähentynyt.  

NDF:n sulavuus oli tässä tutkimuksessa saman suuruinen rypsi- ja härkäpapuruokin-

nassa. Puhakan ym. (2016) tutkimuksessa NDF:n sulavuus väheni suuntaa-antavasti, kun 

härkäpapu korvasi rypsiä. NDF:n sulavuuden väheneminen johtui Puhakan ym. (2016) 

mukaan todennäköisesti suuremmasta tärkkelyksen saannista, joka on johtanut pötsin 

pH:n laskuun. Pötsimikrobiston ja etenkin kuitua sulattavien bakteerien toiminta heik-

kenee, kun pötsin pH laskee alle 6.2–6.0 (Pitt ym. 1996). Tässä tutkimuksessa pötsin 

pH:ssa ei ollut eroa rypsi- ja härkäpapuruokintojen välillä. 

Spirulina-levän lisääminen rypsi- tai härkäpapuruokintaan ei vaikuttanut kuiva-aineen, 

orgaanisen aineen, NDF:n tai raakavalkuaisen sulavuuteen. Vastaavasti Ylisen (2015) ja 

Halmemies-Beauchet-Filleaun ym. (2016) tutkimuksissa mikrolevän lisääminen ruokin-

taan ei vaikuttanut orgaanisen aineen tai NDF:n sulavuuteen. Spirulina-levä soveltuu hy-

vin korvaamaan rypsiä ja härkäpapua heikentämättä rehuannoksen sulavuutta. 
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5.3 Pötsikäyminen 

Runsas määrä helposti fermentoituvia hiilihydraatteja lisää pötsimikrobien haihtuvien 

rasvahappojen tuotantoa, jolloin pötsin pH laskee. Matala pötsin pH haittaa kuitua su-

lattavien mikrobien toimintaa ja heikentää kuidun sekä orgaanisen aineen sulavuuksia 

(Fuentes ym. 2009). Tämän seurauksena pötsin haihtuvien rasvahappojen moolisuhteet 

muuttuvat. Lisäksi pötsin matalan pH:n on todettu lisäävän trans-10 C18:1 ja trans-

10,cis-12 CLA isomeerien muodostusta, mikä voi aiheuttaa maitorasvan depressiota 

(Bauman ja Griinari 2001, Fuentes ym. 2009). Yhtäpitävästi Puhakan ym. (2014) tutki-

mustulosten kanssa, pötsinesteen pH:ssa ei tässä tutkimuksessa ollut eroa rypsi- ja här-

käpapuruokintojen välillä.  

Pötsinesteen pH oli matalampi ruokinnoissa, jotka sisälsivät Spirulina-levää verrattuna 

pelkkää rypsiä tai härkäpapua sisältäviin ruokintoihin. Leväruokinnoissa lehmät söivät 

enemmän ohraa (keskimäärin 0,41 kg ka/pv) ja saivat siten enemmän tärkkelystä ver-

rattuna pelkkää rypsiä tai härkäpapua sisältäviin ruokintoihin. Suurempaan tärkkelyksen 

saantiin viittaa myös se, että pötsinesteen propionihapon mooliosuus suureni, kun ruo-

kintaan lisättiin Spirulina-levää. Pötsinesteen pH käyttäytyi ajan kuluessa eri ruokin-

noissa eritavalla. Ennen aamuruokintaa pötsinesteen pH nousi enemmän ruokinnoissa, 

jotka eivät sisältäneet Spirulina-levää. Lehmät söivät vähemmän Spirulina-levää sisältä-

vää rehua kuin rehua, jossa levää ei ollut. Voidaan olettaa, että lehmät, joilla ei ollut 

levää rehussaan, odottivat syömättöminä aamulla maittavampaa uutta rehuerää ja söi-

vät paljon rehua aamuruokinnan jälkeen. Tästä syystä pH nousi reilusti ennen ruokintaa 

ja laski ruokinnan jälkeen, kun se Spirulina-levää sisältävissä ruokinnoissa säilyi vakaana.  

Pötsikäymisessä syntyvä VFA on lypsylehmän tärkein energian lähde (Morvay ym. 2011). 

Ruokinta ei tässä tutkimuksessa vaikuttanut pötsinesteen VFA:n kokonaismäärään, joka 

oli 100–106 mmol/l. Aiemmin Puhakan ym. (2014) tutkimuksessa VFA:n kokonaismäärä 

ei muuttunut, kun härkäpapu korvasi rypsiä. Boeckaertin ym. (2008) tutkimuksessa 

VFA:n kokonaismäärä ei muuttunut ensimmäisessä kokeessa ja vähentyi toisessa ko-

keessa (124 vs. 151 mmol/l), kun ruokintaan lisättiin mikrolevää. 
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Pötsikäymisen lopputuotteena syntyi enemmän etikkahappoa ja vähemmän voihappoa 

kuin joissain nurmisäilörehu-vilja -pohjaisissa ruokinnoissa aiemmin (Jaakkola ym. 2006, 

Puhakka ym. 2014). Pötsinesteen VFA:n moolisuhteisiin vaikuttavat pötsikäymisen läh-

töaineet, pötsin mikrobipopulaatio sekä pötsissä vallitsevat olosuhteet (Morvay ym. 

2011). On kuitenkin havaittu, että pohjoismaissa tyypillisessä nurmisäilörehupohjaisessa 

ruokinnassa pötsinesteen VFA-suhteet eivät käyttäydy ruokintamuutosten myötä sa-

moin kuin esimerkiksi maissipohjaisessa ruokinnassa. Pötsikäymisen lähtöaineista NDF 

lisää tyypillisesti etikkahapon osuutta (Friggens ym. 1998). Puhakan ym. (2014) tutki-

muksessa ruokinnat sisälsivät vähemmän NDF:ä, mikä voi osittain selittää erilaiset pöt-

sikäymisen lopputuotteet. Etikkahappo ja voihappo ovat lipogeenisia eli ne ovat lyhyt- 

ja keskipitkäketjuisten, tyydyttyneiden 4:0–16:0 rasvahappojen synteesin esiaineita 

maitorauhasessa (Morvay ym. 2011). Propionihappo on glukogeeninen ja se on tärkein 

glukoosin lähde lypsylehmällä. Lipogeenisten ja glukogeenisen VFA:n suhde oli Puhakan 

ym. (2014) tutkimuksessa pienempi sekä rypsiruokinnassa (3,81 vs. 4,87) että härkäpa-

puruokinnassa (4,26 vs. 4,75) verrattuna tämän tutkimuksen tuloksiin. VFA osuuksien 

ero näkyy myös maidon rasvapitoisuudessa, joka oli tässä tutkimuksessa suurempi sekä 

rypsiruokinnassa (+6,4 g/kg) että härkäpapuruokinnassa (+7,1 g/kg) verrattuna Puhakan 

ym. (2014) tutkimustuloksiin. 

Etikkahapon mooliosuus oli suurempi rypsi- kuin härkäpapuruokinnassa, minkä voi osit-

tain selittää rypsiruokinnan suurempi NDF:n saanti verrattuna härkäpapuruokintaan. 

Aiemmin Puhakan ym. (2014) tutkimuksessa etikkahapon mooliosuudessa ei ollut eroa 

rypsi- ja härkäpapuruokintojen välillä. Lipogeenisten ja glukogeenisten haihtuvien ras-

vahappojen suhteessa ei ollut eroa rypsi- ja härkäpapuruokintojen välillä. Spirulina-levän 

lisääminen ruokintaan pienensi etikkahapon mooliosuutta etenkin rypsiruokinnassa. 

Tämä voi osittain selittyä sillä, että Spirulina-levän lisääminen ruokintaan vähensi NDF:n 

saantia ja pienensi pötsin pH:ta. NDF:n saannin väheneminen ja pötsin pH:n lasku vä-

hentävät tyypillisesti etikkahapon mooliosuutta (Friggens ym. 1998, Fuentes ym. 2009). 

Vastaavasti Boeckaertin ym. (2008) tutkimuksessa (koe 2) etikkahapon mooliosuus pie-

neni, kun ruokintaan lisättiin mikrolevää.  
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Propionihapon mooliosuus oli suurempi levää sisältävissä ruokinnoissa verrattuna pelk-

kään rypsi- tai härkäpapuruokintaan. Tärkkelys on propionihapon esiaine pötsikäymi-

sessä. Levää sisältävissä ruokinnoissa ohran syönti ja täten tärkkelyksen saanti olivat 

suuremmat kuin pelkkää rypsiä tai härkäpapua sisältävissä ruokinnoissa. Aiemmassa tut-

kimuksessa levän lisääminen ruokintaan ei vaikuttanut propionihapon mooliosuuteen 

(Boeckaert ym. 2008). Tässä tutkimuksessa Spirulina-levä ei vaikuttanut pötsinesteen 

voihapon mooliosuuteen. Aiemmin Boeckaertin ym. (2008) tutkimuksen ensimmäisessä 

kokeessa voihapon mooliosuus suureni ja toisessa kokeessa pieneni, kun kontrolliruo-

kintaan lisättiin mikrolevää. Lipogeenisten haihtuvien rasvahappojen suhde glukogeeni-

siin oli levää sisältävissä ruokinnoissa pienempi kuin rypsi- tai harkäpapuruokinnassa. 

Isovaleriaanahapon mooliosuus pötsinesteessä suureni, kun Spirulina-levää lisättiin ryp-

siruokintaan (5,17 mmol/mol vs. 4,46 mmol/mol). Vastaavasti Costan ym. (2016) tutki-

muksessa isovaleriaanahapon osuus oli suurempi Spirulina-leväruokinnassa kuin rypsi-

ruokinnassa. Samoin Boeckaertin ym. (2008) molemmissa kokeissa isovaleriaanahapon 

osuus oli suurempi mikrolevävalmistetta sisältävissä ruokinnoissa verrattuna kontrolli-

ruokintoihin. Mikroleväruokintojen ja kontrolliruokintojen raakavalkuaispitoisuudet oli-

vat lähes samat. Tässä tutkimuksessa Spirulina-levä lisäsi haaroittuneiden aminohappo-

jen saantia sekä rypsi- että härkäpapuruokinnassa (Tarsia 2016). Lisäksi Spirulina-levän 

valkuaisen pötsihajoavuus oli todennäköisesti suurempi kuin rypsirouheen (Costa ym. 

2016). Haaroittuneiden aminohappojen suurempi saanti ja Spirulina-levän valkuaisen 

rypsirouheen valkuaista suurempi pötsihajoavuus voivat selittää erot pötsinesteen iso-

valeriaanahapon osuudessa tässä tutkimuksessa. 

Pötsinesteen ammoniakkitypen pitoisuus oli suurempi härkäpapu- kuin rypsiruokin-

noissa. Härkäpavun valkuaisen pötsihajoavuus oli todennäköisesti suurempi kuin rypsi-

rouheen valkuaisen (NRC 2001, Luke 2015), jolloin pötsiin muodostui enemmän ammo-

niakkia. Aiemmin Puhakan ym. (2014) tutkimuksessa pötsinesteen ammoniakkityppipi-

toisuuksissa ei ollut eroa rypsi- ja härkäpapuruokintojen välillä. Ammoniakkitypen pitoi-

suus pötsinesteessä suureni, kun Spirulina-levää lisättiin rypsiruokintaan. Toisaalta, 

kun Spirulina-levää lisättiin härkäpapuruokintaan, ammoniakkitypen pitoisuus pötsines-
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teessä pieneni. Vastaavasti Lammisen ym. (2016) tutkimuksessa Spirulina-levän lisäämi-

nen rypsiruokintaan suurensi ammoniakkitypen pitoisuutta pötsinesteessä. Mikrolevien 

valkuaisen pötsihajoavuutta ei tunneta, mutta Costan ym. (2016) mukaan Spirulina-le-

vän valkuaisen in vitro -pötsihajoavuus on suurempi kuin rypsirouheen valkuaisen.  

5.4 Plasman energiametaboliitit ja maitorauhasen ravintoaineiden otto 

Tässä tutkimuksessa ruokinta ei vaikuttanut valtimoplasman energia-aineenvaihdunta-

tuotteiden (glukoosi, BHBA ja NEFA) pitoisuuksiin. Lypsylehmän plasman glukoosipitoi-

suus on vaihdellut kotimaisissa tutkimuksissa välillä 3,2–4,2 mmol/l (Korhonen ym. 

2000, Korhonen ym. 2002, Puhakka ym. 2016). Plasman glukoosipitoisuudet olivat tässä 

tutkimuksessa eri ruokinnoissa 3,48–3,56 mmol/l. Plasman glukoosipitoisuudessa ei ole 

ollut eroa aiemmissakaan tutkimuksissa, kun rypsiä on verrattu härkäpapuun (Puhakan 

ym. 2014) tai mikrolevään (Ylinen 2015). Kuitenkin Puhakan ym. (2016) tutkimuksessa 

plasman glukoosipitoisuus oli suuntaa-antavasti suurempi härkäpapu- kuin rypsiruokin-

nassa, mikä johtui todennäköisesti suuremmasta tärkkelyksen saannista. 

Subkliininen ketoosi voidaan todeta, kun plasman BHBA-pitoisuus ylittää 1 mmol/l (Duf-

field 2000). Tässä tutkimuksessa plasman BHBA-pitoisuudet olivat alle 1 mmol/l, joten 

lehmät eivät olleet subkliinisessä ketoosissa. Ylisen ym. (2015) tutkimuksessa plasman 

BHBA-pitoisuus oli pienempi, kun mikrolevä korvasi puolet rypsin valkuaisesta verrat-

tuna pelkkään rypsiruokintaan. Ero plasman BHBA-pitoisuudessa johtui Ylisen (2015) 

mukaan todennäköisesti vastaavan suuntaisesta erosta pötsikäymisessä syntyneen voi-

hapon osuudessa. Plasman BHBA-pitoisuudessa ei ole ollut eroa, kun on verrattu rypsiä 

ja härkäpapua (Puhakka ym. 2014, Puhakka ym. 2016). 

Plasman NEFA-pitoisuudesta voidaan arvioida, kuinka voimakkaasti lehmä mobilisoi ras-

vakudostaan. Tyypillisesti plasman NEFA-pitoisuus lisääntyy poikimisen aikaan (Grum-

mer 1995). Tässä tutkimuksessa plasman NEFA-pitoisuudet olivat tuotoskauden vaiheen 

mukaisesti pienet kaikissa ruokinnoissa.  

Maitorauhasen energiaravintoaineiden ottoa tutkittiin käyttäen AV-menetelmää. Mai-

torauhasen ravintoaineen AV-erotus muodostaa yleensä funktion valtimoplasman pitoi-

suuden kanssa (Cant ym. 1993). Kuitenkaan maitorauhasen glukoosin AV-erotus ei ole 
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riippuvainen valtimoplasman glukoosipitoisuudesta (Cant ym. 1993). Maitorauhasen 

syntetisoiman laktoosin glukoosi ja suurin osa galaktoosista on peräisin verenkierron 

glukoosista. Glukoosin ja BHBA:n AV-erotukset pienenivät, kun Spirulina-levää lisättiin 

rypsiruokintaan ja suurenivat, kun Spirulina-levää lisättiin härkäpapuruokintaan. Ruo-

kinta ei vaikuttanut maitorauhasen ottaman glukoosin, BHBA:n tai NEFA:n määrään 

(mol/pv). Maitorauhasen ottama NEFA:n määrä oli kaikissa ruokinnoissa negatiivinen. 

Maitorauhanen ei siis käyttänyt NEFA:a rasvahapposynteesin lähtöaineena. 

5.5 Maitotuotos ja maidon koostumus 

Hypoteesin mukaisesti maitotuotos oli härkäpapuruokinnassa pienempi kuin rypsiruo-

kinnassa. Härkäpapuruokinnan pienempi maitotuotos rypsiruokintaan verrattuna saat-

toi johtua liian vähäisestä metioniinin saannista tarpeeseen nähden. Metioniinin saanti 

ja plasman metioniinipitoisuus olivat härkäpapuruokinnassa (8,6 g/pv, 2,9 µmol/l) pie-

nemmät kuin rypsiruokinnassa. Puhakan ym. (2014) ensimmäisessä tutkimuksessa mai-

totuotos oli härkäpapuruokinnassa suurempi kuin rypsiruokinnassa mutta tämä johtui 

siitä, ettei rypsi saanut aikaan odotettua tuotosvastetta. Puhakan ym. (2016) toisessa 

tutkimuksessa maitotuotos ja energiakorjattu maitotuotos olivat pienemmät härkä-

papu- kuin rypsiruokinnassa. Aiemmissa tutkimuksissa maitotuotos ei ole muuttunut, 

kun härkäpapu on korvannut osan soijasta (Volpelli ym. 2010, Volpelli ym. 2012). Vol-

pellin ym. (2010 ja 2012) tutkimuksissa lehmät tuottivat vähemmän maitoa kuin tässä 

tai Puhakan ym. (2016) tutkimuksessa (n. 22 kg/pv vs. n. 30 kg/pv). Härkäpavun valkuai-

nen riittää todennäköisesti vastaamaan pienituottoisen lehmän aminohappojen tarpee-

seen.  

Spirulina-levä täydensi härkäpapuruokintaa metioniinin saannin osalta ja lisäsi maito-

tuotosta (1,2 kg/pv) mutta Spirulina-levän lisääminen ei kuitenkaan vaikuttanut energia-

korjattuun maitotuotokseen merkitsevästi. Aiemmissa tutkimuksissa mikrolevän lisää-

minen ruokintaan ei ole yleensä vaikuttanut maitotuotokseen (Franklin ym. 1999, Wulle-

pit ym. 2012, Ylinen 2015, Halmemies-Beauchet-Filleau ym. 2016). Toisaalta mikrolevän 

valkuainen ei ole aiemmissa tutkimuksissa koskaan korvannut härkäpavun valkuaista. 

Boeckaertin ym. (2008) tutkimuksessa maitotuotos oli pienempi, kun ruokinta sisälsi 

mikrolevää verrattuna kontrolliin. 
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Päävaikutukset energiakorjattuun maitotuotokseen on esitetty kuvassa 5. Spirulina-le-

vän lisääminen ruokintoihin ei vaikuttanut merkitsevästi energiakorjattuun maito-

tuotokseen. Härkäpapuruokinnoissa energiakorjattu maitotuotos oli 1,4 kg/pv pienempi 

kuin rypsiruokinnoissa. 

 

Kuva 5. Energiakorjattu maitotuotos kuvattuna päävaikutusten mukaan 

Rasvatuotos oli suuntaa-antavasti pienempi härkäpapuruokinnassa kuin rypsiruokin-

nassa. Raakarasvan saanti oli keskimäärin 60 g/pv pienempi härkäpapu- kuin rypsiruo-

kinnoissa, jolloin rehuperäisiä rasvahappoja oli todennäköisesti vähemmän käytettä-

vissä maitorasvan synteesiin. Vastaavasti Puhakan ym. (2016) tutkimuksessa rasvatuo-

tos väheni suuntaa-antavasti, kun härkäpapu korvasi rypsiä. Toisaalta rasvatuotoksessa 

ei ole ollut eroa, kun härkäpapu on korvannut soijaa (Volpelli ym. 2010).  

Mikrolevän lisääminen ruokintaan on pienentänyt maidon rasvapitoisuutta osassa aiem-

mista tutkimuksista (Franklin ym. 1999, Boeckaert ym. 2008, Wullepit ym. 2012). Näissä 

tutkimuksissa mikrolevälisä on sisältänyt runsaasti DHA:ta ja eikosapentaeenihappoa 

(EPA), jotka lisäävät biohydrogenaation välituotteiden kuten trans-10,cis-12 CLA:n ker-

tymistä pötsiin (Boeckaert ym. 2008). Trans-10,cis-12 CLA:n on todettu inhiboivan mai-

torauhasen de novo rasvahapposynteesiä, aiheuttaen maidon rasvapitoisuuden pienen-

tymisen (Bauman ja Griinari 2001). Spirulina-levä sisältää vain vähän C20-rasvahappoja, 
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eikä lainkaan DHA:ta tai EPA:a (Ylinen 2015). Halmemies-Beauchet-Filleaun ym. (2016, 

koe 2) tutkimuksessa maidon rasvapitoisuus oli suurempi, kun Spirulina-levää käytettiin 

valkuaisrehuna verrattuna soijaan. Vastaavasti tässä tutkimuksessa maidon rasvapitoi-

suus oli suurempi, kun Spirulina-levää lisättiin rypsiruokintaan (+ 2 g/kg). Halmemies-

Beauchet-Filleaun ym. (2016, koe 2) tutkimuksen Spirulina-levää sisältävässä ruokin-

nassa etikkahapon pitoisuus valtimoveressä oli suurempi kuin muissa ruokinnoissa, 

minkä oletettiin aiheuttavan maidon suuremman rasvapitoisuuden ja -tuotoksen. Tässä 

tutkimuksessa pötsinesteen etikkahapon tai voihapon osuus ei ollut suurempi, kun ryp-

siruokintaan lisättiin Spirulina-levää. Toisaalta Spirulina-levän lisääminen härkäpapuruo-

kintaan pienensi maidon rasvapitoisuutta (-1,1 g/kg). Erot maidon rasvapitoisuudessa 

johtuivat todennäköisesti maitomäärän muutoksista, sillä rasvatuotos ei muuttunut, 

kun ruokintoihin lisättiin Spirulina-levää. 

Rajoittunut syönti ja energian saanti pienentävät maidon valkuaispitoisuutta (Huhtanen 

ym. 2003, Huhtanen ja Rinne 2007, Gruber ym. 2014). Karkearehun sulavuus ja käymis-

laatu vaikuttavat syöntiin, energian saantiin ja maidon valkuaispitoisuuteen (Huhtanen 

ym. 2003, Huhtanen ja Rinne 2007). Pötsimikrobit eivät saa yhtä paljon energiaa säilö-

rehun käymistuotteista kuin helposti fermentoituvista hiilihydraateista, jolloin mikrobi-

valkuaisen tuotanto vähenee (Huhtanen ym. 2003). Ruokinnan raakavalkuaispitoisuus 

tai valkuaisen lähde eivät juuri vaikuta maidon valkuaispitoisuuteen, mutta rasvalisäys 

pienentää valkuaispitoisuutta (Jenkins ja McGuire 2006).  

Tässä tutkimuksessa maidon valkuaispitoisuus oli eri ruokinnoissa 36,2–37,1 g/kg. Rypsi 

ja härkäpapu valkuaisen lähteenä tai Spirulina-levä eivät yksistään vaikuttaneet maidon 

valkuaispitoisuuteen, mutta yhdysvaikutus oli merkitsevä. Spirulina-levän lisääminen 

suurensi maidon valkuaispitoisuutta rypsiruokinnassa ja pienensi härkäpapuruokin-

nassa, mutta erot olivat numeerisesti pienet ja johtuivat maitomäärän muutoksista, ku-

ten rasvankin osalla. Aiemmissa tutkimuksissa ruokinnassa käytetty mikrolevä ei ole vai-

kuttanut maidon valkuaispitoisuuteen (Franklin ym. 1999, Boeckaert ym. 2008, Wullepit 

ym. 2012, Ylinen 2015, Halmemies-Beauchet-Filleau ym. 2016). Puhakan ym. (2014) en-

simmäisessä tutkimuksessa maidon valkuaispitoisuus oli suurempi härkäpapu- kuin ryp-

siruokinnassa. Toisessa tutkimuksessa (Puhakka ym. 2016) maidon valkuaispitoisuus 
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pienentyi, kun härkäpapu korvasi rypsiä. Maidon valkuaispitoisuus ei kuitenkaan ole 

muuttunut, kun härkäpapu on korvannut soijaa (Volpelli ym. 2010, Volpelli ym. 2012). 

Valkuaistuotos oli tässä tutkimuksessa pienempi härkäpapu- kuin rypsiruokinnassa (- 77 

g/pv). Vastaavasti Puhakan ym. (2016) tutkimuksessa valkuaistutos väheni, kun härkä-

papu korvasi rypsiä. Puhakan ym. (2014) aiemmassa tutkimuksessa rypsi käyttäytyi ruo-

kinnassa poikkeavasti ja valkuaistuotos oli suurempi härkäpapu- kuin rypsiruokinnassa. 

Tutkimuksissa, joissa härkäpapu on korvannut soijaa, valkuaistuotos ei ole muuttunut 

(Volpelli ym. 2010, Volpelli ym. 2012). 

Maidon ureapitoisuus oli suurempi härkäpapu- kuin rypsiruokinnassa. Vastaavasti 

osassa muista tutkimuksista maidon ureapitoisuus on ollut suurempi härkäpapu- kuin 

rypsi- (Puhakka ym. 2014 koe 2, Puhakka ym. 2016) tai soijaruokinnassa (Volpelli ym. 

2012). Kuitenkin Volpellin ym. (2010) sekä Puhakan ym. (2014 koe 1) tutkimuksissa mai-

don ureapitoisuus oli pienempi, kun ruokinta sisälsi härkäpapua verrattuna pelkkää soi-

jaa tai rypsiä valkuaistäydennyksenä sisältävään. Maidon ureapitoisuus on yhteydessä 

pötsin ammoniakkityppipitoisuuteen, sillä osa imeytyneestä ammoniakista erittyy 

ureana maidon mukana eläimestä (McDonald ym. 2011). Pötsin ammoniakkityppipitoi-

suus oli suurempi härkäpapu- kuin rypsiruokinnassa (9,37 vs. 6,12 mmol/l). Puhakan ym. 

(2014) ensimmäisessä kokeessa pötsin ammoniakkityppipitoisuudessa ei ollut eroa ruo-

kintojen välillä. Härkäpapuruokinnan suurempi maidon ureapitoisuus viittaa härkäpa-

vun valkuaisen suurempaan pötsihajoavuuteen ja heikompaan hyväksikäyttöön. Spiru-

lina-levän lisääminen suurensi maidon ureapitoisuutta rypsiruokinnassa (+1,9 mg/dl) ja 

pienensi härkäpapuruokinnassa (-0,6 g/dl). Ylisen (2015) mukaan rypsin korvaaminen 

mikrolevällä ei vaikuttanut maidon ureapitoisuuteen. Voidaan ajatella että Spirulina-

levä täydensi härkäpapuruokinnan aminohappokoostumusta ja paransi siten valkuaisen 

hyväksikäyttöä. 

Laktoosi muodostuu maitorauhasessa glukoosista ja galaktoosista. Glukoosi otetaan ve-

renkierrosta ja galaktoosi syntetisoidaan verenkierrosta otetusta glukoosista, etikkaha-

posta ja glyserolista. Laktoosi on maidon tärkein osmoottinen komponentti ja se sääte-
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lee muodostuvan maidon määrää (Cant ym. 1993). Tästä johtuen maidon laktoosipitoi-

suus vaihtelee hyvin vähän normaaleissa ruokinnoissa. Maidon laktoosipitoisuus oli tä-

män tutkimuksen ruokinnoissa 44,2–44,6 g/kg. Laktoosituotos oli suurempi rypsi- kuin 

härkäpapuruokinnassa. Maitorauhasen glukoosin otto oli kuitenkin numeerisesti pie-

nempi rypsi- kuin härkäpapuruokinnassa (1 mol/pv). Pötsinesteen etikkahapon osuus oli 

rypsiruokinnassa suurempi kuin härkäpapuruokinnassa, joten on mahdollista että mai-

torauhanen otti enemmän etikkahappoa rypsi- kuin härkäpapuruokinnassa laktoosin 

esiaineeksi. Spirulina-levän lisääminen ruokintaan vähensi laktoosituotosta rypsiruokin-

nassa ja lisäsi härkäpapuruokinnassa. Maitorauhasen glukoosin otto oli numeerisesti 

suurempi, kun ruokintaan lisättiin Spirulina-levää. Lisäksi Spirulina-levän lisääminen ruo-

kintaan vähensi etikkahapon osuutta pötsinesteessä. Ruokintojen väliset erot laktoosi-

tuotoksessa ovat yhteydessä maitomäärän muutoksiin. 

Rehun muuntosuhde kertoo, kuinka paljon lehmä tuottaa maitoa syötyä kuiva-aine kiloa 

kohti. Rehun muuntosuhde oli suurempi rypsi- kuin härkäpapuruokinnassa ja Spirulina-

levä paransi rehun muuntosuhdetta etenkin härkäpapua sisältävissä ruokinnoissa. 

Aiemmissa tutkimuksissa tulokset ovat olleet samankaltaisia. Puhakan ym. (2014) mu-

kaan rehun muuntosuhde oli suurempi rypsi- kuin härkäpapuruokinnassa (1,52 vs. 1,41, 

vastaavasti). Franklinin ym. (1999) tutkimuksen mukaan rehun muuntosuhde oli suu-

rempi, kun ruokinta sisälsi mikrolevää verrattuna kontrolliin. Halmemies-Beauchet-Fille-

aun ym. (2016) tutkimuksessa rehun muuntosuhde pieneni, kun Spirulina-levä korvasi 

puolet rypsistä, mutta ainoastaan Spirulina-levää valkuaistäydennyksenä sisältävässä 

ruokinnassa muuntosuhde oli samansuuruinen kuin rypsiruokinnassa. 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa verrattiin lämpökäsiteltyä rypsirouhetta jauhettuun härkäpavun sieme-

neen sekä lisäksi korvattiin puolet näiden valkuaisesta Spirulina platensis -mikrolevällä. 

Tämän tutkimuksen perusteella härkäpapu ja Spirulina-levä eivät ole maitotuotosvas-

teeltaan rypsirouheen veroisia valkuaisrehuja nurmisäilörehu- ja viljapohjaisessa ruokin-

nassa. Pötsin ammoniakkityppipitoisuus ja maidon ureapitoisuus olivat härkäpapuruo-

kinnassa suuremmat kuin rypsiruokinnassa. Pötsin ammoniakkityppipitoisuuteen ja mai-

don ureapitoisuuteen perustuen härkäpavun valkuaisen pötsihajoavuus oli suurempi ja 
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valkuaisen hyväksikäyttö heikompi kuin rypsirouheen valkuaisen. Lisäksi härkäpavun 

pieni metioniinipitoisuus ja epätasapainoisempi aminohappokoostumus todennäköi-

sesti rajoittavat maidontuotantoa rypsirouheeseen verrattuna.  

Spirulina-levä vähensi seosrehun syöntiä, mikä johtuu todennäköisesti Spirulina-levän 

huonommasta maittavuudesta härkäpapuun ja rypsirouheeseen verrattuna. Spirulina-

levä vähensi maito-, valkuais- ja laktoosituotosta korvatessaan rypsin valkuaista ja lisäsi 

niitä korvatessaan härkäpavun valkuaista. Spirulina-levä ei kuitenkaan vaikuttanut ener-

giakorjattuun maitotuotokseen. Spirulina-levä täydensi härkäpavun aminohappokoos-

tumusta ja seoksena ne vastasivat paremmin eläimen aminohappotarpeeseen kuin här-

käpapu pelkästään.  
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