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1 JOHDANTO 
 

Suomessa nurmisäilörehu on lypsylehmien ruokinnassa oleellisin osa erityisesti 

talviaikaan. Nurmelle vaihtoehtoisia säilörehuja on kuitenkin tarjolla melko niukasti 

Pohjois-Euroopassa (Burke ym. 2007). Nykyisin maidontuotannon kannattavuuden 

parantamiseen keskittyminen voi luoda tarpeen lisätä perinteisen nurmisäilörehun 

rinnalle palkoviljojen ja viljojen seoskasvustosta tehtyjä kokoviljasäilörehuja, jotka 

pienentävät teollisten typpilannoitteiden tarvetta, parantavat maan kasvukuntoa, 

monipuolistavat viljelykiertoa ja lisäävät kuiva-ainesadon määrää.  

 

Suomessa palkoviljojen siemeniä käytetään lypsylehmien ruokinnassa, jotta voitaisiin 

vähentää tuontivalkuaisen tarvetta. Kun palkoviljoja viljellään seoskasvustona ohran, 

kauran ja vehnän kanssa säilörehun tekoa varten, yhtenä tavoitteena on lisätä karkearehun 

valkuaispitoisuutta. Tuontirehujen valkuaisen korvaaminen palkoviljoilla on haastavaa, 

koska palkoviljojen valkuaisarvo märehtijöiden ruokinnassa on heikompi kuin 

esimerkiksi rapsirouheella. Näin ollen tuontivalkuaisrehut eivät ole täysin korvattavissa 

palkoviljoilla ilman tuotosmenetyksiä ja valkuaisen laadun vuoksi ruokinnan typen 

hyväksikäyttö voi myös heikentyä (Puhakka ym. 2016). Palkoviljoista säilörehuksi 

tehdään yleisimmin härkäpapua ja hernettä. Valkolupiinin käyttöä puoltavat tarve 

monipuolistaa palkokasvivalikoimaa ja parantaa viljelykiertoa. Toistaiseksi valkolupiinin 

siemenen hankinta on ollut kallista, mikä osaltaan on estänyt käytön yleistymisen 

Suomessa. Valkolupiinin tuleentuminen ja siemensato ovat epävarmoja Suomen 

kasvuolosuhteissa. Puhtaana tai viljan kanssa seoskasvustona viljeltynä ja säilörehuna 

korjattuna tuleentumisesta ei muodostu estettä sadonkorjuulle. Valkolupiinia voidaan 

säilöä onnistuneesti kokoviljana, mikä helpottaa vaikeissa korjuuolosuhteissa rehuntekoa 

(Fraser ym. 2005). Lisäksi lupiini täydentää valkuaista ja energiaa nurmiseokseen 

(Wilkins ja Jones 2000). Vehnäkokoviljaa puolestaan käytetään, koska se lisää tilan 

säilörehuista saatavan kuiva-ainesadon määrää ja alentaa seoksen siemenkustannusta 

pelkkään valkolupiinin nähden. 

 

Aiempien vuosikymmenten tutkimukset kokoviljasäilörehujen osalta kohdistuivat 

pääosin kasvavien nautojen ruokintaan. Lypsykarjatiloilla on totuttu ajatukseen 

kokoviljasäilörehun käytöstä hiehoille ja ummessa oleville lehmille, koska näillä 

eläinryhmillä on pienemmät ravitsemukselliset vaatimukset säilörehun suhteen kuin 
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lypsylehmillä (Wallsten 2008). Tutkimuksissa nurmisäilörehuun sekoitettu 

vehnäkokoviljasäilörehu lisäsi lypsylehmien säilörehun ja kokonaiskuiva-aineen syöntiä 

(Burke ym. 2007, Jaakkola ym. 2009). Herne-vehnäsäilörehu puolestaan lisäsi 

lypsylehmien säilörehun kuiva-aineen syöntiä nurmisäilörehuun verrattuna (Adesogan 

ym. 2004). Härkäpapu-vehnäseoksen lisääminen nurmisäilörehuun ei toisaalta 

heikentänyt lypsylehmien kuiva-aineen syöntiä nurmisäilörehuun verrattuna (Lamminen 

ym. 2016). Huhtasen ym. (2007) meta-analyysissä syönti-indeksin laskennassa 

kehitettiinkin malli, jossa palkokasvien (sinimailanen, apilat) ja kokoviljasäilörehujen 

(vehnä, ohra) syöttö yhdessä nurmisäilörehun kanssa lisää säilörehun kuiva-aineen 

syöntiä. 

 

Palkoviljan ja kokoviljan käytön yleistymisen esteenä säilörehuissa ovat usein 

korjuuongelmat, säilönnän haastavuus ja ruokintasuunnitelmissa esiintyvät hankaluudet. 

Kokoviljasäilörehulla ei pystytä tekemään toimivia ruokintasuunnitelmia 

korkeatuottoisille lypsylehmille sen niukan energiapitoisuuden vuoksi, jos 

ruokinnansuunnitteluohjelma ei ota riittävästi huomioon kokoviljasäilörehun heikomman 

sulavuuden (nurmisäilörehuun verrattuna) kompensoitumista lisääntyneellä syönnillä. 

 

2 VALKOLUPIINI-KEVÄTVEHNÄSÄILÖREHU 

 

2.1 Seosviljely 

 

Seosviljelyssä samalla peltoalalla kasvatetaan sekaisin useampaa kuin yhtä kasvilajia 

joko kylvön ja sadonkorjuun välinen aika kokonaan tai lähes koko aika (Vandermeer 

1989). Mahdollisuus viljellä kahta kasvutavoiltaan erilaista lajia samalla peltoalalla yhtä 

aikaa tekee esimerkiksi palkovilja-vilja seoskasvustosta sopeutuvaisemman vallitseviin 

kasvuolosuhteisiin (Kwabiah 2005). Palkoviljojen, kuten lupiinien, käyttö mahdollistaa 

lypsykarjatilojen valkuaisomavaraisuuden lisäämisen Euroopassa (Colombini ym. 2007). 

Maailmalla viljelykäyttöön rekisteröityjä valkolupiinilajikkeita on 23 kappaletta 

(European Commission, Plant variety database, 2018). Valkolupiini on suhteellisen 

korkea, haaroittuva ja leveitä lehtiä sekä täyteläisiä palkoja tekevä kasvi (Fraser ym. 

2005). Myynnissä olevat valkolupiinilajikkeet ovat myöhäisiä, jolloin jyväsatoa ei saada 

useimmilla viljelyalueilla. Kokoviljana korjaaminen tuokin joustavuutta ja vähentää sekä 

jatkokäsittelyn että varastoinnin tarvetta. (Fraser ym. 2005)  
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Wallstenin (2008) mukaan viljat tuovat lypsykarjatiloilla vaihtelua nurmi- ja 

apilasäilörehupainotteiseen viljelykiertoon. Yksivuotisina kasveina ne vähentävät myös 

rikkakasvien ja kasvitautien esiintymistä. Viljojen viljelyn etuna on mahdollisuus käyttää 

lietelantaa hygieenisemmin kuin nurmilla, koska lietelanta voidaan levittää pellolle jo 

ennen viljan kylvöä ja samalla mikrobisen kontaminaation riski pienenee. Jaakkola ym. 

(2009) nostivat esiin kokoviljasäilörehun hyödyistä, että satoisampia vehnälajikkeita 

voidaan Suomessa käyttää sellaisilla alueilla, joissa täystuleentuneeksi on voitu viljellä 

vain ohraa ja kauraa. 

 

Seosviljelyssä tärkeää on löytää kasvilajit, jotka sopivat toistensa kanssa viljeltäviksi. 

Seoksen toisen kasvilajin varjostaminen, esimerkiksi viljakasvuston aiheuttama 

varjostus, vähentää palkokasvin biologista typensidontaa ja satotasoa (Fujita ym. 1992). 

Carruthersin ym. (2000) ruutukokeessa valkolupiini ei soveltunut maissin kanssa 

riveittäin sekaviljelyyn, ja lupiini jätti joko kokonaan siemensadon tekemättä tai vähensi 

palkojen määrää. Sen sijaan nurmen kanssa seoksena valkolupiini menestyi hyvin. 

Lupiineissa on suuri valkuaispitoisuus ja niiden lyhyen kasvukauden aikana tuottama 

säilörehusato on usein runsas (Colombini ym. 2007). Valkolupiinikasvustossa oli myös 

pienempi tärkkelyspitoisuus kuin herne- ja härkäpapukasvustoissa (König ym. 2016). 

Valkolupiinissa on tärkkelystä siemenen kehittymisen aikana, mutta tärkkelys ei ole 

merkittävä varastointimuoto lupiineilla eikä sitä esiinny juurikaan tuleentuneissa 

siemenissä (Borek ym. 2013). Näistä ruokinnallisista ominaisuuksista on apua erityisesti 

luonnonmukaisessa tuotannossa viljan kanssa seoskasvustona viljeltynä (Azo ym. 2012).  

 

Seosviljelyn on todettu lisäävän viljan ja palkokasvin kuiva-aineen tuottoa ja jyväsatoa 

verrattuna lajien yksittäin viljelyyn (Fujita ym. 1992). Valkolupiinin ja kevätvehnän 

seoskasvusto tuotti kokoviljasäilörehuksi tehtynä suuremman kuiva-ainesadon kuin 

yksittäin kasvatettuina (Azo ym. 2012). Valkolupiinin ja viljan seoskasvustosta tuli myös 

ravitsemuksellisesti parempilaatuinen raakavalkuaisen, kuidun ja raakarasvan osalta kuin 

monokulttuurissa kasvatettuina (Azo ym. 2012). Ruutukokeessa yksittäin kasvatettujen 

valkolupiinilajikkeiden (Arthur ja Nelly) satotasoksi saatiin keskimäärin 5953 kg kuiva-

ainetta (ka)/ha (Fraser ym. 2005). Kasvuasteen vaikutus valkolupiinin (Gamma) 

satotasoon tuli esille ruutukokeessa, jossa kuiva-ainesadot olivat varhaisemmalla 

kasvuasteella 5900 kg/ha ja myöhäisemmällä 7300 kg/ha (Colombini ym. 2007). 
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Seosviljelyssä puolestaan valkolupiini-ruisvehnä (Dieta - Logo) tuotti 

kokoviljasäilörehuna suurimmillaan kuiva-ainesadon 19 650 kg ka/ha Englannissa 

tehdyssä ruutukokeessa (Azo ym. 2012). Suomalaisessa Huuskosen (2012) tutkimuksessa 

valkolupiinin (Lucid) ja vehnän (Trappe) seoskasvuston kokoviljasäilörehusadoksi 

havaintoruuduilta saatiin Maaningalla 3700 kg ka/ha ja Ruukissa 9300 kg ka/ha. 

Maaningalla kasvuston D-arvo oli noin 560 g/kg ka ja Ruukissa D-arvo oli yli 670 g/kg 

ka.  

 

Nautojen valkuaisruokinnan tutkimisen taustalla ovat usein rajoitukset eläinperäisen 

valkuaisen käytöstä, tuotantokustannusten pienentämistarpeet sekä huoli typen heikosta 

palautuvuudesta tuotantosysteemeihin ja ympäristön typpipäästöistä (Wilkins ja Jones 

2000). Typpeä vapautuukin suuria määriä ympäristöön, sillä Wilkinsin ja Jonesin (2000) 

mukaan vain 5 – 20 prosenttia märehtijän kuluttamasta typestä palautuu maitoon tai 

lihaan. Calsamiglian ym. (2010) mukaan märehtijöillä typen hyötysuhde on matala ja 

tyypillisesti 25 prosentin luokkaa, kun muilla tuotantoeläimillä typen käytön tehokkuus 

vaihtelee välillä 10 – 40 prosenttia. Lupiinit ovat palkoviljoihin kuuluvia 

typensitojakasveja, joilla on kyky hyödyntää ilmakehän typpeä ja muodostaa suuriakin 

satoja ilman teollisia typpilannoitteita (Fraser ym. 2005). Fujitan ym. (1992) mukaan 

teollisesta lannoitteesta saatavan typen määrän ollessa rajoitettua, tulee biologisesta 

typensidonnasta tärkein typenlähde palkokasvi-viljaseoskasvustolle ja siitä seuraava 

typensiirto palkokasvilta viljalle lisää seoskasvustossa satoisuutta ja typen 

hyväksikäyttöä. Typensiirtymisen kannalta oleellisinta on palkokasvin ja viljan 

juuristojen etäisyys toisistaan, sillä ilmakehästä sidotun typen ajateltiin siirtyvän 

juuristojen sekoittumisen myötä (Fujita ym. 1992). Herne-ohraseoskasvustolla tehdyssä 

kokeessa viljan lisääntyneen typensaannin uskottiin kuitenkin johtuvan pikemminkin 

siitä, että palkokasvin käyttäessä ilmakehän typpeä väheni kilpailu maaperän 

epäorgaanisesta typestä (Jensen 1996). 

 

Palkokasvien viljely tekee kotieläintuotannosta ekologisempaa, sillä teollisten 

typpilannoitteiden käyttöä voidaan usein vähentää satotasoista tinkimättä. Herneen ja 

ohran seosviljelyssä ilman teollisia lannoitteita tai pienillä määrillä lannoitteita voitiin 

tehostaa ilmakehästä symbioottisesti sidottavan typen määrää viljelysysteemissä 

satotason tai viljelyvarmuuden heikkenemättä (Jensen 1996). Bollandin ja Brennanin 

(2008) happaman maaperän tutkimuksessa lupiini vaati myös vähemmän maahan 
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lannoitteena lisättyä fosforia kuin kevätvehnä. Muodostaakseen 90 % maksimaalisesta 

siemensadostaan, lupiini käytti fosforia jopa 67 % vähemmän kuin kevätvehnä. 

Palkokasvien positiivinen vaikutus maaperän kasvukuntoon on tunnettu jo pitkään. Ne 

toimivat sekä yksittäin että viljan kanssa seoskasvustona viljelykierrossa hyvinä 

esikasveina, mikä tuli esille ohran parempana satona ja typensaantina palkokasvien 

jälkeen viljeltynä verrattuna kauran esikasvivaikutuksiin (Papastylianou 1990).  

 

2.2 Kasvuston kemiallinen koostumus 

 

Vehnäkokoviljakasvuston ravitsemuksellisesti tärkeiden komponenttien muutokset 

ilmenivät aina varhaisesta maitotuleentumisesta taikinatuleentumiseen saakka (Weinberg 

ym. 1991). Merkittävimmät muutokset koostumuksessa ja sadon määrässä olivat 

kuitenkin kasvuston siirtyessä kukinnasta maitotuleentumiseen (Ashbell ym. 1985). 

Kahdella valkolupiinilajikkeella korjuuajankohdan valinnalla oli vaikutusta 

kokoviljasäilörehun esikuivatuksen (24 h) jälkeiseen kuiva-aineen, vesiliukoisten 

hiilihydraattien (sokerit), neutraalidetergenttikuidun ja nitraatin pitoisuuteen, mutta sen 

sijaan raakavalkuaispitoisuuteen ja puskurikapasiteettiin korjuuajankohdalla ei ollut 

vaikutusta (Fraser ym. 2005). 

 

Ilman esikuivausta valkolupiini-vehnäkasvusto oli vaikeasti säilöttävä sen pienen kuiva-

aine- ja nitraattipitoisuuden vuoksi (König ym. 2017). Borreanin ym. (2009) 

tutkimuksessa valkolupiinisäilörehun kuiva-aine tuoreena oli 110  142 g/kg, toisessa 

tutkimuksessa kuiva-aine tuoreena oli vastaavasti keskimäärin 151 g/kg valkolupiinin 

kasvuasteen mukaan vaihdellen (König ym. 2017). Taikinavaiheessa olevien 

vehnäkasvustojen kuiva-aineen pitoisuudet niiton yhteydessä olivat 288  378 g/kg, ja 

myöhemmin säilörehujen kuiva-ainepitoisuudet olivat 300  340 g/kg kasvuasteen 

mukaan vaihdellen (Jaakkola ym. 2009). Valkolupiinin seosviljely vehnän kanssa tarjoaa 

keinon lupiinin säilöttävyyden parantamiseksi, mikäli seossuhde on sellainen, että kuiva-

ainepitoisuus saadaan tasolle 200  300 g/kg (König ym. 2017). 

 

Lisäksi lupiinit ovat vaikeita säilöä, koska niiden sokeripitoisuus on pieni ja 

puskurikapasiteetti on puolestaan suuri (Colombini ym. 2007). Fraserin ym. (2005) 

ruutukokeessa niitetyn valkolupiinikasvuston sokeripitoisuus vaihteli välillä 94  152 

g/kg ka, kun myöhemmin säilörehuna sokeripitoisuus oli enää 9,3  23,4 g/kg ka. 
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Valkolupiinikokoviljan niiton aikainen puskurikapasiteetin suuruus vaihteli 

kasvuasteesta riippuen, puskurikapasiteetti oli suurempi varhaisemmalla kasvuasteella 

kuin myöhäisemmän kasvuasteen valkolupiinikokoviljalla (389 vs. 304 mequiv. /kg ka) 

(Fraser ym. 2005). 

 

Samoin kuin valkolupiinikasvuston vanhetessa, myös vehnäkasvuston sokeripitoisuus 

pienenee kasvuston kehittyessä kukinnasta taikinatuleentumiseen (Filya 2002, Fraser ym. 

2005). Tämän toivat esille myös Weinberg ym. (1991), sillä varhaisessa 

maitotuleentumisvaiheessa vehnäkasvuston sokeripitoisuus oli 100 g/kg kuiva-aineessa, 

kun taikinatuleentuneena sokeripitoisuus oli enää 32 g/kg kuiva-aineessa. Eri 

kasvuasteella olevien vehnäkokoviljojen sokeripitoisuus oli suurimmillaan 28,1 g/kg ka 

maitotuleentumisen aikaan (Ashbell ym. 1985). Ruutukokeessa valkolupiinikasvuston 

tärkkelyspitoisuus oli puolestaan ennen säilöntää 30 g/kg ka (varhaisempi) ja 23 g/kg ka 

(myöhäisempi) kasvuasteesta riippuen (König ym. 2017). Vehnäkokoviljan 

korjuuajankohdan myöhästäminen lisäsi taikinatuleentuneen vehnäkasvuston 

tärkkelyspitoisuutta 67 g/kg ka:sta jopa 196 g/kg ka:seen, ja muutokseen liittyi 

sokeripitoisuuden pieneneminen (Jaakkola ym. 2009). 

 

Valkolupiinikasvuston raakavalkuaispitoisuus vaihteli välillä 166  211 g/kg ka 

kasvuston kasvuasteesta ja lupiinilajikkeesta riippuen (Fraser ym. 2005). Sen sijaan 

valkolupiinisäilörehun raakavalkuaispitoisuus oli välillä 190  248 g/kg ka 

lupiinilajikkeesta, kasvuasteesta ja mahdollisesta säilöntäaineesta riippuen (Fraser ym. 

2005). Valkolupiinin korkea raakavalkuaispitoisuus onkin hyvä ottaa huomioon 

ruokinnassa. Vehnäkokoviljan raakavalkuaispitoisuus pienenee kasvuston vanhetessa 

(Ashbelle ym. 1985, Filya 2002). Raakavalkuaispitoisuus pieneni kahdella eri 

vehnälajikkeella 17 g/kg ka:ssa kukinnan ja taikinatuleentumisen välillä, 

keskimääräiseltä tasolta 76,5 g/kg ka tasolle 59,5 g/kg ka (Filya 2002). 

Taikinatuleentuneen vehnäkokoviljan raakavalkuaispitoisuus oli keskimäärin 115 g/kg ka 

sadonkorjuussa (Jaakkola ym. 2009). 

 

Aiemmissa tutkimuksissa esikuivatuksen (6 h) jälkeen valkolupiinikasvuston NDF-

pitoisuus oli keskimäärin 338 g/kg ka (varhaisempi kasvuaste) ja 373 g/kg ka 

(myöhäisempi kasvuaste) (Colombini ym. 2007) ja vuorokauden esikuivatuksen jälkeen 

NDF-pitoisuus vaihteli välillä 314 – 456 g/kg ka (Fraser ym. 2005). Vehnäkasvuston 
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NDF-pitoisuus pieneni kasvuston vanhetessa kukinnasta taikinatuleentuneeksi (Filya 

2002). Kehitysasteesta riippuen vehnäkasvuston NDF-pitoisuus vaihteli välillä 450  598 

g/kg kuiva-aineessa (Weinberg ym. 1991). Seoskasvuston kasvuasteesta ja seoksen 

kasvilajisuhteista riippuen valkolupiini-vehnäkokoviljakasvustojen NDF-pitoisuuden 

vaihtelut olivat välillä 460  510 g/kg ka ennen säilöntää (König ym. 2017). 

 

2.3 Korjuu ja säilöntä 

 

Valkolupiinin ja viljan korjaaminen kokoviljasäilörehuna yksinkertaistaa koneketjua 

karjatiloilla, koska voidaan käyttää samoja koneita kuin nurmisäilörehunteossa (Fraser 

ym. 2005, Wallsten 2008). Viljelijällä on myös mahdollisuus muuttaa 

korjuusuunnitelmiaan seoskasvuston suhteen kesken kasvukauden, sillä kasvusto voidaan 

korjata joko kokoviljasäilörehuna tai puida pelkät jyvät ja siemenet (Wallsten 2008). 

Erillisinä kasvustostoina ollessa viljasta jäävä olkimateriaali voidaan käyttää 

kuivikkeena. Jyvät ovat kokoviljasäilörehun ravitsemuksellisesti merkittävin osa, joten 

kaikki jyvätappiot tulisi pyrkiä minimoimaan (Wallsten 2008). Viljojen ja palkoviljojen 

säilönnässä voidaan käyttää kuivatukselle vaihtoehtona myös jyvien ja siementen 

murskesäilöntää. 

 

Käytetty kylvösiemenmäärä ja sadon korjuuajankohta ovat tärkeimpiä lupiini-

kokoviljasäilörehun laatuun vaikuttavista tekijöistä (Azo ym. 2012). Seoskasvustot olisi 

hyvä korjata, kun hiilihydraattien ja valkuaisen jakauma on optimaalisin säilörehun 

laadulle eivätkä kasvit ole vielä liian vanhoja säilöttäväksi (Azo ym. 2012). Valkolupiinin 

kehitysaste sadonkorjuussa vaikuttaa säilörehusadon määrään merkittävästi, muttei 

niinkään kemialliseen koostumukseen (Fraser ym. 2005). Valkolupiinin syys- ja 

kevätlajikkeen (Arthur ja Nelly) optimaalisin korjuuajankohta kokoviljaksi oli 16,5 

viikkoa kylvön jälkeen, jolloin Arthurissa oli nuoret vihreät palot ja Nelly oli pidemmällä 

kasvuasteella vihreiden palkojen ja siementen täyttymisen perusteella (Fraser ym. 2005). 

Filyan (2002) mukaan vehnäkokoviljan korjuulle kasvuston kemiallisen koostumuksen 

muutosten perusteella suositeltavin kehitysaste oli taikinatuleentuminen. Sadonkorjuun 

siirto myöhemmäksi muuttaa jyvien koostumusta kovemmaksi, jolloin jyvien 

hyväksikäyttö naudoilla voi heikentyä (Wallsten 2008). Kehitysasteista 

maitotuleentunutta pidettiin sopivimpana säilörehuntekoon ilman säilöntäainetta, koska 
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tällöin säilörehun pH ja ammoniakkityppi olivat matalat, maitohappopitoisuus oli runsas 

ja proteolyyttisten bakteerien määrä oli niukka (Ashbell ym. 1985).  

 

Kukinnan tai varhaisen maitotuleentumisen aikaan tehty vehnäkokoviljasäilörehu oli 

märkää säilöttäväksi, pH ei pienentynyt riittävästi ja virhekäymisestä kertovia happoja oli 

enemmän kuin myöhempien kehitysasteiden vehnäsäilörehuissa (Weinberg ym. 1991, 

Filya 2002). Maitohappoa muodostui kuitenkin kaikilla eri kasvuasteilla (varhainen 

maito-, maito- ja taikinatuleentuminen) tehtyihin säilörehuihin säilönnällisen laadun 

kannalta riittävästi (≥ 100 g / kg ka) (Weinberg ym. 1991). 

 

Vehnäkokoviljasta, valkolupiinista sekä niiden seoksesta tehdyn säilörehun laatuun 

vaikuttavat esikuivatus ja käytetyt säilöntäaineet. Lisäksi palkokasvien seosviljely 

pienijyväisten viljalajien kanssa voi parantaa säilörehun käymislaatua (König ym. 2017). 

Esikuivatuksella saatiin parannettua vehnäsäilörehun säilöntätulosta (Weinberg ym. 

1991). Sen sijaan pienen kuiva-ainepitoisuuden vuoksi valkolupiinisäilörehulla lyhyen 

esikuivatuksen (6 h) lisänä on tarvittu maitohappobakteeripohjaista säilöntäainetta 

käymislaadun parantamiseksi (Colombini ym. 2007, Borreani ym. 2009). Myös Fraser 

ym. (2005) osoittivat, että säilöntäaine paransi lupiinisäilörehun säilönnällistä laatua, 

mutta Königin ym. (2017) seoskasvuston tutkimuksessa kaikki säilöntäaineet eivät 

parantaneet kaikissa osakokeissa valkolupiini-vehnäsäilörehun säilönnällistä laatua 

käsittelemättömään säilörehuun verrattuna. Säilöntäaineiden teho riippui kehitysasteesta 

sekä seossuhteesta, ja natrium-nitriittipohjainen säilöntäaine oli osakokeissa ainoa, joka 

esti voihappokäymisen kokonaan (König ym. 2017). 

 

2.4 Tuotantovaikutukset 

 

Vehnä- ja nurmisäilörehun (40:60) seos lisäsi lehmien säilörehun ja kokonaiskuiva-

aineen syöntiä pelkkään nurmisäilörehuun verrattuna (Jaakkola ym. 2009). Myös sekä 

fermentoitu että urea käsitelty vehnäsäilörehu (330 g/kg ka) nurmen kanssa seoksena 

lisäsi lehmien kokonaiskuiva-aineen syöntiä nurmisäilörehuun verrattuna (Burke ym. 

2007). Herne-vehnäsäilörehu lisäsi lypsylehmien säilörehun kuiva-aineen syöntiä 

perinteiseen nurmisäilörehuruokintaan nähden (Adesogan ym. 2004). Sen sijaan 

heikommin sulavan härkäpapu-vehnäseoksen lisääminen nurmisäilörehuun ei vaikuttanut 

lypsylehmien kuiva-aineen syöntiin (Lamminen ym. 2016).  Jaakkolan ym. (2009) 
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tutkimuksessa kokoviljaa sisältävät dieetit pienensivät lypsylehmien orgaanisen aineen ja 

NDF:n sulavuutta nurmisäilörehuun verrattuna. Orgaanisen aineen, tärkkelyksen ja 

NDF:n saannit olivat kuitenkin suuremmat kokoviljaa sisältävillä dieeteillä kuin pelkkää 

nurmisäilörehua sisältävällä dieetillä, koska kokoviljasäilörehun heikompi sulavuus 

kompensoitui runsaammalla kuiva-aineen syönnillä. Samoin kokoviljaa ja palkoviljaa 

(ohra-herne) sisältävän nurmisäilörehuruokinnan heikompi sulavuus kompensoitui 

lisääntyneellä karkearehun syönnillä verrattuna sulavampaan nurmisäilörehuun 

(Pursiainen ja Tuori 2006). Lypsylehmillä nurmipalkokasveja (apilat, sinimailanen) 

sisältävän säilörehun runsaampaa syöntiä verrattuna yhtä sulavaan tai sulavampaan 

nurmisäilörehuun selittävät palkokasvien kuidun nopea pötsihajoavuus ja virtaus pötsistä, 

jolloin pötsintäyteisyys ei muodostu samalla tavalla syöntiä rajoittavaksi kuten 

nurmisäilörehulla (Waghorn ym. 1989, Dewhurst 2013). 

 

Vaikka palkokasvisäilörehujen kokonaissulavuus ruoansulatuskanavassa on usein 

huonompi kuin nurmisäilörehun, silti maitotuotokset ovat useimmiten suuremmat 

palkokasvisäilörehuruokinnalla (Dewhurst 2013). Nurmisäilörehun korvaaminen 

härkäpapu-kevätvehnäsäilörehulla (1:1 kuiva-aineessa) ei vaikuttanut maito-, rasva- tai 

valkuaistuotokseen (Lamminen ym. 2016). Herne-vehnäsäilörehun syöttäminen 

lypsylehmille puolitti väkirehun kulutuksen ilman, että maitotuotos pieneni tai maidon 

pitoisuudet heikkenivät verrattuna tavalliseen raiheinäsäilörehusta ja väkirehusta 

koostuvaan dieettiin (Adesogan ym. 2004). Ohrasäilörehun sekoittaminen 

nurmisäilörehun kanssa (seosmäärällä 200 g/kg ka) säilytti tai lisäsi maitotuotosta 

pelkkään nurmisäilörehuun verrattuna, mutta suuremmilla seosmäärillä käytettynä (400 

ja 600 g/kg ka) ohrasäilörehu kuitenkin heikensi maitotuotosta (Jaakkola ym. 2009). 

Toisissa kokeissa ohra- ja vehnäkokoviljan (400 g/kg ka) lisääminen 

nurmisäilörehupohjaiseen dieettiin ei pienentänyt maito- tai maidon komponenttituotosta, 

eikä myöskään vaikuttanut maidon koostumukseen (Jaakkola ym. 2009). 

Vehnäkokoviljan ja nurmisäilörehun seoksella (2:1 tai 1:1) ei ollut vaikutusta 

maitotuotokseen (Sinclair ym. 2002). Maitotuotoksessa ei ollut eroa fermentoidun 

vehnäkokoviljan ja nurmisäilörehun seoksella, mutta urealla käsitelty vehnäkokovilja 

(330 g/kg ka) sekoitettuna nurmisäilörehuun lisäsi maitotuotosta nurmisäilörehuun 

verrattuna (Burke ym. 2007). Myös kokoviljasäilörehun korjuuajankohta voi vaikuttaa 

maitotuotokseen, sillä varhaisessa taikinavaiheessa korjattu kokoviljasäilörehu saattaa 

pienentää lypsylehmien maitotuotosta (Wallsten 2008). Taikinatuleentumisvaiheen 
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aikana ohrakokoviljan kehitysasteella havaittiin vain pieni vaikutus maitotuotokseen, kun 

taas vehnäkokoviljalla myöhäisempi niittoajankohta lisäsi maitotuotosta (Jaakkola ym. 

2009). Vehnäkokoviljalla samaan tulokseen on päätynyt myös Sinclair ym. (2002), sillä 

varhaisemmasta vehnäkokoviljasta (niukka tärkkelyspitoisuus) tehdyllä seoksella maidon 

valkuaispitoisuus pieneni. 

 

Maidon valkuaispitoisuus oli suurempi sekä fermentoitua että ureakäsiteltyä 

vehnäkokoviljaa (330 g/kg ka) sisältäneillä nurmisäilörehuruokinnoilla, mutta sen sijaan 

rasva- ja laktoosipitoisuuksissa ei ollut eroja vehnäkokoviljaa sisältäneiden ruokintojen 

ja nurmisäilörehuruokinnan välillä (Burke ym. 2007). Maidon ureapitoisuus oli pienempi 

nurmisäilörehudieetillä kuin vehnäkokoviljaseoksella, koska vehnäkokoviljan ja nurmen 

seos sisälsi runsaammin raakavalkuaista (Jaakkola ym. 2009). Palkokasvisäilörehuilla on 

taipumus pienentää maidon rasvapitoisuutta ja lisätä monityydyttymättömien 

rasvahappojen (18:2 n-6, 18:3 n-3) määrää, sillä suuren pötsistä virtauksen vuoksi pötsin 

biohydrogenaatio vähenee (Dewhusrt 2013). 

 

Dewhurst (2013) yhdisti useimpien nurmipalkokasvisäilörehujen (apilat, sinimailanen) 

runsaan valkuaispitoisuuden ja suuren valkuaisen hajoavuuden heikkoon 

muuntosuhteeseen rehun typestä maidon typeksi, minkä seurauksena virtsan 

typpipitoisuus lisääntyi. Maidon typen suhde rehun typpeen oli nurmisäilörehu 

ruokinnalla pienempi kuin fermentoitua vehnäkokoviljaa sisältäneellä ruokinnalla (0,28 

vs. 0,32) (Burke ym. 2007). Vehnäkokoviljaa sisältävällä dieetillä ravinnon typen käyttö 

oli tehokkaampaa kuin nurmisäilörehudieetillä, ja ME:n hyväksikäyttö oli 

vehnäkokoviljadieetillä parempi kuin ohrakokoviljaa sisältävällä dieetillä (Jaakkola ym. 

2009).  

 

Burken ym. (2007) tutkimuksessa lehmät menettivät elopainoaan 

nurmisäilörehuruokinnalla enemmän kuin urealla käsiteltyä vehnäkokoviljaa ja nurmea 

sisältäneellä ruokinnalla. Energiataseissa ei kuitenkaan ollut merkitseviä eroja 

nurmisäilörehun ja fermentoitua vehnäkokoviljaa sisältäneen koeruokinnan välillä ( -14,6 

vs. -9,6 MJ/pv), kun taas urealla käsiteltyä vehnäkokoviljaa sisältäneellä koeruokinnalla 

oli huomattavasti positiivisempi energiatase (31,2 MJ/pv) (Burke ym. 2007). Fermentoitu 

tai urea käsitelty vehnäkokovilja nurmen kanssa seoksena syötettynä oli hyvä keino 

vähentää poikimisen jälkeistä lypsylehmien laihtumista (Burke ym. 2007). 
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3 TAVOITTEET JA HYPOTEESIT  

 

Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli selvittää, saavutetaanko valkolupiinia 

sisältävän vehnäkokoviljasäilörehun käytöllä positiivisia tuotantovaikutuksia 

vehnäkokoviljasäilörehuun verrattuna, kun molempia rehuja syötettiin seoksena toisen 

niiton nurmisäilörehun kanssa. Kontrolliruokinnassa ainoana karkearehuna oli sama 

nurmisäilörehu. Rehujen tuotantovaikutusta tutkittiin syönnin, maitotuotoksen, maidon 

pitoisuuksien ja elopainon muutoksen perusteella. Tutkielman aineisto kuului 

Luonnonvarakeskuksen Nurmet rahaksi (NuRa) – hankkeeseen. 

 

Hypoteesina oli, että nurmisäilörehusta voidaan korvata osa vehnäkokoviljasäilörehulla 

ilman, että lehmän tuotos tai elopaino heikkenee. Hypoteesina oli myös, että lupiinia 

sisältävän vehnäkokoviljasäilörehun käytöllä voidaan lisätä lehmän maitotuotosta 

vehnäkokoviljasäilörehuun verrattuna. 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

4.1 Koejärjestelyt ja ruokinta 

 

4.1.1. Koe-eläimet ja koemalli 

 

Tutkimus tehtiin Luonnonvarakeskuksen Maaningan tutkimusnavetassa (63°N, 27°E). 

Koe alkoi siirtojaksolla 24.10.2016, jolloin lehmät tulivat koeruokinnoille. Varsinainen 

koe oli 31.10.  11.12.2016. Kokeessa aloitti 41 alkutuotoskauden lypsylehmää. Kokeen 

lehmistä ayrshire-rotuisia oli 12 ja holstein-rotuisia 29. Kokeen alkaessa lehmien 

poikimisesta oli keskimäärin 77 päivää (keskihajonta 24 pv).  Kokeen alussa lehmät 

lypsivät keskimäärin 35,9 kg/pv (keskihajonta 6,5 kg/pv). 

 

Kokeessa oli kolme koesäilörehua. Kontrollirehuna oli Nurmi (N), jossa nurmisäilörehun 

osuus karkearehun kuiva-aineesta oli 100 %. Vehnä-nurmi (VN) oli vehnäkokoviljan ja 

nurmisäilörehun seos (40 %, 60 %) ja lupiini-vehnä-nurmi (LVN) oli lupiini-

vehnäkokoviljan ja nurmisäilörehun seos (40 %, 60 %). Seosviljelyllä tuotetussa 
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vehnäsäilörehussa lupiinin osuus oli 17 % kuiva-aineesta. Koesäilörehut syötettiin 

seosrehuna, jossa väkirehuna olivat ohra ja rypsirouhe. 

 

Koelehmät jaettiin poikimakerran ja koetta edeltäneen viikon maitotuotosten mukaisesti 

seitsemään blokkiin. Blokit sisälsivät kuusi lehmää yhtä blokkia lukuun ottamatta. 

Ensikoista koostuvia blokkeja oli kaksi. Blokin jokaiselle lehmälle arvottiin eri 

koeruokinnat jaksoille (taulukko 1). Koemallina oli kaksijaksoinen cross-over, jossa 

jakson pituus oli kolme viikkoa. Totutusjakson pituus oli kaksi viikkoa ja keruujakso kesti 

viikon. Tulosten laskennassa käytettiin keruujaksojen tietoja.  

 

Taulukko 1. Koekaavio, jossa kirjaimet tarkoittavat yhden blokin kuuden lehmän (16) 

koeruokintaa jaksoittain. Tämä koeruokintayhdistelmiä esittävä malli toistui seitsemässä 

blokissa. Blokin sisällä jokaiselle lehmälle arvottiin eri koeruokinnat jaksolle 1 ja 2 

koekaavion osoittamalla tavalla. 

 

 
Lehmä 

 1 2 3 4 5 6 

Jakso 1 N N VN VN LVN LVN 

Jakso 2 VN LVN N LVN N VN 

N = Nurmiruokinta, jossa nurmisäilörehua 100 % säilörehun kuiva-aineesta.* 

VN = Vehnä-nurmiruokinta, jossa vehnäkokoviljaa 40 % ja nurmisäilörehua 60 % säilörehuseoksen 

kuiva-aineesta.* 

LVN = Lupiini-vehnä-nurmiruokinta, jossa lupiinivehnäkokoviljaa 40 % ja nurmisäilörehua 60 % 

säilörehuseoksen kuiva-aineesta.* 

*Kaikissa kokeen seosrehuissa lisäksi ohra, rypsirouhe, kivennäiset ja kioskilta väkirehu. 

 

 

Kokeen seosrehujen koostumukset ovat taulukossa 2. Väkirehun osuus oli 45 % seoksen 

kuiva-aineesta, ja väkirehun kuiva-aineesta 20 % oli rypsirouhetta (Farmarin Rypsi 

Mixer, Hankkija Oy, Hyvinkää, Suomi). Seosrehut sisälsivät myös tarvenormien 

mukaisen kivennäistäydennyksen 1,5 % seoksen kuiva-aineesta (Tähti-täyskivennäinen, 

Kinnusen Mylly, Utajärvi, Suomi) sekä suolan. Elopainon mittauksen vuoksi lehmät 

saivat seosrehun lisäksi kioskista 1,0 kg houkutusrehua (Maito-Tähti 160, Kinnusen 

Mylly, Utajärvi, Suomi) kerran vuorokaudessa. 
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Taulukko 2. Kokeen seosrehujen koostumukset, g/kg ka. 

 

Koerehu Nurmi 
 

Vehnä-nurmi 
 

Lupiini-vehnä-nurmi 

Nurmisäilörehu, 2. sato 550  322  321 

Vehnäsäilörehu   214   
Lupiini-vehnäsäilörehu     214 

Rypsirouhe 86  88  88 

Ohra 350  361  362 

Kivennäinen 15  15  15 

Väkirehuosuus, g/kg ka 450   464   465 

 

Kahdeksan lehmää poistettiin kokeesta sairastumisen, kuten lääkitystä vaatineen 

utaretulehduksen vuoksi, jolloin tilastoanalyysissa oli mukana 33 lehmää. Kaksi 

ensikkoblokkia yhdistettiin ensikoiden määrän vähennyttyä sairauksien seurauksena, 

jolloin laskentavaiheessa blokkeja oli kuusi. Havaintojen määrä n = 66 kpl. Havainnot 

jakaantuivat käsittelyille niin, että N-ruokinnalla n = 21, VN-ruokinnalla n = 22 ja LVN-

ruokinnalla n = 23. 

 

4.1.2. Rehut ja rehujen jako 

 

Kokeessa kontrollina toiminut 2. niiton nurmisäilörehu oli monivuotista rehunurmiseosta, 

jossa oli alkuperäisen siemenseoksen mukaan timoteitä (Phleum Pratense, Nuutti, Boreal, 

2002) 75 % ja nurminataa (Festuca Pratensis, Inkeri, Boreal, 2002) 25 %. Nurmella 

terminen kasvukausi alkoi keväällä 26.4.2016. Nurmilohkot lannoitettiin karjanlannalla 

ja teollisella lannoiteella (Yaramila Y6; N17, P4.6, K10, Yara, Siilinjärvi, Suomi), jolloin 

typpilannoitustaso keväällä oli keskimäärin 91 kg N/ha. Nurmen toinen sato niitettiin 

niittomurskaimella (Kverneland Taarup 5090/3632, Klepp Stasjon, Norja) ja korjattiin 

ajosilppurilla (New Holland FR 550, Torino, Italia) 18. – 19.7.2016. Säilöntäainetta 

(AIV® 2 Plus, Taminco Finland Oy, Oulu, Suomi) käytettiin 5 l / tonni tuoretta rehua. 

Säilöntäaineessa oli muurahaishappoa 760 g/kg ja ammoniumformiaattia 55 g/kg. 

Koeruokinnan nurmisäilörehu oli peräisin kahdeksalta eri lohkolta ja se säilöttiin 

käytännön syistä laakasiiloon. 

 

Vehnä viljeltiin 12,5 hehtaarin lohkolla, joka kalkittiin (Cresco Special Mg 8, 5000 

kg/ha), lannoitettiin karjanlannalla, mullattiin ja muokattiin ennen kylvöä. Kevätvehnä 

(Triticum aestivum, Puntari, Lantmännen ek för, 2003) kylvettiin 18.5.2016 
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kylvötiheydellä 497 itävää siementä/m2. Samalla kylvettiin monivuotinen rehunurmiseos, 

jossa oli Nuutti-timoteitä 70 %, Inkeri-nurminataa 20 % ja puna-apilaa 10 % (Trifolium 

pretense, SW Yngve, Lantmännen ek för, 2005). Apilanurmisiemenseosta kylvettiin 20 

kg/ha. Kylvön yhteydessä käytettiin starttiravinnetta ja typpilannoitetta (Yaramila Y6; 

N17, P4.6, K10, Yara, Siilinjärvi, Suomi), lohkon typpilannoitustasoksi keväällä tuli 119 

kg N/ha. Kylvön jälkeinen viikko oli kuiva, mutta muuten kasvukausi oli tasaisen 

sateinen. 

 

Vehnäkokovilja niitettiin suoraniittopäisellä ajosilppurilla (New Holland FR 550, Torino, 

Italia) 18.8.2016. Niittokorkeus oli keskimäärin 10 – 15 cm, eikä kasvustossa esiintynyt 

lakoontumista. Säilöntäainetta (AIV® 2 Plus, Taminco Finland Oy, Oulu, Suomi) 

käytettiin 5 l / tonni tuoretta rehua eikä rehua esikuivattu. Korjuu oli klo 11 – 15 välisenä 

aikana. Vehnäkokovilja säilöttiin laakasiiloon. Osa lohkon vehnästä puitiin, koska se ei 

mahtunut kokoviljana siiloon ja puidun vehnän satotaso oli 3790 kg/ha. Vehnän kasvuaste 

niiton aikaan oli kova taikinavaihe (Zadoks ym. 1974). Vehnäkokoviljakasvuston 

kasvuajan lämpösumma oli 992 ˚Cvrk ja sadesumma oli 220 mm.  

 

Lupiini-vehnäseos viljeltiin kolmen hehtaarin lohkolla, jonka maalaji oli karkea hieta. 

Valkolupiinin (Lupinus Albus) siemenet ympättiin ennen kylvöä valmisteen 

(TyppiYmppi, Elomestari Oy, Tornio, Suomi) käyttöohjeen mukaan. Pelto kynnettiin 

toukokuun alussa, muokattiin ja lupiininsiemenet (Energy, Terrena Poitou sca, 2011) 

kylvettiin 14.5.2016 kylvötiheydellä 36 itävää siementä/m2. Samalle lohkolle kylvettiin 

myös Puntari-kevätvehnää (Triticum aestivum) 21.5.2016 kylvötiheydellä 205 itävää 

siementä/m2. Kevätvehnän kanssa yhtä aikaa kylvettiin myös 20 kg/ha monivuotista 

rehunurmisiemenseosta, jossa oli Nuutti-timoteitä (Phleum Pratense) 75 % ja Inkeri-

nurminataa (Festuca Pratensis) 25 %. Kevätvehnän ja rehunurmiseoksen kylvön 

yhteydessä lohko lannoitettiin suomensalpietarilla (27-0-1, Yarabela, Yara, Siilinjärvi, 

Suomi), jolloin typpilannoitustaso oli 44,5 kg N/ha. 

 

Seoskasvuston niitto niittomurskaimella (Kverneland Taarup 5090/3632, Klepp Stasjon, 

Norja) oli 24.8.2016 klo 12 sateettomassa säässä. Niittokorkeus oli keskimäärin 10 – 15 

cm. Paalaaminen yhdistelmäpaalaimella (Agronic ACC Pulse, Haapavesi, Suomi) tehtiin 

muutaman tunnin esikuivatuksen jälkeen klo 17 – 20. Paalaimessa ei ollut vastateriä ja 

varisemistappiot jäivät silmämääräisesti pieneksi. Säilöntäainetta (AIV® 2 Plus, Taminco 
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Finland Oy, Oulu, Suomi) käytettiin 4,1 l/tonni tuoretta säilörehua. Paaleissa käytettiin 

sidontaverkkoa ja kahdeksan kierrosta valkoista käärintäkalvoa, jonka leveys oli 750 mm 

(Raniwrap, Rani Plast Oy Ab, Teerijärvi, Suomi). Niittopäivänä kevätvehnän kasvuaste 

oli pehmeä taikinavaihe (Zadoks ym. 1974) ja lupiinin palot olivat melkein täyttyneet. 

Lupiinin kasvukauden aikainen lämpösumma oli 1087 ˚Cvrk ja sadesumma oli 236 mm. 

 

Koeruokintojen seosrehut sekoitettiin keruujaksoilla keskimäärin joka toinen päivä ja 

valmistuksessa käytettiin traktoria sekä pystysekoittimella varustettua seosrehuvaunua 

(Trioliet Solomix 2-1600, Oldenzaal, Alankomaat). Seosrehut jaettiin täyttölaitteista 

(Robots täyttölaite, Pellon Group, Ylihärmä, Suomi) kahdella kiskoruokkijalla 

(TMRsukkula, Pellon Group, Ylihärmä, Suomi) syöntimäärää ja -aikaa mittaaviin 

vaakakuppeihin (RIC, Insentec, Marknesse, Alankomaat). Koelehmät olivat 

verhoseinäisessä pihatossa kahdella vierekkäisellä osastolla, ja LVN jaettiin 

vaakakuppeihin käsin, koska vain tämän koeruokinnan lehmiä oli molemmilla osastoilla. 

Yhtä vaakakuppia kohden oli keskimäärin kaksi lehmää. Vaakakupit suljettiin lehmiltä 

puhdistuksen ja täytön ajaksi. Jäterehut punnittiin joka aamu puhdistuksen jälkeen ja 

tavoitteena oli 5 %:n jätemäärä eri koeruokintoja kohden.  

 

Seosrehua jaettiin 4 – 7 kertaa päivässä ja jaot ajoittuivat klo 6.15 ja klo 20.00 välille. 

Lehmällä oli pääsy vain oman koeruokintansa mukaiselle vaakakupille tunnistimen 

avulla. Seosrehun lisäksi lehmät saivat kilon väkirehua kerran päivässä takaportillisesta 

kioskista (Nedap, Pellon Group, Ylihärmä, Suomi). Väkirehussa oli raakavalkuaista 157 

g/kg ka. Kioskeja oli yksi kummallakin koelehmien osastolla.  Jokaisen lehmän 

päivittäiset syöntitulokset tallentuivat automaattisesti tietokoneelle. 

 

4.2 Näytteiden keruu 

 

4.2.1 Kasvusto- ja rehunäytteet  

 

Lupiinipitoisuuden määrittämiseksi lupiini-vehnälohkolta kerättiin juuri ennen 

sadonkorjuuta kaksi rinnakkaista näytettä, jotka molemmat koostuivat viidestä 

osanäytteestä. Laboratoriossa näytteille tehtiin botaaninen analyysi. Botaanisessa 

analyysissa eroteltiin lupiini, vehnä, kylvetty nurmikasvusto ja rikkakasvit.  
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Keruujaksojen aikana säilörehuista kerättiin näytteet kuiva-ainemääritystä ja 

säilörehuanalyysia varten aina seosrehun valmistuksen yhteydessä. Edustava näyte 

kerättiin joko apevaunusta tai rehuleikkurilla laakasiilosta otetusta säilörehusta ja 

jokaisesta käyttöön tulleesta lupiini-vehnäpaalista. Myös seosrehuista kerättiin analyysi- 

ja kuiva-ainenäytteet vaakakupeista kiskoruokkijan ja käsin jaettujen rehunlisäyksien 

jälkeen päivittäin keruujaksoilla. Näytteet säilytettiin viileässä käsittelyyn asti. Jokaisen 

säilörehun rinnakkaisnäytteet säilytettiin pakastimessa (-20˚C) laboratorioanalyysiin 

saakka. Laboratorioanalyysissa säilörehuista määritettiin primäärinen ja sekundäärinen 

kuiva-aine, raakavalkuainen, NDF, tuhka, tärkkelys ja D-arvo. Lisäksi analysoitiin 

säilönnällinen laatu määrittämällä pH, ammoniumtyppi, liukoinentyppi, maito- ja 

muurahaishappo, haihtuvat rasvahapot, etanoli ja sokerit.  

 

Ohra- ja rypsinäytteet kerättiin päivittäin seosrehun valmistuksen yhteydessä. 

Rehunäytteet otettiin suoraan pystysiilosta seosrehuvaunuun tulevasta rehusuihkusta. 

Kummallakin keruujaksolla kuiva-aine määritettiin vähintään kerran molemmista 

seosrehun väkirehukomponentista. Tarkempaa väkirehuanalyysiä varten ohrasta ja 

rypsistä kerättiin rehuittain kokonaisnäyte, joka koostui keruujakson jokaisen päivän 

ajalta kerätyistä 150 gramman osanäytteistä. Väkirehuista analysoitiin laboratoriossa 

primäärinen ja sekundäärinen kuiva-aine, tuhka ja raakavalkuainen. 

 

4.2.2 Maitotuotos ja maitonäytteet 

 

Lehmät lypsettiin kaksi kertaa päivässä klo 6.00 ja 16.00 lypsyasemalla (SAC, Kolding, 

Tanska). Jokaisen lehmän maitotuotos tallentui suoraan tietokoneelle. Maitonäytteet 

otettiin kummallakin keruujaksolla kahtena peräkkäisenä päivänä, keskiviikkona ja 

torstaina, sekä aamu- että iltalypsyllä. Maitonäytteet kerättiin näytepikareihin, joissa oli 

säilöntäainetta (Bronopol). Maitonäytepikarit lähetettiin Valio Oy:n Seinäjoen 

laboratorioon analyysiin, missä niistä määritettiin rasva-, valkuais-, laktoosi- ja 

ureapitoisuus sekä soluluku (MilkoScan™ FT 6000, Foss, Eden Prairie, MN USA). 

 

4.2.3 Elopainon mittaus ja kuntoluokitus 

 

Lehmien elopaino mitattiin päivittäin väkirehukioskissa olevalla vaa’alla ja 

punnitustulokset tallentuivat tietokoneelle. Kuntoluokitus tehtiin kahdessa osassa niin, 
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että ensimmäisen jakson aikana kuntoluokitettiin lehmistä puolet ja toisen jakson aikana 

loput. Kuntoluokituksen tekivät kaksi toisistaan riippumatonta henkilöä, joiden 

kirjaamista tuloksista laskettiin lopuksi keskiarvo jokaiselle lehmälle. Kuntoluokitus 

toteutettiin Edmonsonin ym. (1989) mukaisesti, mutta kuntoluokat annettiin tarkkuudella 

0,5 tavallisen 0,25 sijaan. 

 

4.3 Näytteiden analysointi 

 

Keruujaksoilla seosrehun valmistuksen yhteydessä kerätyistä säilörehu- ja 

väkirehunäytteistä määritettiin primäärinen kuiva-aine Maaningalla pitämällä näytteitä 

lämpökaapissa (Memmert UL 60, Gemini bv, Apeldoorn, Alankomaat) vuorokauden ajan 

lämpötilan ollessa vakio 105 ˚C.  

 

Säilörehujen analyysinäytteet lähetettiin pakastettuina Luonnonvarakeskuksen 

laboratorioon Jokioisille ja Valion laboratorioon Seinäjoelle. Väkirehunäytteet lähetettiin 

Jokioisen laboratorioon. Jokioisen laboratoriossa säilörehun primäärinen kuiva-aine 

määritettiin näytteistä lämpökaapissa (105℃, 20 h) ja kuiva-ainepitoisuus korjattiin 

haihtuvien aineiden (ammoniakki, etanoli, maitohappo, muurahaishappo ja haihtuvat 

rasvahapot) osalta Huidan ym. (1986) mukaan. Näytteille tehtiin analyysikuivatus (60˚C), 

jonka jälkeen sekundäärinen kuiva-aine saatiin kuivattamalla näytettä lämpökaapissa 

(105 ˚C, 16 h). Säilörehujen orgaaninen aine määritettiin standardianalyysillä (AOAC, 

1990 No 942.05), tuhkaamalla näytteet (600 ℃, 2 h). Tuorenäytteille tehtiin 

typpimääritys Kjeldahlin mukaisesti (AOAC 1990, No 984,13) 

automaattitislauslaitteistolla (Foss Kjeltec 2300 Analyzer Unit, Foss Tecator AB, 

Högnäs, Ruotsi). Kuivatusta näytteestä typpipitoisuus määritettiin käyttämällä Dumas -

menetelmän mukaista typpianalysaattoria (Leco FP-428 N Analyzer, Leco Corporation, 

St. Joseph, MO, USA). Raakavalkuainen saatiin kertomalla näytteen 

kokonaistyppimäärityksen tulos luvulla 6,25. Liukoinen typpi määritettiin 

standardianalyysillä (AOAC 1990, No 984.13) käyttäen analysaattoria (Foss Kjeltec, 

Foss Tecator AB, Högnäs, Ruotsi). NDF:n määritykseen käytettiin Van Soestin ym. 

(1991) menetelmää. Tärkkelys määritettiin Salon ja Salmen (1968) mukaisella 

menetelmällä. D-arvo määritettiin in vitro -sellulaasimenetelmällä (Friedel ym. 1990) 

käyttäen Nousiaisen ym. (2003b) muunnelmaa. Apuna laskennassa käytettiin in vivo –

sulavuuskokeisiin perustuvia korjausyhtälöitä (Huhtanen ym. 2006).  
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Säilörehujen haihtuvien rasvahappojen määritys tehtiin kaasukromatografisesti Huhtasen 

ym. (1998) kuvaamalla tavalla. Haackerin ym. (1983) mukaan määritettiin 

maitohappopitoisuus ja McCulloughin (1967) mukaisesti ammoniumtyppipitoisuus 

kolorimetrisesti. Muurahaishappopitoisuuden määrityksessä käytettiin apuna kittiä (Cat 

No 979 732, Boehringer Mannheim GmgH, Mannheim, Saksa) ja analysaattoria (Pro 

981489, KONE Instruments Corporation, Espoo, Suomi). Etanolin määritys tehtiin 

entsymaattisesti (Cat No 981680, KONE Instruments Corporation, Espoo, Suomi). 

 

Väkirehunäytteistä analysoitiin primäärinen ja sekundäärinen kuiva-aine sekä tuhka 

käyttäen samoja analyysimenetelmiä kuin säilörehuilla. Raakavalkuaisen määritykseen 

käytettiin Leco FP-428 typpianalysaattoria (Leco Corporation, St. Joseph, MO, USA), 

(AOAC 1990 No 968.06). 

 

4.4 Tulosten laskeminen ja tilastollinen analyysi 

 

Säilörehun ohutsuolesta imeytyvän valkuaisen (OIV) pitoisuus ja pötsin valkuaistase 

(PVT) laskettiin rehutaulukoiden vakioiden (Luke 2017) mukaan: 

 

OIV = OIVmv + OIVov         (1) 

PVT = hv – mv         (2) 

OIVmv = ahmv × Smv × mv        (3) 

OIVov = sov × ov         (4) 

mv = 152 × (D-arvo – ov) / 1000       (5) 

hv = hvo × rv          (6) 

ov = rv – hv = (1 – hvo) × rv,        (7) 

 

missä 

OIV= ohutsuolesta imeytyvät aminohapot (g/kg rehun ka) 

PVT = pötsin valkuaistase (g/kg rehun ka) 

mv = mikrobivalkuaisen tuotanto (g/kg rehun ka) 

hv = hajoava valkuainen (g/kg rehun ka) 

ov = ohitusvalkuainen (g/kg rehun ka) 

OIVmv = ohutsuolesta imeytyvä mikrobivalkuainen 
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OIVov = ohutsuolesta imeytyvä ohitusvalkuainen 

D-arvo = rehun sulava orgaaninen aine (g/kg rehun ka) 

hvo = hajoavan valkuaisen osuus 

rv = rehun raakavalkuainen (g/kg rehun ka) 

ahmv = aminohappojen osuus mikrobivalkuaisesta (vakion arvo 0,75) 

smv = mikrobivalkuaisen sulavuus (vakion arvo 0,85) 

sov = ohitusvalkuaisen sulavuus (vakion arvo 0,82). 

 

Säilörehun syönti-indeksin laskemisessa käytettiin Huhtasen ym. (2007) kuvaamaa 

mallia. 

 

Nurmisäilörehun muuntokelpoisen energian (ME) laskemiseen käytettiin kaavaa (Luke 

2017): 

 

ME (MJ/kg ka) = 0,016 × D-arvo      (8) 

 

Vehnä-nurmisäilörehun ME-pitoisuus laskettiin yhdistämällä Rehutaulukoiden ja 

ruokintasuositusten kaavoja (Luke 2017) seuraavasti: 

 

ME (MJ/kg ka) = 0,4 × (0,0155 × D-arvo) + 0,6 × (0,016 × D-arvo)  (9) 

 

Kaavassa on huomioitu koeruokinnan seososuudet, jossa vehnäkokoviljaa oli 40 % ja 

nurmisäilörehua 60 %. 

 

Lupiini-vehnä-nurmisäilörehun ME-pitoisuus laskettiin puolestaan edellä mainitut ME-

pitoisuudet huomioon ottaen seuraavasti: 

 

ME (MJ/kg ka) = 0,068 × (0,016 × D-arvo) + 0,332 × (0,0155 × D-arvo) + 0,6 × (0,016 

× D-arvo)         (10) 

  

Kaavassa on huomioitu koeruokinnan seososuudet, jolloin lupiinia oli 6,8 %, 

vehnäkokoviljaa 33 % ja nurmisäilörehun osuus oli 60 %. 
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Väkirehujen muuntokelpoisen energian laskemisessa olivat käytössä rehutaulukoiden 

(Luke 2017) arvot eri komponenteille. 

 

Lehmän energiansaanti laskettiin seuraavalla kaavalla (Luke 2017): 

 

Korjattu ME-saanti (MJ/pv) = Korjaamaton ME-saanti (MJ/pv) – (-56,7 + 6,99 × MEyp 

+ 1,621 × ka-syönti – 0,44595 × rv-pit + 0,00112 × rv-pit2),   (11)  

 

missä 

MEyp = rehuannoksen korjaamaton ME-pitoisuus (MJ/kg ka) 

ka-syönti = kuiva-aineen syönti (kg/pv) 

rv-pit = rehuannoksen raakavalkuaispitoisuus (g/kg ka). 

 

Energiakorjatun maitotuotoksen (ekm) laskennassa käytettiin Sjaunjan ym. (1990) 

kaavaa: 

ekm (kg) = maitotuotos (kg) × (383 × rasvaprosentti + 242 × valkuaisprosentti + 165,4 × 

laktoosiprosentti + 20,7) / 3140      (12) 

 

Rehuhyötysuhde: 

EKM (kg/pv) / ka-syönti (kg/pv)      (13) 

 

Typen hyväksikäyttö maidontuotannossa laskettiin kaavalla: 

Typen hyväksikäyttö = maidon typpi / typen saanti    (14) 

 

Lypsylehmän energiantarve laskettiin kaavalla: 

Energiantarve (MJ ME/pv) = elopaino0,75 × 0,515 + 5,15 × ekm (kg/pv) (15) 

 

Muuntokelpoisen energian hyväksikäyttö laskettiin kaavalla:  

Energian hyväksikäyttö = maidon energia / (ME:n saantikorjattu – ME:n tarve ylläpitoon)

          (16) 

Energiataseet laskettiin korjattuna: 

Korjattu energiatase = korjattu energiansaanti (MJ ME/pv) – (energiantarve ylläpitoon 

(MJ ME/pv) + energiantarve maidontuotantoon (MJ ME/pv))   (17)  
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OIV:n hyväksikäyttö laskettiin kaavalla:  

OIV:n hyväksikäyttö = maidon valkuaistuotos / (OIV:n saanti – OIV:n tarve ylläpitoon)

          (18) 

OIV:n tarve maidontuotantoon laskettiin seuraavasti: 

(1,47 – 0,0017 × ekm (kg/pv)) × valkuaistuotos (g/pv)   (19) 

 

OIV:n tarve ylläpitoon laskettiin seuraavasti: 

1,8 × elopaino0,75 + 14 × kuiva-aineen syönti (kg/pv)    (20) 

 

Tulosten käsittelyssä käytettiin apuna Microsoft Excel 2010 -ohjelmaa. Tilastollinen 

analyysi tehtiin SAS 9.4 Mixed –proseduurilla (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). 

Tilastomallissa kiinteänä tekijänä olivat jakso, blokki ja dieetti. Satunnaismuuttujana oli 

lehmä. Blokituksen perusteena olivat poikimakerta ja koetta edeltävä tuotostaso. Blokki 

× käsittely -yhdysvaikutus testattiin, mutta tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut, joten 

se jätettiin mallista pois. Mallissa testattiin käsittelyjen välisiä tilastollisia eroja 

ortogonaalisilla kontrasteilla. Ensimmäinen kontrasti vertasi seosrehun sisältämän 

kasvilajin vaikutusta, jolloin nurmisäilörehua verrattiin kokoviljaseoksiin (N vs VN ja 

LVN). Toinen kontrasti vertasi lupiini-vehnäsäilörehua ja vehnäsäilörehua (LVN ja VN). 

Keskiarvon keskivirheen (SEM, standard error of the mean) arvoksi valittiin aina 

esiintyneistä arvoista suurin jokaisessa käsittelyssä. Lisäksi aineistolle tehtiin 

residuaalitarkastelu, jonka avulla tarkastettiin, ettei aineistossa ollut poikkeavia 

havaintoja. 

 

Laskennassa ja tulostaulukoissa hajonta esitettiin SEM-arvolla. Analyyseissä käytetyt 

merkitsevyystasot tilastollisille eroille olivat p < 0,001 (erittäin merkitsevä ero), p < 0,01 

(hyvin merkitsevä ero), p < 0,05 (merkitsevä ero) ja p < 0,1 (suuntaa antava ero). 

 

5 TULOKSET 

 

5.1 Rehujen kemiallinen koostumus ja säilörehujen säilönnällinen laatu 

 

Lupiini-vehnäkasvustosta saatiin satona 79 paalia, joista neljän paalin painojen keskiarvo 

oli 855 kg per paali. Näin ollen tuoreena kokonaissato oli keskimäärin 67 545 kg, josta 

saatiin hehtaarikohtaiseksi kuiva-ainesadoksi noin 6664 kg. Botaanisen analyysin 
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perusteella seoskasvuston lupiinin osuudeksi saatiin 17 % kuiva-aineessa. 

Seoskasvustossa oli vehnää 63 % ja nurmea sekä rikkakasveja yhteensä 20 % kuiva-

aineessa. 

 

Vehnäsäilörehun keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus oli 154 g/kg suurempi, ja lupiini-

vehnäsäilörehu seoskasvuston kuiva-ainepitoisuus oli puolestaan 33 g/kg suurempi kuin 

nurmisäilörehun (taulukko 3). Nurmisäilörehussa oli enemmän raakavalkuaista 

verrattuna vehnäsäilörehuun ja lupiini-vehnäsäilörehuun. Kuidun osalta nurmisäilörehu 

ja lupiini-vehnäsäilörehu olivat hyvin lähellä toisiaan (506 g/kg ka vs. 502 g/kg ka). Sen 

sijaan vehnäsäilörehu poikkesi muista kuitupitoisuuden ollessa vain 466 g/kg ka. 

Keskimääräinen tärkkelyspitoisuus oli yli puolet pienempi lupiini-vehnäsäilörehussa 

verrattuna vehnäsäilörehuun (123 g/kg ka vs. 250 g/kg ka). 

 

Nurmi- ja vehnäsäilörehun keskimääräiset pH-arvot olivat samat (4,05), mutta lupiini-

vehnäsäilörehun keskimääräinen pH oli suurempi (4,55). Lupiini-vehnäsäilörehun 

sokeripitoisuuskin (74,1 g/kg ka) oli huomattavasti suurempi kuin nurmen ja 

vehnäkokoviljan (34,4 g/kg ka ja 33,8 g/kg ka). Maitohappoa puolestaan oli 

nurmisäilörehussa yli kolminkertainen määrä verrattuna vehnäkokoviljaan ja lupiini-

vehnäkokoviljaan.  Kaikkien analyysissa eriteltyjen haihtuvien rasvahappojen 

keskimääräiset pitoisuudet olivat suurempia nurmessa verrattuna vehnäkokoviljaan ja 

lupiini-vehnäkokoviljaan. Nurmisäilörehussa oli etanolia keskimäärin 0,87 g/kg ka 

enemmän kuin vehnäsäilörehussa ja 0,23 g/kg ka enemmän kuin lupiini-

vehnäsäilörehussa. Vehnäsäilörehun keskimääräinen ammoniumtyppipitoisuus ja 

liukoisen typen pitoisuus olivat suurempia kuin nurmisäilörehun ja lupiini-

vehnäsäilörehun. 

 

Nurmisäilörehu oli in vitro D-arvon (679 g/kg ka) perusteella huomattavasti sulavampaa 

kuin lupiini-vehnä- ja vehnäsäilörehu (637 g/kg ka ja 627 g/kg ka). Nurmisäilörehussa oli 

0,7 MJ enemmän muuntokelpoista energiaa lupiini-vehnäsäilörehuun nähden ja 0,9 MJ 

enemmän muuntokelpoista energiaa kuin vehnäsäilörehussa. Lupiini-vehnäsäilörehun ja 

vehnäsäilörehun OIV-pitoisuudet olivat hyvin lähellä toisiaan, kuten myös pötsin 

valkuaistaseet. Nurmisäilörehun OIV-pitoisuus ja PVT olivat suurempia 

kokoviljasäilörehuihin verrattuna. Vehnäsäilörehun ja lupiini-vehnäsäilörehun syönti-

indeksit olivat melko lähellä toisiaan, vain nurmisäilörehun syönti-indeksi poikkesi 

muista. 
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Rypsirouheessa oli tuhkaa 63,0 g/kg ka enemmän kuin ohrassa. Samoin rypsirouheen 

raakavalkuaispitoisuus (384 g/kg ka vs. 113 g/kg ka) oli selvästi suurempi kuin ohralla. 

 

Taulukko 3. Kokeen säilörehujen keskimääräinen kemiallinen koostumus ja 

säilönnällinen laatu sekä väkirehukomponenttien koostumus. 

 

  
Nurmi 

Vehnäsäilö

-rehu 

Lupiini-

vehnäsäilörehu 

Rypsi-

rouhe 
Ohra 

Kuiva-aine, g/kg 263 417 296 890 875 

Kuiva-aineessa, g/kg    
  

 Tuhka 96,2 53,5 85,7 87,0 24,0 

 Raakavalkuainen 163 109 111 384 113 

 Neutraalidetergenttikuitu 506 466 502   

 Tärkkelys nd 250 123   

 Sokeri 34,4 33,8 74,1   

 Muurahaishappo 15,4 11,8 11,2   

 Maitohappo 58,2 19,3 18,2   

 Etikkahappo 16,36 6,14 5,98   

 Propionihappo 0,615 0,30 0,39   

 Voihappo 1,38 0,16 0,53   

 Isovoihappo 0,08 0,04 0,00   

 Valeriaanahappo 0,04 0,00 0,00   

 Isovaleriaanahappo 0,10 0,07 0,07   

 Kapronihappo 0,08 0,00 0,00   

 Etanoli 3,21 2,34 2,98   
Ammoniumtyppi, g/kg N 64,3 78,9 61,2   
Liukoinen typpi, g/kg N 498 627 464   
pH  4,05 4,05 4,55   
D-arvo 679 627 637   
Syönti-indeksi 100 107 105   
ME, MJ/kg ka 10,9 10,0 10,2   
OIV, g/ kg ka 81,5 70,0 69,0   
PVT, g/kg ka 27,5 -9 -5 

  
Nurmi = nurmisäilörehu 

Vehnäsäilörehu = vehnäsäilörehu 

Lupiini-vehnäsäilörehu = lupiini-vehnäsäilörehu, jossa lupiinin osuus 17 % säilörehun kuiva-aineessa 

nd = ei määritetty 

D-arvo = sulavan orgaanisen aineen pitoisuus kuiva-aineesta 

ME = muuntokelpoinen energia 

OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen 

PVT = pötsin valkuaistase 

 

Vehnä-nurmi -säilörehuseoksen kuiva-ainepitoisuus säilyi suurempana (325 g/kg) 

verrattuna nurmi- ja lupiini-vehnä-nurmi -säilörehuseosten kuiva-ainepitoisuuksiin (263 

g/kg ja 276 g/kg) (taulukko 4). Nurmen raakavalkuais- ja kuitupitoisuus olivat suurempia 

verrattuna kahden muun säilörehuseoksen pitoisuuksiin. Tärkkelyspitoisuudet pienenivät 
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suuresti siirryttäessä yksittäisistä säilörehuista säilörehuseoksiin, sillä vehnä-

nurmiseoksen tärkkelyspitoisuus oli enää 99,9 g/kg ka ja lupiini-vehnä-nurmiseoksen 

49,1 g/kg ka. Lupiini-vehnä-nurmi -säilörehuseoksen sokeripitoisuus oli edelleen 

suurempi kuin muilla säilörehuseoksilla. Nurmisäilörehussa oli enemmän haihtuvia 

rasvahappoja, etanolia ja maitohappoa kuin kokoviljaa sisältävissä säilörehuseoksissa. 

Ammoniumtyppeä ja liukoista typpeä oli säilörehuseoksistakin vehnä-nurmessa 

enemmän kuin nurmessa ja lupiini-vehnä-nurmessa. Säilörehuseosten myötä vehnä-

nurmen ja lupiini-vehnä-nurmen D-arvo sekä ME-, OIV- ja PVT-pitoisuus tulivat 

yhteneväisemmiksi nurmisäilörehun pitoisuuksien kanssa. 

 

Taulukko 4. Säilörehuseosten keskimääräinen kemiallinen koostumus, säilönnällinen 

laatu ja rehuarvot, jotka ovat laskettu säilörehujen tiedoista. 

 
  

Nurmi Vehnä-nurmi Lupiini-vehnä-nurmi 

Kuiva-aine, g/kg 263 325 276 

Kuiva-aineessa, g/kg    

 Tuhka 96,2 79,1 91,9 

 Raakavalkuainen 163 141 142 

 Neutraalidetergenttikuitu 506 490 505 

 Tärkkelys 0,0 99,9 49,1 

 Sokeri 34,4 34,2 50,3 

 Muurahaishappo 15,4 14,0 13,7 

 Maitohappo 58,2 42,7 42,2 

 Etikkahappo 16,36 12,3 12,2 

 Propionihappo 0,62 0,49 0,53 

 Voihappo 1,38 0,89 1,04 

 Isovoihappo 0,08 0,06 0,05 

 Valeriaanahappo 0,04 0,02 0,02 

 Isovaleriaanahappo 0,10 0,09 0,09 

 Kapronihappo 0,08 0,05 0,05 

 Etanoli 3,21 2,86 3,11 

Ammoniumtyppi, g/kg N 64,3 68,8 63,3 

Liukoinen typpi, g/kg N 498 538 487 

pH  4,05 4,05 4,25 

D-arvo 679 658 662 

ME, MJ/kg ka 10,9 10,5 10,6 

OIV, g/ kg ka 81,5 76,9 76,5 

PVT, g/kg ka 27,5 12,9 14,5 

Nurmi = nurmisäilörehu  

Vehnä-nurmi = vehnäsäilörehun ja nurmisäilörehun seos (40:60) 

Lupiini-vehnä-nurmi = lupiini-vehnäsäilörehun ja nurmisäilörehun seos (40:60) 

D-arvo = sulavan orgaanisen aineen pitoisuus kuiva-aineessa 

ME = muuntokelpoinen energia 

OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen 

PVT = pötsin valkuaistase 
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N-ruokinnan raakavalkuaispitoisuus oli suurempi kuin kokoviljaruokinnoilla 

keskimäärin (163 g/kg ka vs. 152 g/kg ka) (taulukko 5). VN- ja LVN-ruokinnoilla 

keskimääräinen NDF-pitoisuus jäi hieman pienemmäksi kuin N-ruokinnalla. VN- ja 

LVN-ruokintojen keskimääräiset tärkkelyspitoisuudet olivat huomattavasti suurempia 

kuin N-ruokinnalla. N-ruokinnassa oli sekä korjattua että korjaamatonta muuntokelpoista 

energiaa enemmän kuin kokoviljaruokinnoissa. N-ruokinnassa oli myös hieman 

suuremmat OIV- ja PVT-pitoisuudet kuin kokoviljaruokinnoissa. 

 

Taulukko 5. Koeruokinnan keskimääräinen kemiallinen koostumus. Koeruokinta sisälsi 

karkearehun lisäksi ohraa, rypsirouhetta, kivennäisen ja kioskilta väkirehun. 

 
  

N VN LVN 

Kuiva-aineessa, g/kg       

 Orgaaninen aine 932 941 935 

 Raakavalkuainen 163 152 152 

 Neutraalidetergenttikuitu 370 358 366 

 Tärkkelys 235 293 267 

 ME, MJ korjattu 10,9 10,7 10,8 

 ME, MJ korjaamaton 11,7 11,5 11,6 

 OIV 95,0 94,0 94,0 

  PVT 24,1 15,5 15,5 

N = Nurmiruokinta, jossa nurmisäilörehua 100 % säilörehun kuiva-aineesta. 

VN = Vehnä-nurmiruokinta, jossa vehnäkokoviljaa 40 % ja nurmisäilörehua 60 % säilörehuseoksen 

kuiva-aineesta.  

LVN = Lupiini-vehnä-nurmiruokinta, jossa lupiinivehnäkokoviljaa 40 % ja nurmisäilörehua 60 % 

säilörehuseoksen kuiva-aineesta.  

ME = muuntokelpoinen energia 

OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen 

PVT = pötsin valkuaistase 

 

5.2 Syönti 

 

Lehmät söivät päivässä VN-ruokinnalla säilörehua 0,5 kg ka enemmän kuin LVN-

ruokinnalla (p < 0,05) (taulukko 6). N-ruokinnalla väkirehun kuiva-aineen syönti, kuiva-

aineen kokonaissyönti ja väkirehun prosentuaalinen osuus ruokinnan kuiva-aineesta 

olivat pienempiä kahteen kokoviljaruokintaan verrattuna keskimäärin (p < 0,001). 

Väkirehun prosentuaalisessa osuudessa ruokinnan kuiva-aineesta oli ero myös VN- ja 

LVN-ruokintojen välillä (p < 0,001). 

 

N-ruokinnalla orgaanisen aineen päiväsaanti ja tärkkelyksen saanti olivat pienempiä kuin 

kokoviljaruokinnoilla keskimäärin (p < 0,001). Tärkkelyksen päiväsaanti oli VN-
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ruokinnalla 0,63 kg suurempi kuin LVN-ruokinnalla keskimäärin (p< 0,001). NDF:n 

päiväsaanti oli N-ruokinnalla keskimäärin 0,22 kg pienempi kokoviljaa sisältäneisiin 

ruokintoihin nähden (p < 0,001). Myös korjatun muuntokelpoisen energian saanti oli N-

ruokinnalla pienempi kuin VN- ja LVN-ruokinnoilla keskimäärin (p < 0,001). OIV:n 

päiväsaanti oli N-ruokinnalla 113 grammaa niukempi kuin kokoviljaruokinnoilla 

keskimäärin (p < 0,001). VN- ja LVN-ruokinnoilla OIV:n päivätarve oli keskimäärin 

suurempi kuin N-ruokinnalla (p< 0,001). N-ruokinnalla pötsin valkuaistase oli 152 

grammaa suurempi verrattuna kokoviljaruokintoihin keskimäärin (p < 0,001).  

 

Taulukko 6. Koeruokinnan vaikutus syöntiin sekä ravintoaineiden, muuntokelpoisen 

energian ja ohutsuolesta imeytyvän valkuaisen saantiin. Koeruokinta sisälsi karkearehun 

lisäksi ohraa, rypsirouhetta, kivennäisen ja kioskilta väkirehun. 

 
  

N VN LVN SEM C1 C2 

Syönti, kg ka/pv 
      

 Säilörehu 11,1 11,6 11,1 0,19 0,17 0,04 

 Väkirehu 9,86 10,9 10,8 0,121 <0,001 0,73 

 Kokonaissyönti 20,9 22,5 22,0 0,26 <0,001 0,41 

 Väkirehun osuus, %  0,47 0,49 0,49 <0,001 <0,001 <0,001 

Ravintoaineiden saanti, kg/pv 
      

 Orgaaninen aine 19,4 21,2 20,9 0,25 <0,001 0,14 

 Raakavalkuainen 3,39 3,41 3,39 0,042 0,60 0,59 

 NDF 2,16 2,39 2,37 0,027 <0,001 0,46 

 Tärkkelys 4,91 6,58 5,95 0,070 <0,001 <0,001 

Energian ja valkuaisen 

saanti/pv 
      

 ME, MJ korjattu 227 241 240 2,6 <0,001 0,56 

 OIV, g 1988 2110 2092 24,9 <0,001 0,41 

 OIV-tarve, g 2219 2332 2294 22,1 <0,001 0,07 

 OIV-tase -231 -221 -203 28,5 0,46 0,50 

 PVT, g 499 350 345 6,0 <0,001 0,39 

Energiatase, MJ ME -25,2 -15,3 -15,8 3,47 0,06 0,86 

N = Nurmiruokinta, jossa nurmisäilörehua 100 % säilörehun kuiva-aineesta. 

VN = Vehnä-nurmiruokinta, jossa vehnäsäilörehua 40 % ja nurmisäilörehua 60 % säilörehuseoksen 

kuiva-aineesta. 

LVN = Lupiini-vehnä-nurmiruokinta, jossa lupiini-vehnäsäilörehua 40 % ja nurmisäilörehua 60 % 

säilörehuseoksen kuiva-aineesta. 

ME = muuntokelpoinen energia 

OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen 

Energiatase, MJ ME = Korjattu energiatase 

SEM = keskiarvon keskivirhe 

C1 = nurmi vs. molemmat kokoviljat 

C2 = LVN vs. VN 
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5.3 Maitotuotos, maidon koostumus ja ravintoaineiden hyväksikäyttö 

 

Koeruokinnoilla ei havaittu eroja maidon, energiakorjatun maidon, rasvan tai laktoosin 

tuotoksessa (taulukko 7). Valkuaistuotos jäi N-ruokinnalla 45 g pienemmäksi kuin 

kokoviljaruokinnoilla keskimäärin (p < 0,001). LVN-ruokinnalla valkuaistuotos oli 

pienempi kuin VN-ruokinnalla (p < 0,05). Maidon koostumuksessa ei havaittu eroja 

kahden kokoviljaa sisältäneen ruokinnan välillä. N-ruokinnalla maidon valkuaispitoisuus 

oli 1,15 g/kg pienempi kuin VN- ja LVN-ruokinnoilla keskimäärin (p < 0,01). Laktoosin 

ja urean pitoisuudet olivat N-ruokinnalla suurempia verrattuna kokoviljaruokintoihin 

keskimäärin (p < 0,01). Valkuais-rasvasuhde oli N-ruokinnalla hieman pienempi 

verrattuna kokoviljaa sisältäneisiin ruokintoihin keskimäärin (p < 0,05).  

 

Taulukko 7. Koeruokinnan vaikutus maitotuotokseen ja maidon koostumukseen. 

Koeruokinta sisälsi karkearehun lisäksi ohraa, rypsirouhetta, kivennäisen ja kioskilta 

väkirehun. 

 
  

N VN LVN SEM C1 C2 

Tuotos, kg/pv       

 Maito 33,7 34,0 33,7 0,50 0,59 0,46 

 EKM 36,0 36,5 36,1 0,50 0,53 0,35 

 Rasva 1,50 1,50 1,49 0,03 0,87 0,71 

 Valkuainen 1,20 1,26 1,23 0,02 <0,001 0,03 

 Laktoosi 1,57 1,57 1,56 0,25 0,62 0,73 

Pitoisuus, g/kg       

 Rasva 45,0 44,4 44,5 0,88 0,53 0,98 

 Valkuainen 36,0 37,4 36,9 0,41 <0,01 0,19 

 Valkuainen/rasva 0,80 0,84 0,83 0,02 0,02 0,46 

 Laktoosi 46,7 46,1 46,3 0,31 <0,01 0,46 

 Urea, mg/dl 22,0 19,1 19,7 0,72 <0,01 0,50 

  Solua/ml 763 690 1051 363 0,64 0,17 

N = Nurmiruokinta, jossa nurmisäilörehua 100 % säilörehun kuiva-aineesta. 

VN = Vehnä-nurmiruokinta, jossa vehnäsäilörehua 40 % ja nurmisäilörehua 60 % säilörehuseoksen 

kuiva-aineesta.  

LVN = Lupiini-vehnä-nurmiruokinta, jossa lupiini-vehnäsäilörehua 40 % ja nurmisäilörehua 60 % 

säilörehuseoksen kuiva-aineesta.  

SEM = keskiarvon keskivirhe 

C1 = nurmiruokinta vs. molemmat kokoviljaruokinnat 

C2 = LVN vs. VN 

EKM = energiakorjattu maitotuotos 

 

N-ruokinnalla lehmät tuottivat 0,105 kg enemmän energiakorjattua maitoa kuiva-

ainekiloa kohti verrattuna VN- ja LVN-ruokintoihin keskimäärin (p < 0,001) (taulukko 
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8). Samoin rehun kuiva-ainekiloa kohti tuotettu maitomäärä oli N-ruokinnalla suurempi 

kuin kokoviljaruokinnoilla keskimäärin (p < 0,001). N-ruokinnalla maidon typen tuotto 

rehun typpeä kohti oli pienempi kuin VN- ja LVN-ruokinnoilla (p < 0,05). Korjatun 

muuntokelpoisen energian käyttö energiakorjattuun maitotuotokseen oli 

kokoviljaruokinnoilla keskimäärin 0,3 MJ/kg suurempaa verrattuna N-ruokintaan (p < 

0,001). Muuntokelpoisen energian hyväksikäyttö oli N-ruokinnalla suurempi kuin 

kokoviljaruokinnoilla keskimäärin (p < 0,001). OIV:n käytössä energiakorjattuun 

maitotuotokseen N-ruokinta oli 2,7 g/kg tehokkaampi kuin kokoviljaruokinnat 

keskimäärin (p < 0,01).  

 

Taulukko 8. Ravintoaineiden hyväksikäyttö maidontuotantoon eri koeruokinnalla. 

Koeruokinta sisälsi karkearehun lisäksi ohraa, rypsirouhetta, kivennäisen ja kioskilta 

väkirehun. 

 
 

N VN LVN SEM C1 C2 

EKM/kg ka, kg 1,73 1,62 1,63 0,032 <0,001 0,75 

Maito/kg ka, kg 1,62 1,51 1,52 0,030 <0,001 0,72 

Maidon N/Rehun N 0,35 0,36 0,36 0,006 0,04 0,55 

OIV:n hyväksikäyttö 0,83 0,81 0,81 0,015 0,18 0,86 

ME:n hyväksikäyttö1  0,72 0,67 0,67 0,015 <0,001 0,68 

ME/EKM, MJ/kg1 4,46 4,77 4,75 0,091 <0,001 0,72 

OIV/EKM, g/kg 55,5 58,3 58,1 0,99 <0,01 0,79 

N = Nurmiruokinta, jossa nurmisäilörehua 100 % säilörehun kuiva-aineesta. 

VN = Vehnä-nurmiruokinta, jossa vehnäsäilörehua 40 % ja nurmisäilörehua 60 % säilörehuseoksen 

kuiva-aineesta.  

LVN = Lupiini-vehnä-nurmiruokinta, jossa lupiini-vehnäsäilörehua 40 % ja nurmisäilörehua 60 % 

säilörehuseoksen kuiva-aineesta.  

SEM = keskiarvon keskivirhe 

C1 = nurmiruokinta vs. molemmat kokoviljaruokinnat 

C2 = LVN vs. VN 

EKM = energiakorjattu maitotuotos 

OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen 

ME = muuntokelpoinen energia 
1)Käytetty korjattua ME MJ saantia (Luke 2017) 

 

5.4 Elopainon muutos 

 

Eri ruokinnalla olevien lehmien kuntoluokkien välisiä eroja ei tutkittu tilastomallilla. N-

ruokinnalla lehmien elopaino oli keskimäärin 5,5 kg pienempi kuin kokoviljaa 

sisältäneillä ruokinnoilla (p < 0,05) (taulukko 9). Elopainon muutosta kuvaava luku oli 

negatiivinen vain N-ruokinnalla, kun sekä VN- että LVN-ruokinnoilla muutosluku oli 

positiivinen (p < 0,05).  
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Taulukko 9. Lehmien keskimääräinen kuntoluokka, elopaino ja elopainon muutos eri 

koeruokinnoilla. Koeruokinta sisälsi karkearehun lisäksi ohraa, rypsirouhetta, 

kivennäisen ja kioskilta väkirehun. 

 
 

N VN LVN SEM C1 C2 

Kuntoluokka 3,24 3,28 3,18 0,104 nd nd 

Elopaino, kg 669 674 675 6,9 0,02 0,58 

Elopainon muutos, kg/pv -0,14 0,18 0,42 0,160 0,02 0,25 

N = Nurmiruokinta, jossa nurmisäilörehua 100 % säilörehun kuiva-aineesta. 

VN = Vehnä-nurmiruokinta, jossa vehnäkokoviljaa 40 % ja nurmisäilörehua 60 % säilörehuseoksen 

kuiva-aineesta.  

LVN = Lupiini-vehnä-nurmiruokinta, jossa lupiinivehnäkokoviljaa 40 % ja nurmisäilörehua 60 % 

säilörehuseoksen kuiva-aineesta.  

SEM = keskiarvon keskivirhe 

C1 = nurmiruokinta vs. molemmat kokoviljaruokinnat 

C2 = LVN vs. VN 

nd = ei määritetty  

 

6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

6.1 Rehujen ominaisuudet 

 

Lupiini-vehnä seoskasvuston perustaminen ei onnistunut hyvin, koska lupiininsiementen 

ymppäyksestä huolimatta kasvusto jäi epätasaiseksi. Lupiini ei myöskään onnistunut 

myöhemmin kilpailemaan muun kasvuston kanssa ja lupiininversot kasvoivat lohkolla 

laikuttaisesti. Lupiini-vehnäkasvuston rikkoja kokeiltiin ruiskuttaa pieneltä alalta 

Basagran SG, Lentagran WP ja Harmony SX torjunta-aineilla (Berner Oy, Helsinki, 

Suomi), mutta kaikki vioittivat lupiinia ja teho rikkoihin oli heikko. Kokeilun perusteella 

ruiskutusta ei tehty koko lohkolle. Lupiinilohkolla oli tarkoitus kasvaa pääosin lupiinia ja 

vehnää lisättiin seokseen, jotta kasvuston kuiva-ainepitoisuus lisääntyisi korjuun ja 

säilönnän helpottamiseksi. Seoskasvustolle tehty botaaninen analyysi paljasti lupiinin 

osuudeksi 17 % kuiva-aineessa, minkä perusteella lupiinin osuus koeruokinnassa oli vain 

6,8 % kuiva-aineessa ja päiväsyönti 0,76 kg ka. Tämä on varsin pieni määrä 

kokonaissyöntiin peilattuna. 

 

Valkolupiini-vehnäkokoviljan kuiva-ainesato 6664 kg ka/ha oli suurempi kuin aiemmin 

Maaningalla tehdyssä kokeessa, jossa Huuskonen (2012) sai satotasoksi 3700 kg ka/ha 

(kylvösuhde valkolupiini-vehnäseoksessa 70:30). Samassa tutkimuksessa valkolupiini-

vehnäkokoviljan sadoksi Ruukissa saatiin 9300 kg ka/ha (Huuskonen 2012). Italiassa 
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ruutukokeissa puhtaista valkolupiinikasvustoista saatiin satoa lajikkeesta ja kasvuasteesta 

riippuen 5900 – 7300 kg ka/ha (Colombini ym. 2007). Englannissa Fraser ym. (2005) 

saivat kahdella eri valkolupiinilajikkeella säilörehujen satotasoksi keskimäärin 5950 kg 

ka/ha. 

 

Vehnäsäilörehun kuiva-ainepitoisuus oli huomattavasti suurempi kuin Jaakkolan ym. 

(2009) tutkimuksessa kahden taikinavaiheen vehnäsäilörehun kuiva-ainepitoisuudet 300 

g/kg (varhaisempi) ja 340 g/kg (myöhäisempi). Syynä voi olla, että kasvustot olivat eri 

kehitysasteella tai kasvukauden sääolosuhteet ovat muokanneet vehnäkasvuston 

rakennetta erityisesti korren osuuden osalta. Myös korjuuajankohdan sääolot vaikuttavat 

merkittävästi kuiva-ainepitoisuuksiin. Ruutukokeessa pelkän valkolupiinisäilörehun 

kuiva-aineeksi ilman esikuivatusta saatiin kasvuasteesta riippuen 138  163 g/kg (König 

ym. 2017). Lupiinin pieni kuiva-ainepitoisuus voisi selittää osaltaan tämän kokeen 

lupiini-vehnäsäilörehun pienempää kuiva-ainepitoisuutta vehnäsäilörehuun verrattuna. 

Lupiinin seososuuden oltua kuitenkin pieni (17 % kuiva-aineessa), voi lupiini-

vehnäsäilörehun pienempää kuiva-ainepitoisuutta vehnäsäilörehuun nähden selittää 

paremminkin vehnän kehitysaste. Tässä kokeessa valkolupiini-vehnäsäilörehun kuiva-

ainepitoisuutta lisäsi luultavasti myös lyhyt esikuivatus. Aiemmin hyvissä olosuhteissa 

valkolupiinisäilörehun esikuivatus (24 h) on nostanut kuiva-ainepitoisuutta 29 % (Fraser 

ym. 2005) ja valkolupiini-vehnäsäilörehun (80:20 tuoremassasta) kuiva-ainepitoisuus 

lisääntyi jopa 60 % kahden vuorokauden esikuivatuksella Suomen olosuhteissa (König 

ym. 2016). 

 

Vehnäsäilörehun raakavalkuaispitoisuus noudatteli hyvin pitkälti Jaakkolan ym. (2009) 

tutkimuksen kahden taikinavaiheen vehnäsäilörehujen raakavalkuaispitoisuutta, joka oli 

keskimäärin 115 g/kg ka. Ennakko-odotuksista huolimatta valkuaiskasvia sisältäneen 

lupiini-vehnäsäilörehun raakavalkuaispitoisuus ei poikennut huomattavasti 

vehnäsäilörehun raakavalkuaispitoisuudesta, mikä selittyy täysin lupiinin heikolla 

menestyksellä seoskasvustossa ja hyvin pieneksi jääneellä osuudella koko kasvustossa. 

Ruutukokeissa kahden eri valkolupiinilajikkeista tehtyjen kokoviljasäilörehujen 

raakavalkuaispitoisuus vaihteli 166 – 211g/kg ka välillä kasvuston kehitysasteesta 

riippuen (Fraser ym. 2005). Toisessa ruutukokeessa kahdella eri kasvuasteella 

valkolupiinikasvuston raakavalkuaispitoisuus oli keskimäärin 183 g/kg ka ennen 
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säilöntää (König ym. 2017). Tässä kokeessa valkolupiini-vehnäkasvuston 

raakavalkuaispitoisuuden oletettiin myös olevan suurempi. 

 

Vehnäsäilörehussa oli kuitua vähemmän kuin nurmisäilörehussa ja lupiini-

vehnäsäilörehussa. Vehnäsäilörehun NDF-pitoisuus oli kuitenkin samansuuntainen kuin 

Jaakkolan ym. (2009) kahden eri kehitysasteen vehnäsäilörehujen keskimääräinen NDF-

pitoisuus 473 g/kg ka. Lupiini-vehnäsäilörehun NDF-pitoisuus oli linjassa aiemman 

tutkimuksen lupiini-vehnäkasvustojen NDF-pitoisuuksien kanssa, jotka vaihtelivat välillä 

460  510 g/kg ka ennen säilöntää seoskasvuston kasvuasteesta ja seoksen 

kasvilajisuhteista riippuen (König ym. 2017). Eri kokeiden erilaisten pitoisuuksien 

taustalla on monia selittäviä tekijöitä, kuten vaihtelut kasvilajien ominaisuuksissa, 

kehitysasteissa ja seososuuksissa.  

 

Vehnäsäilörehun ja lupiini-vehnäsäilörehun tärkkelyksen ja sokerin suhteen perusteella 

lupiinia sisältävä seoskasvustolohko oli varhaisemmalla kehitysasteella kuin 

vehnäsäilörehu. Lupiini-vehnäsäilörehussa oli enemmän sokeria ja vähemmän 

tärkkelystä, mikä viittaa jyvien täyttymisen olleen vielä keskeneräisempää. Tässä 

kokeessa saatu vehnäsäilörehun tärkkelyspitoisuus oli huomattavan suuri verrattuna jopa 

taikinatuleentumisen loppuvaiheessa korjatun vehnäsäilörehun tärkkelyspitoisuuteen 

(Jaakkola ym. 2009). Tämä viittaisi siihen, että tässä kokeessa vehnäkasvusto oli 

kehitysasteeltaan ja jyvien täyttymisen osalta pidemmällä. Kokeen vehnäsäilörehun 

tärkkelyspitoisuus ei kuitenkaan ole poikkeuksellisen runsas, sillä vastaavanlainen 

pitoisuus on saatu Suomessa ruutukokeessa aiemminkin vehnäsäilörehun raaka-

ainenäytteestä (König ym. 2017). Ruutukokeessa valkolupiinikasvuston 

tärkkelyspitoisuus oli ennen säilöntää vain 30 g/kg ka (varhaisempi) ja 23 g/kg ka 

(myöhäisempi) kasvuasteesta riippuen (König ym. 2017). Tässä kokeessa lupiini-

vehnäsäilörehun runsaamman tärkkelyspitoisuuden selittäisi seoskasvuston 

vehnäkokoviljan runsas määrä suhteessa valkolupiiniin (63 % vs. 17 % kuiva-aineessa). 

 

Kaikkien koesäilörehujen säilönnällinen laatu oli kohtalaisen hyvä, vaikka rehujen 

säilöntätavoissa oli käytännön syistä poikkeavuutta. Lupiini-vehnäsäilörehu säilöttiin 

paaleihin ja muut koerehut laakasiiloihin. Osa vehnäsäilörehusiilon pintarehusta 

osoittautui pilaantuneeksi siilon avaamisen yhteydessä, mutta huonosti säilyneet osiot 

kuorittiin pois siilosta ennen seosrehuntekoa. Virhekäymistä kuvaavien haihtuvien 
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rasvahappojen kokonaispitoisuus ja voihapon pitoisuus olivat pieniä, samoin 

ammoniumtypen osuus kokonaistypestä oli kohtuullinen kaikissa säilörehuissa.  

Nurmisäilörehun ja vehnäsäilörehun pH:t olivat matalat. Sen sijaan lupiini-

vehnäsäilörehun pH oli korkea, koska säilörehun kuiva-ainepitoisuuden mukaan 

tavoiteltu pH olisi ollut 4,3 ja säilörehun säilönnällisen laadun kannalta riskirajana 

pidettiin pH-arvoa yli 4,5 (Kyntäjä ym. 2010, s.84). Fraserin ym. (2005) ruutukokeissa 

eri korjuuaikaan tehtyjen valkolupiinisäilörehujen pH:t olivat pienemmät kuin tämän 

kokeen lupiini-vehnäsäilörehun, sillä ilman säilöntäainetta pH oli 3,58 – 4,19 ja 

vastaavasti pH vaihteli välillä 3,32 – 3,51 säilöntäaineella (Lactobacillus plantarum) 

säilöttynä. Königin ym. (2017) säilöntäkokeessa eri säilöntäaineilla, eri seossuhteilla ja 

kasvuasteilla tehtyjen valkolupiini-vehnäsäilörehujen pH:t vaihtelivat välillä 3,75  5,01 

ja kaikkien muurahaishapolla säilöttyjen rehujen pH oli keskimäärin 4,31. Tämän kokeen 

pH-mittaustulokset eivät poikkea suuresti muurahaishapolla säilötyistä säilörehuista.  

 

Käymishappojensa osalta lupiini-vehnäsäilörehu oli hyvin vastaavanlainen kuin aiemmin 

ruutukokeissa tehdyt valkolupiinisäilörehut, vaikka tässä kokeessa säilörehun kuiva-aine 

oli huomattavasti suurempi. Vain maitohapon kohdalla oli melko suuri ero niin, että 

tämän kokeen säilörehussa maitohappopitoisuus oli pienempi. Ero selittyy Fraserin ym. 

(2005) ruutukokeessa käytössä olleella maitohappobakteeri -pohjaisella säilöntäaineella. 

Valkolupiinisäilörehun kuiva-aine oli keskimäärin 173 g/kg. Myös Königin ym. (2017) 

valkolupiini-vehnäsäilörehujen käymishappopitoisuudet olivat samansuuntaisia kuin 

tämän kokeen valkolupiini-vehnäsäilörehussa, tosin tämän kokeen säilörehussa oli 

enemmän maitohappoa ja vähemmän voihappoa kuin aiemman tutkimuksen vastaavasti 

muurahaishapolla säilötyissä seoksissa. Tämän kokeen vehnäsäilörehussa oli vähemmän 

maitohappoa ja enemmän etanolia verrattuna Filyan (2002) tutkimuksen tuloksiin, mutta 

muuten käymishappojen määrät olivat yhtenevät.  

 

Vehnäsäilörehun ammoniumtypen osuus kokonaistypestä oli samaa suuruusluokkaa kuin 

Jaakkolan ym. (2009) tutkimuksessa, jossa vehnäsäilörehun ammoniumtypen osuus 

lisääntyi kehitysasteen edetessä ollen 66 g/kg N (varhaisempi taikinavaihe) ja 90 g/kg N 

(myöhäinen taikinavaihe). Hyvän säilörehun tavoitearvona pidetään ammoniumtypen 

pitoisuutta alle 70 g/kg kokonaistypestä (Kyntäjä ym. 2010, s.84).  Lupiini-

vehnäsäilörehun ammoniumtypen pitoisuus poikkesi Königin ym. (2017) tekemästä 

tutkimuksesta, jossa ammoniumtypen osuus oli keskimäärin 92,5 g/kg N valkolupiini-
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vehnän seossuhteen (1:2 tai 2:1 tuorepainossa) ja kehitysasteen (korjuu 96 pv tai 110 pv 

kylvöstä) vaihdellessa. Säilöntäaineena oli muurahaishappo. Eron syynä voisi pitää tässä 

kokeessa ollutta lupiinin pientä seososuutta ja säilönnän onnistumista, jolloin 

ammoniumtypen osuus jäi lupiinisäilörehussa jopa pienemmäksi kuin vehnäsäilörehussa. 

Tämän kokeen vehnäsäilörehun ammoniumtypen osuus kokonaistypestä oli hieman 

hyvän tavoitearvoa suurempi. 

 

Vehnäsäilörehun liukoisen typen osuus kokonaistypestä oli säilörehuanalyysin 

tulkintaohjeen hyvän tavoitearvoa (alle 500 – 600 g/kg N) suurempi (Kyntäjä ym. 2010, 

s.84). Lupiini-vehnäsäilörehun liukoisen typen osuus kokonaistypestä oli pienempi kuin 

vehnäsäilörehun, mikä viittaa lupiini-vehnäsäilörehun käymisen olleen hallitumpaa kuin 

vehnäsäilörehussa. Ennen säilöntää valkolupiinikasvuston liukoisen typen pitoisuus oli 

keskimäärin 361 g/kg N ja vehnäkasvustojen keskimäärin 634 g/kg N kasvuasteesta 

riippuen (König ym. 2017). Tulos olisi yhteneväinen vehnäsäilörehun osalta tämän 

kokeen kanssa. 

 

Kokeessa käytetyn nurmisäilörehun D-arvo oli toisen niiton säilörehulle tyypillinen ja 

lähellä D-arvon yleisiä tavoitearvoja. Lypsylehmille D-arvon tavoitearvona pidetään 680 

– 700 g/kg ka (Kyntäjä ym. 2010, s.84). Tilan pellonkäyttöstrategia kuitenkin vaikuttaa 

säilörehun tavoiteltavaan D-arvoon. Tässä kokeessa nurmisäilörehu oli huomattavasti 

sulavampaa D-arvon perusteella kokoviljasäilörehuihin verrattuna. Kokoviljalla ei 

yleensä ole D-arvotavoitteita, vaan yleisesti tavoitellaan kasvuston tiettyä kasvuastetta. 

Tämän kokeen lupiini-vehnäsäilörehun D-arvo oli kuitenkin keskimääräistä tasoa 

Suomessa, sillä aiemmin valkolupiini-vehnäseoskasvuston in vitro D-arvoiksi on saatu 

noin 560 g/kg ka ja lehtevämmästä kasvustosta jopa yli 670 g/kg ka (Huuskonen ym. 

2012). 

 

Energia-arvon, OIV:n ja PVT:n osalta nurmisäilörehu erosi kokoviljasäilörehuista, sillä 

vain nurmisäilörehun arvot olivat lähellä yleisiä tavoitearvoja (Kyntäjä ym. 2010, s.84). 

Vehnäsäilörehun ja lupiini-vehnäsäilörehun energia-arvot olivat suurempia kuin 

Jaakkolan ym. (2009) tutkimuksessa taikinavaiheen vehnäsäilörehujen keskimääräinen 

energia-arvo 9,2 MJ/ kg ka. Syynä voisi olla, että tässä kokeessa ainakin vehnäkasvusto 

oli pidemmällä kehitysasteella ja tärkkelystä oli enemmän. OIV:n ja PVT:n osalta tämän 

tutkimuksen tulokset molemmista kokoviljasäilörehuista olivat myös melko lähellä 
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Jaakkolan ym. (2009) vehnäsäilörehujen keskimääräisiä OIV- ja PVT-pitoisuuksia (74,5 

g/kg ka, - 4,5 g/kg ka). 

 

Säilörehuseoksissa ja koeruokinnoissa nurmen sekoittaminen kokoviljasäilörehuihin 

tasoitti koostumuksissa olleita eroja, jolloin lopulliset koeruokinnat olivat 

koostumukseltaan melko lähellä toisiaan. N-ruokinnassa oli suuremmat pitoisuudet 

kaikkea muuta paitsi orgaanista ainetta ja tärkkelystä verrattuna VN- ja LVN-

ruokintoihin. Koeruokintojen tärkkelyspitoisuus oli suuri varsinkin 

kokoviljaruokinnoilla. Yleinen suositus lypsylehmien ruokinnan tärkkelyspitoisuudelle 

on korkeintaan 250 g/kg ka (Huuskonen 2017). 

 

6.2 Syönti 

 

Erot säilörehun kuiva-aineen syönnissä VN- ja LVN-ruokintojen välillä voisivat selittyä 

kasvilajien, D-arvon, säilörehun säilönnällisen laadun ja kuiva-ainepitoisuuden sekä 

edellä mainittujen tekijöiden perusteella lasketun syönti-indeksin pienillä eroilla. 

Palkokasvit lisäävät yleensä säilörehun kuiva-aineen syöntiä (Huhtanen ym. 2007), 

jolloin tässä VN-koeruokinnan mukana tulleella puna-apilalla on voinut olla suurempi 

syöntiä lisäävä vaikutus kuin valkolupiinilla. Lypsylehmillä säilörehun kuiva-aineen 

syöntiin vaikuttavat merkitsevästi rehun D-arvo ja käymislaatu (Huhtanen ym. 2007). 

Tässä kokeessa LVN-ruokinnan säilörehulla oli hieman suurempi D-arvo kuin VN-

ruokinnalla. Tämä on syöntimallille päinvastainen tulos, koska niissä D-arvon 

suureneminen johtaa lisääntyneeseen säilörehun kuiva-aineen syöntiin (Huhtanen ym. 

2007). VN- ja LVN-ruokintojen säilörehujen käymislaadussa ei ollut oleellista eroa. 

Vaste säilörehun kuiva-aineen syöntiin ei ole kuitenkaan täysin ennustettavissa 

säilörehun D-arvon, kuiva-aineen tai käymislaadun muutoksista, kun nurmisäilörehua 

korvataan (enimmillään 50 % seoksen kuiva-aineesta) palkokasvilla tai 

kokoviljasäilörehulla (Huhtanen ym. 2007). 

 

Huhtasen ym. (2007) mallinnuksessa kuiva-aineen syönti lisääntyi säilörehun kuiva-

aineen kasvaessa, mikä piti paikkansa tässä tutkimuksessa. Lehmät söivät kuiva-

ainepitoisempaa VN-ruokinnan säilörehua enemmän kuin LVN-ruokinnan rehua. Samoin 

syönti-indeksin perusteella syönnin osuudet menivät odotetusti eli lehmät söivät VN-

ruokinnalla säilörehua enemmän kuin pienemmän syönti-indeksin LVN-rehua (107 vs. 
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105). Palkokasvien tai kokoviljan ja nurmisäilörehun seokselle tyypillistä oli suurempi 

säilörehun kuiva-aineen syönti kuin mitä säilörehun ominaisuuksista voitiin ennustaa 

(Huhtanen ym. 2007). 

 

Lehmät lajittelivat lupiini-vehnäseosta ja jättivät syömättä paksuimmat lupiininvarret. 

Syöntien osalta tulokset noudattelivat aiempia tutkimuksia, sillä myöskään Jaakkolan ym. 

(2009) kokeessa vehnäsäilörehun lisääminen nurmen (40:60) sekaan ei heikentänyt 

kokonaissyöntiä, vaan samoin kuin tässäkin kokeessa jopa lisäsi päivittäistä kuiva-aineen 

kokonaissyöntiä. Vastaavia tuloksia on saatu myös fermentoidun tai ureakäsitellyn 

vehnäkokoviljan (330 g/kg ka) ja nurmisäilörehun seoksilla, jotka lisäsivät 

alkutuotoskauden lehmien kuiva-aineen kokonaissyöntiä nurmisäilörehuun verrattuna 

(Burke ym. 2007). 

 

Seosrehujen tavoiteltu väkirehuprosentti oli 45 %, mutta kun mukaan laskettiin yksi kilo 

väkirehua kioskilta väkirehun osuudeksi saatiin 47 – 49 %. Syynä vaihteluun saattavat 

olla seosrehunteossa käytettävien karkearehujen kuiva-aineen muutokset, jotka voivat 

vaikuttaa väkirehun osuuteen. Lisäksi epätarkkuudet väkirehukioskien toiminnassa ja 

ajoittain puutteellinen viivelehmien ajaminen kioskeille on voinut vaikuttaa väkirehun 

osuuksiin hieman. 

 

Ravintoaineiden saannin osalta N-ruokinnalla orgaanisen aineen, NDF:n ja tärkkelyksen 

saannit jäivät pienemmäksi kuin kahdella muulla koeruokinnalla. Saanti on syöntimäärän 

ja pitoisuuden tulo, joten selittävänä tekijänä ovat lehmien kokoviljaruokintojen 

runsaampi kuiva-ainesyönti ja kokoviljaruokinnat myös sisälsivät enemmän orgaanista 

ainetta ja tärkkelystä kuin N-ruokinta. Samoihin tuloksiin päätyivät myös Jaakkola ym. 

(2009) tutkimuksessaan, jossa vehnä-nurmisäilörehudieetillä kuiva-aineen 

kokonaissyönnin lisääntymisen kautta orgaanisen aineen, NDF:n ja tärkkelyksen saannit 

olivat runsaampia kuin nurmisäilörehulla. Energian- ja OIV-saannin pieneksi jääneet erot 

N-ruokinnan ja kokoviljaruokintojen välillä selittyvät pääasiassa kokoviljaruokintojen 

lisääntyneellä kokonaiskuiva-aineen syönnillä ja väkirehun osuuden eroilla. N-

ruokinnalla pötsin valkuaistase (PVT g/pv) oli suurempi kuin muilla koeruokinnoilla, 

koska N-ruokinnan PVT-pitoisuuskin oli huomattavasti muiden koeruokintojen 

pitoisuutta suurempi. Kokoviljaruokinnoilla korjatut energiataseet olivat suurempia kuin 
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N-ruokinnan energiatase. Tämä on yhteydessä energian ja OIV:n saanteihin, jotka olivat 

kokoviljaruokinnoilla myös suurempia kuin N-ruokinnalla. 

 

6.3 Maidontuotanto ja elopainon muutos 

 
Vehnäkokoviljan (VN ja LVN) syöttäminen seoksena nurmisäilörehun kanssa säilytti 

maidon, energiakorjatun maidon, rasvan ja laktoosin tuotokset ennallaan N-ruokintaan 

verrattuna. Vastaavanlaiset tulokset on saatu Jaakkolan ym. (2009) tutkimuksessa, jossa 

vehnäkokoviljan sekoittaminen (400 g/kg ka osuudella) nurmisäilörehuun ei vaikuttanut 

maitotuotokseen, maidon komponenttien tuotokseen tai maidon pitoisuuksiin. Burken 

ym. (2007) tutkimuksessa lisääntyneestä kuiva-aineen kokonaissyönnistä huolimatta 

fermentoidun vehnäkokoviljan (330 g/kg ka) sekoittaminen nurmisäilörehuun ei 

vaikuttanut maitotuotokseen, mutta urealla käsitelty vehnäkokovilja nurmisäilörehun 

seassa lisäsi maitotuotosta nurmisäilörehuun verrattuna. Palkovilja-viljasäilörehuilla on 

saatu osittain samoja tuloksia tämän kokeen kanssa. Härkäpapu-kevätvehnäsäilörehun ja 

nurmisäilörehun seos (1:1 kuiva-aineessa) ei vaikuttanut maito-, rasva- tai 

valkuaistuotokseen (Lamminen ym. 2016). Herne-vehnäsäilörehun (kylvösuhteella 4:1) 

syöttäminen lypsylehmille puolitti väkirehun kulutuksen ilman, että maitotuotos pieneni 

tai maidon pitoisuudet heikkenivät verrattuna tavalliseen raiheinäsäilörehusta ja 

väkirehusta koostuvaan dieettiin (Adesogan ym. 2004). 

 

Suuremmasta kokonaiskuiva-aineen syönnistä johtuva energiansaannin lisääntyminen 

näkyi kokoviljaruokinnoilla maidon valkuaistuotoksessa, minkä vuoksi N-ruokinnalla 

valkuaistuotos jäi pienemmäksi kuin VN- ja LVN-ruokinnoilla. Myös LVN-ruokinnalla 

maidon valkuaistuotos oli pienempi kuin VN-ruokinnalla, mikä voi selittyä syönnin 

pienillä eroilla. 

 

Maidon koostumuksessa ei havaittu eroja VN- ja LVN-ruokinnan välillä. N-ruokinnalla 

maidon valkuaispitoisuus oli pienempi, mutta laktoosin ja urean pitoisuudet olivat 

puolestaan suurempia kuin kokoviljaa sisältäneillä ruokinnoilla. Maidon 

valkuaispitoisuus noudatteli Burken ym. (2007) fermentoitua tai ureakäsiteltyä 

vehnäkokoviljaa (330 g/kg ka) ja nurmisäilörehua sisältävällä ruokinnalla saatua 

vastaavaa tulosta, mutta laktoosipitoisuudessa ei ollut eroa kokeessa. Aiemmassa 

tutkimuksessa maidon ureapitoisuutta lisäsi vehnäkokoviljan lisääminen (400 g/kg ka) 
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nurmisäilörehun sekaan, ja ureapitoisuuden lisääntymisen ajateltiin olevan seurausta 

kokoviljaruokinnan sisältämästä runsaammasta raakavalkuaispitoisuudesta verrattuna 

nurmisäilörehuruokintaan (Jaakkola ym. 2009). Tässä tutkimuksessa N-ruokinnan 

raakavalkuaispitoisuus oli suurempi kuin kokoviljaruokinnoilla, mikä selittäisi maidon 

runsaamman ureapitoisuuden N-ruokinnalla. Vaikkakaan raakavalkuaisen saannissa eri 

ruokinnoilla ei ollut eroja. 

 

Valkuais-rasvasuhde oli N-ruokinnalla pienempi verrattuna kokoviljaruokintoihin 

keskimäärin. N-ruokinnan heikompi syönti ja laskennallinen ME-saanti selittävät 

todennäköisesti maidon pienempää valkuaispitoisuutta ja -tuotosta. Rasvapitoisuudessa 

ei ollut eroa eri ruokintojen välillä, joten valkuais-rasvasuhde muuttui. 

 

N-ruokinnalla rehun kuiva-aineen käyttö energiakorjattuun maitotuotokseen ja 

maitotuotokseen oli tehokkaampaa kuin kokoviljaa sisältäneillä koeruokinnoilla. Tämä 

poikkesi Jaakkolan ym. (2009) tutkimuksesta, jossa vehnäkokoviljan (400 g/kg ka) 

lisäyksellä nurmisäilörehuun ei ollut vaikutusta kuiva-aineen hyväksikäytössä EKM:n 

tuotokseen verrattuna pelkkään nurmisäilörehuun. N-ruokinnalla maidon typen tuotto 

rehun typpeä kohti oli pienempi kuin VN- ja LVN-ruokinnoilla, mikä on 

samansuuntainen tulos Burken ym. (2007) kanssa. Heidän kokeessaan maidon typen 

suhde rehun typpeen oli nurmisäilörehulla pienempi kuin fermentoitua vehnäkokoviljaa 

sisältäneellä ruokinnalla (0,28 vs. 0,32).  

 

Korjatun muuntokelpoisen energian hyväksikäyttö oli N-ruokinnalla tehokkaampaa kuin 

kokoviljaruokinnoilla keskimäärin. Jaakkola ym. (2007) eivät havainneet vastaavia eroja 

ME:n hyväksikäytössä vehnä- tai ohrakokoviljaa (400 g/kg ka) sisältäneiden ruokintojen 

ja nurmisäilörehuruokinnan välillä. Tässä kokeessa sekä korjatun muuntokelpoisen 

energian että OIV:n käyttö energiakorjattuun maitotuotokseen olivat 

kokoviljaruokinnoilla suurempia verrattuna N-ruokintaan. Lehmät saattoivat käyttää 

ravintoaineita ja energiaa tehokkaammin maidontuotantoonsa N-ruokinnalla verrattuna 

kokoviljaruokintoihin, mutta lehmien elopainon muutos oli negatiivinen ainoastaan N-

ruokinnalla. Tämä viittaisi kudosvarastojen käyttöön osana maidontuotantoa N-

ruokinnalla. 
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Lehmien laihtuminen N-ruokinnalla on linjassa tämän kokeen muiden tulosten kanssa. 

N-ruokinnalla lehmät lypsivät saman verran maitoa kuin kokoviljaruokinnoilla, vaikka 

kuiva-aineen kokonaissyönti ja sitä kautta sekä energian että OIV:n saanti olivat 

niukempia kuin VN- ja LVN-ruokinnoilla. Lehmät ovat todennäköisesti ottaneet 

kudosvarastoistaan energiaa tuotoksen ylläpitoa varten. Tulos ei ole poikkeuksellinen, 

kun otetaan huomioon, että tämän kokeen lehmät olivat tuotoskauden alussa. Samanlaisia 

tuloksia saivat Burke ym. (2007), sillä nurmisäilörehuruokinnalla lehmät menettivät 

elopainoaan enemmän kuin ureakäsiteltyä vehnäkokoviljaa sisältäneellä 

nurmisäilörehuruokinnalla. Fermentoitu tai ureakäsitelty vehnäkokovilja (330 g/kg ka) 

seoksena nurmen kanssa syötettynä oli hyvä keino vähentää poikimisen jälkeistä 

laihtumista lypsylehmillä (Burke ym. 2007). N-ruokinnalla olevien lehmien elopainot 

olivat ylipäätään pienempiä kuin kokoviljaa syöneiden lehmien. Tässä kokeessa 

elopainojen muutosten perusteella kokoviljaruokinnoilla lehmät eivät lypsäneet 

lihoistaan ja menettäneet elopainoaan, joten vehnäsäilörehulla voitiin korvata osa 

nurmesta ilman että tuotokset vähenivät. Tulos oli yllättävä ottaen huomioon 

alkutuotoskauden lehmien suuren energiantarpeen. Vertailutilanne olisi voinut muuttua, 

jos kokeen nurmisäilörehu olisi ollut ensimmäisen niiton säilörehua. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä maisterintutkielmassa verrattiin kahta erilaista vehnäsäilörehua nurmisäilörehuun 

lypsylehmien rehunsyönnin ja maitotuotoksen näkökulmasta. Toinen vehnäsäilörehuista 

sisälsi valkolupiinia 17 % kuiva-aineessa ja ruokinnassa valkolupiinia oli 6,8 %. 

Molemmat vehnäsäilörehut syötettiin seoksena toisen niiton nurmisäilörehun kanssa. 

Hypoteesina oli, että nurmisäilörehusta voidaan korvata osa vehnäsäilörehulla ilman, että 

lehmän tuotos tai elopaino heikkenee. Lisäksi valkolupiinia sisältävän vehnäsäilörehun 

käytön odotettiin lisäävän maitotuotosta vehnäsäilörehuun nähden. 

 

Tulokset olivat osittain olettamuksien mukaisia. Toisen niiton nurmisäilörehusta voidaan 

korvata 40 % (kuiva-aineessa) hyvin säilyneellä vehnäsäilörehulla ilman, että lehmän 

tuotos vähenee tai elopaino pienenee. Sen sijaan valkolupiini-vehnäsäilörehun syötöllä ei 

saatu lisäarvoa maitotuotoksessa vehnäsäilörehuun verrattuna, koska valkolupiinin osuus 

jäi toivottua pienemmäksi. Maidon valkuaispitoisuus ja -tuotos kuitenkin lisääntyivät 

molemmilla vehnäkokoviljaa sisältäneillä ruokinnoilla nurmisäilörehuun verrattuna, 

mutta vehnäsäilörehun vaikutus kyseisiin tuloksiin oli suurempi kuin lupiini-
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vehnäsäilörehun. Lupiinilla ei todennäköisesti ollut vaikutusta ruokinnassa pienen 

seososuutensa vuoksi. Lisäksi vehnäsäilörehut poikkesivat toisistaan koostumukseltaan, 

koska rehut korjattiin eri lohkoilta, hieman eri kasvuasteella, paalaten tai ajosilppurilla ja 

vehnäsäilörehuissa oli mukana eri kasvilajeja. Nämä seikat ja ero kuiva-ainepitoisuudessa 

ovat voineet vaikuttaa säilörehun syönteihin. 

 

Koska tässä kokeessa lupiinin osuus ruokinnassa jäi pieneksi ja Suomessa ei ole tehty 

muita kokeita aiheesta, lupiinia sisältävän säilörehun tuotantovaikutuksista 

nurmisäilörehuun ja kokoviljasäilörehuun verrattuna tarvitaan lisätutkimuksia. 

Alkulaktaation lehmillä olisi hyvä tutkia myös kokoviljasäilörehun ja hyvälaatuisen 

ensimmäisen niiton nurmisäilörehun tuotantovaikutusta. Lisäksi kokoviljasäilörehujen 

osalta pitäisi tuoda nykyistä selkeämmin esille kokoviljasäilörehun syöntiä lisäävä 

vaikutus, joka kompensoi rehun heikompaa sulavuutta. 
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