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1 JOHDANTO

Vuonna 2019 ihmiskunta ylitti Maan ekosysteemin vuosittaisen tuotannon ja kantokyvyn 29.

heinäkuuta, ja vuonna 2000 Maailman ylikulutuspäivä oli syyskuun 23. päivä eli noin kaksi

kuukautta myöhemmin (Global Footprint Network 2020). Luonnonvarojen kulutus on kiihtynyt

ja maapallon resurssit ovat käymässä vähiin. Jo nyt ihmiskunta kuluttaa luonnon voimavaroja

yli niiden vuosittaisen kantokyvyn ja ihmisväkiluku jatkaa edelleen kasvuaan. Vuoteen 2050

mennessä väkiluvun uskotaan nousevan 9 miljardiin ja tämä tulee vaatimaan nykyisen ruoan-

tuotantomäärän lähes kaksinkertaistumista. Maa-alaa on kuitenkin rajallisesti eikä uuden maan-

viljelysalan raivaaminen ole useinkaan mahdollista, saati kestävä vaihtoehto. Myös merien yli-

kalastus ja ilmastonmuutos luovat omat haasteensa maataloudelle ja ruoantuotannolle tänäkin

päivänä – saati tulevaisuudessa. Ihmiskunta tarvitsee kipeästi uusia ja kestävämpiä ratkaisuja

elintarvikkeiden tuotantoon (van Huis ym. 2013).

Ihmisravinnon ja eläinperäisten elintarvikkeiden kysynnän kasvaessa, kasvaa myös tuotantoe-

läinten rehun ja proteiinin tarve (Maurer ym. 2016). Tällä hetkellä siipikarjan ruokinnassa pro-

teiinin päälähteenä käytetään soijarehua sekä kalajauhoa (Al-Qazzaz ym. 2016, Maurer ym.

2016). Soijan tuotannolla on kuitenkin negatiivisia ympäristövaikutuksia ja eläinten ruokintaan

kaivataankin muita ratkaisuja, jotka eivät kuluttaisi viljelyskelpoista maata ja kilpailisi siten ih-

misravinnon tuotannon kanssa (Maurer ym. 2016). Jatkuva soijan ja kalan korkea kysyntä on

johtanut näistä valmistettujen rehujen kallistumiseen, mikä ajaa eteenpäin vaihtoehtoisten rehu-

jen etsintää ja kehitystä (van Huis ym. 2013).

Hyönteiset ovat potentiaalinen vaihtoehto proteiinin lähteeksi ja proteiinipitoisten viljelyskas-

vien, kuten soijan, sekä kalajauhon korvikkeeksi eläinten ruokinnassa (Charlton ym. 2015).

Hyönteiset pystyvät käyttämään ravinnonlähteenään materiaaleja, jotka eivät sovi ihmisravin-

noksi, kuten elintarvikkeiden jalostuksessa syntyviä sivutuotteita sekä orgaanista jätettä (Mau-

rer ym. 2016). Lisäksi hyönteiset ovat tehokkaita muuttamaan alempiarvoisia ravinnonlähtei-

tä korkealaatuiseksi proteiiniksi (Barragan-Fonseca ym. 2017). Hyönteistuotanto tarvitsee vä-

hemmän maapinta-alaa ja vettä kuin maanviljely, minkä lisäksi elintarviketuotannon sivuvir-

tojen hyödynnys vähentäisi orgaanisen jätteen määrää ja ympäristön saastumista sekä lisäisi

kestävää kiertotaloutta (Sánchez-Muros ym. 2014). Hyönteiset itsessään tuottavat kasvihuone-

päästöjä erittäin vähän (Korpela ja Siljander-Rasi 2017). Useita hyönteislajeja voidaan mahdol-
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lisesti käyttää hyönteisproteiinin tuotannossa, mutta lupaavimpia lajeja ovat Hermetia illucens

(mustasotilaskärpänen), Musca domestica (huonekärpänen) sekä Tenebrio molitor (jauhopukki)

-hyönteisten toukat (Maurer ym. 2016).

Hyönteiset ovat osa siipikarjan luonnollista ruokavaliota (Al-Qazzaz ym. 2016) ja lisäksi esi-

merkiksi H. illucens -hyönteisten ravintosisältö on samankaltainen kuin soijapavuilla (Maurer

ym. 2016). Näin ollen hyönteiset voisivat hyvin sopia vaihtoehtoiseksi proteiinien lähteeksi sii-

pikarjan ruokinnassa (Charlton ym. 2015). Hyönteisten kasvatukseen liittyy kuitenkin haasteita

ja tuotanto sisältää edelleen paljon käsityötä, minkä vuoksi hyönteisrehu on vielä muita proteii-

nirehuja kalliimpaa ja sen kilpailukyky on heikompi (van Huis ym. 2013).

Tämän työn tavoitteena on tarkastella hyönteisrehun käyttöä siipikarjan ja etenkin munintaka-

nojen ruokinnassa. Munintakanojen nykyruokintaa käsitellään yleisesti munintavaiheessa ole-

vien kanojen osalta. Hyönteislajeista tarkastellaan rehukäytössä lähemmin H. illucens -hyönteisiä

sekä niiden vaikutuksia munintakanoihin. Lisäksi käsitellään yleisemmin hyönteisiin ja niistä

valmistettuihin rehuihin liittyviä riskejä sekä kuvataan nykyisen hyönteistuotannon toimintape-

riaatteita ja tarkastellaan hyönteisrehun käyttöä kestävän kehityksen kannalta.

2



2 MUNINTAKANOJEN RUOKINTA

Munintakanojen ruokinta vaihtelee niiden kehitysvaiheen mukaan (National Research Council

1994). Kanat saavuttavat sukukypsyyden ja alkavat munia noin 18 viikon ikäisinä, mutta täy-

sikasvuisia ne ovat vasta kymmenisen viikkoa myöhemmin eli noin 30 viikon iässä (Leeson ja

Summers 2005, Hy-Line 2020). Munintakauden pituus on Suomessa yleensä 12–14 kuukautta

(Suomen Siipikarjaliitto ry b). Seuraavissa luvuissa käsitellään munintavaiheessa olevien kano-

jen ruokintaa, ravintoaineiden tarpeita sekä yleisimmin käytettyjä rehuaineksia.

2.1 Ruokinta ja ravintovaatimukset

Kanat tarvitsevat ravinnostaan proteiineja, hiilihydraatteja, rasvaa, vitamiineja ja kivennäisai-

neita sekä vettä (National Research Council 1994). Tuottaakseen koko potentiaalinsa edestä on

kanan saatava kaikkia tarvitsemiaan ravintoaineita riittävästi ravinnostaan, sillä muutoin tuotos

jää ensimmäisen rajoittavan tekijän sallimalle tasolle (Poultry Hub d). Päivittäinen ravintoai-

neiden tarve riippuu useista tekijöistä. Geneettiset tekijät vaikuttavat linnun kokoon, kasvuun

ja tuotostasoon sekä ravintoaineiden imeytyvyyteen ja eri kanarodut poikkeavatkin toisistaan

näiden osalta (National Research Council 1994). Energiantarpeeseen vaikuttavat ympäristön

lämpötila, kanojen höyhenpeitteen kunto sekä eläinten aktiivisuus, johon puolestaan vaikuttaa

tuotantomuoto: lattiakanaloissa linnut liikkuvat ja kuluttavat energiaa häkkikanoja enemmän

(Leeson ja Summers 2005, Farmit Website Oy c, Poultry Hub b).

Ikä vaikuttaa merkittävästi ravintotarpeisiin, sillä se vaikuttaa kanan elopainoon, mahdolliseen

kasvuun sekä sukukypsyyteen ja munantuotantoon. Kanat voidaankin jakaa ravintotarpeidensa

mukaan karkeasti kolmeen ikäluokkaan: poikasiin, nuorikoihin sekä muniviin kanoihin. Mu-

nintaikäiset linnut voidaan vielä jakaa kolmeen alaluokkaan munintavaiheen mukaan; toisin sa-

noen muninnan alussa, keskivaiheilla ja loppuvaiheessa oleviin kanoihin (Lohmann Tierzucht

2019). Muninan alkuvaiheessa kanat vielä kasvavat hieman ja tarvitsevat runsasenergistä rehua,

etenkin koska nuorten kanojen syöntikyky ei ole ehtinyt kehittyä huippuunsa ja niillä voi olla

vaikeuksia tyydyttää kasvun ja munantuotannon asettamat energiatarpeet (Farmit Website Oy

c, Poultry Hub c). Toisaalta muninnan edetessä ja kanojen ikääntyessä munien paino yleensä

nousee epätoivotun paljon, mitä hillitään ruokinnalla (Hy-Line 2018).

Munivien kanojen päivittäinen energiantarve on noin 280–320 kcal/vrk (Hy-Line 2020, Farmit
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Website Oy c). Kanat syövät energiantarpeensa tyydyttävän määrän rehua, joskaan syönnin

säätely ei ole aivan täydellistä (Leeson ja Summers 2005, Farmit Website Oy d). Linnut syövät

runsasenergistä rehua usein liikaa, ja rehun energiapitoisuuden laskiessa alle 2 500 kcal/kg niillä

on vaikeuksia syödä riittävästi. Yleensä energian liikasaanti ei kuitenkaan ole ongelma, ja run-

sasenerginen rehu on usein parempi valinta, jotta kanojen riittävä energian ja ravintoaineiden

saanti saadaan turvattua (Leeson ja Summers 2005). Munintakauden rehun energiapitoisuudeksi

suositellaankin 2 800–3 000 kcal/kg, jota kanat syövät noin 100–120 g päivässä kanarodusta ja

-jalosteesta riippuen (Hy-Line 2018, 2020).

Munintakanalan ihanteellisin lämpötila on 19–27 ◦C, optimin ollessa 23 ◦C. Tällä lämpötila-

alueella kanojen lämmöntuotanto, ja siten ylläpitoenergian tarve, on alhaisimmillaan. Alhai-

semmissa lämpötiloissa lisääntynyt lämmöntuotannon tarve nostaa energian ja rehun kulutus-

ta; korkeammissa lämpötiloissa taas lämpöstressi ja alentunut ruokahalu aiheuttavat ongelmia

(Leeson ja Summers 2005, Farmit Website Oy c).

Linnuille täysin välttämättömiä aminohappoja on yhdeksän: arginiini, fenyylialaniini, isoleusii-

ni, leusiini, lysiini, metioniini, treoniini, trypotofaani sekä valiini (Klasing 2015). Näistä ly-

siini, metioniini ja treoniini ovat yleisimmät rajoittavat tekijät viljapohjaisissa rehuissa, joita

Suomessakin pääosin käytetään (Spranghers ym. 2017, Farmit Website Oy c, Suomen Siipikar-

jaliitto ry a). Linnut kykenevät tuottamaan itse glysiiniä, histidiiniä ja proliinia, mutta niiden

tuotanto ei yleensä riitä yksinään täyttämään linnun tarpeita, joten käytännössä niitäkin tarvi-

taan ravinnosta (Klasing 2015). Taulukossa 1 on kuvattu tarkemmin muninnan keskivaiheilla

olevan Leghorn-munintakanan päivittäistä ravintoaineiden ja aminohappojen tarvetta (National

Research Council 1994, Klasing 2015, Leeson ja Summers 2005).

Rasvahapoista kanat tarvitsevat ravinnostaan ainakin linolihappoa, kivennäis- ja hivenaineista

etenkin kalsiumia ja fosforia sekä vitamiineista A-, D-, E-, K- ja B-vitamiineja (National Re-

search Council 1994, Poultry Hub a). C-vitamiinia kanat pystyvät tuottamaan itse, mutta sen

lisäyksestä rehuun voi olla hyötyä esimerkiksi lämpöstressin yhteydessä (Lohmann Tierzucht

2019).

Sulamaton kuitu edistää nuorikoilla kuvun ja lihasmahan kehittymistä edistäen siten syöntiky-

vyn nousua ennen muninnan alkamista (Lohmann Tierzucht 2019, Hy-Line 2020). Täysikasvui-

silla kanoilla kuidun on todettu vähentävän sulkien nokkimista ja kuolleisuutta, kun kanat jou-
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tuvat käyttämään enemmän aikaa kuidulla ”laimennetun” rehun syömiseen (Hendrix Genetics

2018). On kuitenkin syytä huomioida, että rehu, joka sisältää energiaa alle 2 500 kcal/kg, aiheut-

taa linnuille vaikeuksia tyydyttää päivittäinen energiantarpeensa (Leeson ja Summers 2005).

2.2 Rehuainekset ja ruokinta käytännössä

Ruokinta voidaan toteuttaa joko täysrehuruokinnalla tai kotoista viljaa hyödyntävällä rehulla,

jota täydentävät teolliset tiivisteet tai puolitiivisteet (Harrinkari ja Raukola 2018). Täysrehu

on tehtaalta ostettavaa valmisrehua, joka sisältää kaikki kanan tarvitsemat ravintoaineet oikeis-

sa suhteissa (Suomen Siipikarjaliitto ry a). Ruokinnan etuina ovat sen helppous ja tasalaatui-

suus, mutta täysrehut ovat usein myös kallein ruokintavaihtoehto (Harrinkari ja Raukola 2018,

Farmit Website Oy a). Tiivisteeseen tai puolitiivisteeseen pohjautuvassa rehustuksessa viljaan,

rasvaan ja kalkkiin sekoitetaan proteiini- ja aminohappotiivistettä kanojen ravintotarpeet katta-

vaksi seokseksi (Harrinkari ja Raukola 2018, Hankkija Oy). Sekoitus voidaan tehdä tilalla ja

ruokinnassa on mahdollista hyödyntää tilan omaa viljaa ruokinnan osana, mikä laskee rehusta

aiheutuvia kustannuksia (Turunen 2008, Farmit Website Oy b).

Kanojen rehusta suurin osa koostuu viljanjyvistä, jotka toimivat rehun tärkeimpänä energian-

lähteenä (National Research Council 1994, Poultry Hub a, Suomen Siipikarjaliitto ry a). Niiden

määrä vaihtelee käytettävästä rehusta riippuen ja esimerkiksi kokonaisina jyvinä lisättävän vil-

jan osuus rehussa saa olla korkeintaan noin puolet rehumäärästä (Turunen 2008, Harrinkari ja

Raukola 2018). Maissi on käytetyin raaka-aine suuressa osassa maailmaa, Euroopassa vehnä ja

Suomessa taas vehnän ohella ohra ja kaura (Harrinkari ja Raukola 2018, Poultry Hub a, Far-

mit Website Oy c). Ohra ja kaura sisältävät kuitenkin selvästi vähemmän energiaa kuin vehnä

tai maissi, minkä vuoksi rehun energiapitoisuuteen tulee meillä kiinnittää erityistä huomioita

(Farmit Website Oy c). Ruokinnan osana voidaan käyttää myös viljojen sivutuotteita (Leeson ja

Summers 2005).

Proteiininlähteenä käytetään kasvi- tai eläinperäisiä ainesosia tai näiden sekoituksia (Poultry

Hub a). Kasviperäisistä lähteistä käytetään yleisimmin soijaa, mutta myös muita öljykasveja,

kuten rypsiä, rapsia, auringonkukan- ja pellavansiemeniä, sekä palkokasveja voidaan käyttää

(Harrinkari ja Raukola 2018, Poultry Hub a). Öljykasveista käytetään niiden valkuaispitoista

osaa, joka jää jäljelle öljyn puristuksen jälkeen, ja niiden osuus kanojen rehussa on 20–30 %
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(Poultry Hub a).

Eläinperäisenä proteiinina käytetään tällä hetkellä pääasiassa kalajauhoa (Poultry Hub a, Suo-

men Siipikarjaliitto ry a), mutta se voi aiheuttaa muniin maku- ja hajuvirheitä, mikä rajoittaa

sen käyttöä (Harrinkari ja Raukola 2018). Euroopan ulkopuolella voidaan käyttää myös esi-

merkiksi liha- ja lihaluujauhoa (Poultry Hub a), mutta EU-asetukset kieltävät näiden käytön

tuotantoeläinten ruokinnassa (EY/999/2001). Sopiva proteiinipitoisuus rehussa on noin 14–18

% ja vaihtelee tuotantovaiheen mukaan (Hy-Line 2018, 2020).

Eri raaka-aineiden aminohappokoostumus ja sulavuus poikkeavat toisistaan, minkä vuoksi on-

nistunut rehusuunnittelu vaatii viljojen proteiinipitoisuuden analysointia. Proteiinirehun lisäksi

rehuihin sekoitetaankin usein myös puhtaita aminohappoja, jotta saadaan varmistettua kaikkien

välttämättömien aminohappojen riittävä saanti (National Research Council 1994).

Rehun energiapitoisuutta voidaan nostaa lisäämällä siihen hieman öljyä, kuten rypsiöljyä –

myös vehnälisäystä voidaan käyttää (National Research Council 1994, Poultry Hub a, Farmit

Website Oy c). Sopiva öljylisäys on yleensä korkeintaan 2 % (Farmit Website Oy c). Lisättä-

vät öljyt sisältävät myös kanoille välttämätöntä rasvahappoa, linolihappoa (Leeson ja Summers

2005).

Edellä mainitut rehuainekset sisältävät myös kanoille tarpeellisia kivennäis- ja hivenaineita sekä

vitamiineja, mutta usein niitä vielä lisätään rehuun erikseen (National Research Council 1994,

Poultry Hub a) Etenkin kalsiumin tarve on korkea munintakanoilla, ja sen osuus rehusta onkin

noin 3,5–4,5 % (Lohmann Tierzucht 2019, Hy-Line 2020, Poultry Hub a). Kalsiumlisänä käy-

tetään usein kalkkikiveä, josta osa on rehussa jauheena ja osa rakeina, jotka toimivat samalla

myös kanojen lihasmahan jauhinkivinä (Lohmann Tierzucht 2019, Suomen Siipikarjaliitto ry

a).

Muita rehuun lisättäviä ainesosia ovat rehun sulavuutta lisäävät rehuentsyymit. Rehuun voidaan

lisätä myös erilaisia suolistoterveyttä parantavia tai ylläpitäviä valmisteita (Leeson ja Summers

2005). Lisäksi voidaan käyttää antioksidantteja sekä karotenoideja, jotka voimistavat keltuaisen

väriä (Leeson ja Summers 2005, Lohmann Tierzucht 2019).

Rehun maittavuuden kannalta tulisi huomioida myös rehun partikkelikoko, sillä kanat suosivat
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rakeita ja välttävät hienojakoista rehua. Tutkimusten mukaan hienojakoista rehua saaneet ka-

nat syövät päivässä noin 4 g vähemmän kuin karkeampaa rehua saaneet verrokkinsa. Vähenty-

nyt rehunkulutus puolestaan vaikuttaa alentavasti linturyhmän munintaprosenttiin ja munittujen

munien painoon (Hendrix Genetics 2018).
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3 HYÖNTEISET MUNINTAKANOJEN REHUNA

Siipikarjan ruokinnassa lupaavimpia hyönteislajeja teollisesti kasvatettavaksi ovat H. illucens,

M. domestica sekä T. molitor ja näitä lajeja on myös tutkittu eniten (van Huis ym. 2013). EU:n

nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan vielä salli hyönteisten käyttöä siipikarjan rehussa eläviä

hyönteisiä lukuun ottamatta (EY/999/2001, Ruokavirasto 2017).

Kalankasvatukseen on EU:ssa kuitenkin sallittu rehukäyttöön seitsemän hyönteislajia: Ache-

ta domesticus (kotisirkka), Alphitobius diaperinus (kanatunkkari, toukkamuoto buffalomato),

Gryllodes sigillatus (trooppinen kotisirkka), Gryllus assimilis (kenttäsirkka), H. illucens, M.

domestica sekä T. molitor (EU/2017/893). Muualla maailmassa käytetään ja kasvatetaan pal-

jon muitakin lajeja edellä mainittujen lisäksi, kuten silkkiperhosen (Bombyx mori) toukkia ja

termiittejä (Makkar ym. 2014, Dossey ym. 2016). Kaikkiaan syötäväksi kelpaavia hyönteisiä

tunnetaan ainakin yli 1 900 lajia, mutta tieto on vielä puutteellista ja todellisen lukumäärän on

arvioitu olevan suurempi (van Huis ym. 2013, Dossey ym. 2016).

Seuraavassa osiossa käsitellään tarkemmin H. illucens -hyönteislajia rehukäytön kannalta eten-

kin soijarehua korvaavana proteiininlähteenä.

3.1 Hermetia illucens – mustasotilaskärpänen

H. illucens eli mustasotilaskärpänen on kärpäslaji, jota tavataan trooppisella ja lämpimällä lauh-

kealla vyöhykkeellä (Sheppard ym. 2002). Sitä ei pidetä tuholaisena eikä lajia tavata ihmisruo-

assa tai -ympäristöissä, koska aikuisilla hyönteisillä ei ole toimivia suuosia (Newton ym. 2005,

Diclaro II ja Kaufman 2009).

Toukat ovat sameanruskeita, litteitä ja voivat kasvaa 27 mm pitkiksi ja 6 mm leveiksi (kuva 1)

(Hall ja Gerhardt 2019, Diclaro II ja Kaufman 2009). Toukat läpikäyvät viisi kehitysvaihetta,

mihin kuluu yhteensä noin 14 päivää (Hall ja Gerhardt 2019). Viimeisen kehitysvaiheen toukat

hajaantuvat ruokailualueeltaan koteloitumaan kuiville ja suojaisille paikoille, kuten maanpeite-

kasveihin (Diclaro II ja Kaufman 2009). Koteloitumisvaihe kestää noin kaksi viikkoa (Hall ja

Gerhardt 2019). Toukilla on purevat suuosat, toisin kuin aikuisvaiheen hyönteisillä, joten aikui-

set elävätkin syömättä rasvavarastojensa turvin (Newton ym. 2005). Aikuiset hyönteiset muis-

tuttavat ulkomuodoltaan ampiaisia, ovat väriltään mustia tai sinisiä ja niiden jalkojen alaosat
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Kuva 1: H. illucens, toukka ja aikuinen. (Kuvat: Marcello Consolo 2015 (vas.) ja James Niland
2011 (oik.))

ovat valkoisia (kuva 1). Lisäksi niillä on kaksi läpikuultavaa ”ikkunaa” ensimmäisessä takaruu-

miin jaokkeessaan (Diclaro II ja Kaufman 2009). Kooltaan aikuiset hyönteiset ovat 13–20 mm

pituisia (Tomberlin ja Sheppard 2001). Parittelu alkaa kaksi päivää kuoriutumisen jälkeen. Naa-

raat munivat ravinnon lähellä oleviin rakoihin ja halkeamiin tai suoraan kosteaan orgaaniseen

materiaaliin, kuten haaskoihin tai lantaan, minkä vuoksi ne viihtyvätkin eläintuotantotilojen lä-

heisyydessä. Toukat kuoriutuvat munista noin neljässä päivässä (Diclaro II ja Kaufman 2009).

Toukat syövät hajoavaa orgaanista materiaalia, kuten eläinten ulostetta tai kasvimateriaalia

(Diclaro II ja Kaufman 2009). Hyönteisiä onkin käytetty ulostemateriaalin käsittelyssä sika-

ja kanatiloilla, sekä muun biojätteen hävittämisessä (Sheppard ym. 2002, Newton ym. 2005),

biopolttoaineen valmistuksessa sekä tuotantoeläinten ravintona (Vilen 2019).

3.1.1 Tuotanto- ja hyvinvointivaikutukset

H. illucens -toukista valmistettua rehua on tutkittu soijan tilalla vaihtoehtoisena proteiininläh-

teenä munintakanojen ruokinnassa. Ruokintakokeiden perusteella toukkarehulla voidaan kor-

vata soija täysin tai ainakin osittain kanojen ruokinnassa ilman haitallisia tuotantovaikutuksia

(Maurer ym. 2016, Marono ym. 2017, Secci ym. 2018).

Maurer ym. (2016) eivät tutkimuksessaan havainneet eroa koeryhmien välillä kanojen mu-

nantuotossa tai rehunkulutuksessa, mutta Marono ym. (2017) sen sijaan raportoivat tekemäs-

sään kokeessa munantuoton sekä rehunkulutuksen laskeneen hyönteisrehulla. Tosin ryhmä ar-

vioi munintaprosentin sekä kananmunien painon alenemisen johtuneen kanojen alhaisemmasta

rehunkulutuksesta, vaikka rehun hyötykäyttö olikin hyönteisrehulla soijarehua tehokkaampaa.
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Rehun väri voi vaikuttaa kanojen rehunkulutukseen, joten toukkarehua saaneiden kanojen al-

haisempi kulutus saattoi kokeessa johtua sen soijarehua tummemmasta väristä, jota kanat vie-

rastivat (Marono ym. 2017). Myös Cutrignelli ym. (2018) havaitsivat tutkimuksessaan rehun-

kulutuksen olevan alhaisempi hyönteisrehulla, kenties rehun väri- ja makueroista johtuen. Edel-

lisestä tutkimuksesta poiketen Cutrignellin ryhmä arvioi rehun hyötysuhteen olleen kuitenkin

heikompaa hyönteis- kuin soijarehulla. Borrelli ym. (2017) puolestaan arvelivat alhaisemman

rehunkulutuksen johtuvan lisääntyneestä kylläisyyden tunteeseen vaikuttavien hormonien tuo-

tannosta, jota hyönteisravinto edisti.

Rehu ei ole tutkimuksissa aiheuttanut kanoille hyvinvointiongelmia, painonmuutoksia, kuol-

leisuutta tai vammoja (Maurer ym. 2016, Marono ym. 2017). Myöskään höyhenpeitteessä ei

ole havaittu muutoksia eikä höyhentennokkiminen lisääntynyt altistavista riskitekijöistä (kano-

jen uudelleensijoittamisesta ja rehumuutoksista) huolimatta (Maurer ym. 2016). Yhdessä tutki-

muksessa hyönteisrehua syöneillä kanoilla kuitenkin raportoitiin esiintyneen ajoittaista ripulia

(Maurer ym. 2016), ja toisessa kokeessa hyönteisrehua syöneiden elopaino oli kokeen lopussa

alhaisempi kuin soijarehua saaneiden kanojen (Cutrignelli ym. 2018). Starin ym. (2020) teke-

mässä tutkimuksessa eläviä H. illucens -toukkia sekä paikallista rapsirehua saaneiden vanhojen

(78 viikon ikäisten) munintakanojen höyhenpeite oli tutkimusjakson lopussa parempi kuin soi-

jarehua syöneillä verrokkilinnuilla. Elävät toukat tarjosivat kanoille mahdollisuuden toteuttaa

luonnollista ravinnonetsimiskäyttäytymistään, mikä oletettavasti vähensi höyhentennokkimista

ja paransi näin lintujen hyvinvointia. Kanojen painossa ei havaittu eroja ruokintaryhmien välillä

– samoin rehun hyötykäyttö, muninta, kananmunien paino sekä munien laatu olivat samankal-

taisia molemmissa ryhmissä (Star ym. 2020).

3.1.2 Aineenvaihduntaan liityviä veriarvomuutoksia

Verikokeissa on havaittu seerumin globuliiniarvon olevan korkeampi ja albumiini/globuliini-

suhteen matalampi H. illucens -rehua syöneillä kanoilla kuin soijarehua saaneilla verrokeilla

(Marono ym. 2017). Nämä veriarvot viittaavat linnuilla parempaan tautien vastustuskykyyn ja

immuunipuolustukseen (Griminger ja Scanes 1986). Muista tutkituista veriarvoista kreatiniini

oli alhaisempi ja kalsium korkeampi hyönteisryhmän kanoilla. Lisäksi kolesteroli- ja triglyse-

ridiarvot olivat matalampia H. illucens -rehua syöneillä kanoilla (Marono ym. 2017) mahdol-

lisesti kitiinin johdosta (Hossain ja Blair 2007). Muissa tutkituissa veriarvoissa (hemoglobiini,
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hematokriitti, erytrosyyttien ja leukosyyttien määrä sekä seerumin kokonaisproteiini, albumii-

ni, glukoosi, alaniiniaminotransferaasi (ALAT), alkalinen fosfataasi (AFOS), aspartaattiami-

notransferaasi (ASAT), gamma-glutamyylitransferaasi (gamma-GT), kreatiinikinaasi, laktaatti,

laktaattidehydrogenaasi, veren virtsatyppi (BUN), virtsahappo, fosfori, kloridi, magnesium ja

rauta) ei havaittu eroavaisuuksia ruokintaryhmien välillä (Marono ym. 2017).

3.1.3 Vaikutukset suoliston toimintaan sekä mikrobistoon

Suolistovaikutuksia tutkiessaan Cutrignelli ym. (2018) havaitsivat, että tärkkelystä pilkkovis-

ta entsyymeistä maltaasin ja sakkaraasin määrät olivat korkeampia ileumissa, ja maltaasia oli

enemmän myös duodenumissa, H. illucens -rehua syöneillä kanoilla kuin kontrolliryhmällä.

Lisäksi alkalista fosfataasia oli enemmän duodenumissa ja ileumissa. Alkalinen fosfataasi eh-

käisee kommensaalisten bakteerien mahdollisesti aiheuttamaa tulehdusreaktiota sekä edistää

ohutsuolen terveyttä, säätelee kalsiumin imeytymistä ja suolistobakteerien kasvua. Aminohap-

pojen imeytymiseen vaikuttavan gamma-GT:n pitoisuus oli alhaisempi ileumissa hyönteisryh-

män linnuilla. Ravinnon proteiini lisää gamma-GT:n entsyymiaktiivisuutta, joten ainakin osa

tutkimustuloksista selittyy hyönteisrehuryhmän alhaisemmalla rehunkulutuksella (Cutrignelli

ym. 2018).

Hyönteisrehua syöneillä kanoilla erittyi umpisuolessa enemmän haihtuvia rasvahappoja, eten-

kin asetaattia ja voihappoa (Cutrignelli ym. 2018). Haihtuvat rasvahapot eivät estä ruoansulatus-

kanavan kannalta hyödyllisten bakteerien, kuten Lactobacillusten, kasvua, mutta niillä on todet-

tu olevan bakteriostaattinen vaikutus joihinkin enterobakteereihin, kuten salmonellaan (van der

Wielen ym. 2000). Lisäksi haihtuvat rasvahapot vähentävät patogeenisten bakteerien virulens-

sitekijöiden ilmentymistä (Polansky ym. 2016), mitä on tutkittu ainakin salmonella-, kampylo-

ja borreliabakteereilla (Boyen ym. 2008, Luethy ym. 2017, Lin ym. 2018). Asetaatin on to-

dettu korreloivan broilereilla negatiivisesti enterobakteerien (salmonella mukaan lukien) mää-

rän kanssa (van der Wielen ym. 2000). Voihappo eli butaanihappo on tärkeä suoliston solujen

energianlähde ja sen suoloilla ja estereillä eli butyraateilla on ihmisillä anti-inflammatorisia ja

immuunipuolustusta sääteleviä ominaisuuksia (Säemann ym. 2000) – kanojen osalta tutkimus-

näyttö on kuitenkin vielä puutteellista (Khempaka ym. 2011). Runsaalla haihtuvien rasvahap-

pojen erityksellä voi olla tärkeä rooli enterobakteerien, kuten E. coli ja salmonellabakteerien,

kolonisaatiota estävässä mekanismissa (van der Wielen ym. 2000, Cutrignelli ym. 2018). Näin
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ollen hyönteisrehu voi edistää kanojen terveyttä, sillä se lisää haihtuvien rasvahappojen eritystä

kanojen umpisuolessa (Cutrignelli ym. 2018).

H. illucens -rehu vaikuttaa kanojen suoliston mikrobiomiin. Hyönteisrehuryhmän linnuilla on

monipuolisempi mikrobisto kuin soijarehuryhmällä ja hyönteisrehu vaikuttaa sekä bakteerila-

jien suhteellisiin määriin että lajikirjoon. Lajiköyhä suolistomikrobisto on liitetty useisiin sai-

rauksiin sekä vähentyneisiin metabolisiin, immunologisiin ja suolistoa suojeleviin toimintoihin;

rikas suolistomikrobisto sen sijaan kielii hyvästä terveydentilasta. Hyönteisrehulla suoliston

hyötybakteereista etenkin Bacteroides plebeius, Elusimicrobium minutum, Alkaliphilus trans-

vaalensis, Christensenella minuta, Vallitalea guaymasensis ja Flavonifractor plautii -bakteerien

määrät olivat selvästi kohonneet. Oscillospira-suvun bakteerien (kuten edellä mainittu Flavoni-

fractor plautii) on arveltu voivan vähentää zoonoottisten Clostridium difficile -bakteerien mää-

rää, jonka reservinä siipikarja voi toimia. Lisäksi Oscillospira-bakteerit edistävät butyraattien

metaboliaa (Borrelli ym. 2017).

3.1.4 Vaikutukset kananmuniin

Kananmunien painon on raportoitu olevan alhaisempi H. illucens -rehulla (Marono ym. 2017);

munankuorien tai keltuaisten painoissa ei tutkittaessa havaittu eroa, mutta valkuaispaino vaikut-

ti olevan hieman alhaisempi (Maurer ym. 2016, Secci ym. 2018). Lisäksi kananmunien koossa

on havaittu enemmän hajontaa hyönteisrehulla. Proteiinin tiedetään vaikuttavan kananmunien

kokoon, joten kokovaihtelun arveltiin Maronon ym. (2017) suorittamassa kokeessa johtuvan

hyönteisruokaa saaneiden kanojen pienemmästä rehunkulutuksesta ja siten alhaisemmasta pro-

teiininsaannista – toisaalta osa tutkituista munista oli kuitenkin painavampia kuin kontrolliryh-

mällä.

Kananmunien rasvahappokoostumukset vastaavat pääosin toisiaan H. illucens -toukka- ja soija-

rehua saaneilla kanoilla, mutta toukkarehulla ruokittujen kanojen munien kolesteroliarvon ha-

vaittiin olevan 11 % matalampi kuin kontrolliryhmän munissa (Secci ym. 2018). Keltuaisen väri

oli hyönteisrehulla punertavampi kuin soijarehulla (Secci ym. 2018, Mwaniki ym. 2020) ja ka-

rotenoidesta (eli oranssin ja punaisen väripigmenteistä) etenkin β-karoteenin ja luteiinin määrät

olivat korkeampia (Secci ym. 2018). Tämä on kuitenkin ristiriidassa aiempien tutkimustulosten

kanssa, joissa keltuaisten väri todettiin H. illucens -hyönteisrehulla haaleammaksi kuin soijaa
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ja kalajauhoa sisältävällä kontrollirehulla (Al-Qazzaz ym. 2016).

3.1.5 Kalajauhon korvaaminen hyönteisrehulla

Soijan tavoin myös kalajauhoa voidaan korvata H. illucens -toukilla proteiininlähteenä. Al-

Qazzaz ym. (2016) totesivat tutkimuksessaan, että 5 % H. illucens -jauhetta sisältävää rehua

saaneiden munintakanojen päivittäinen munantuotos parani verrattuna 1 % hyönteisjauhetta si-

sältänyttä rehua sekä kontrollirehua saaneisiin kanoihin. Sen sijaan munien keskimääräinen pai-

no oli eniten hyönteisrehua saaneilla muita alempi, mikä voisi selittyä tutkimusrehun matalam-

malla energiasisällöllä, jonka tiedetään lisäävän munien painoa. Myös kananmunien kuori oli

hyönteisrehulla ohuempi ja kevyempi. Rehun hyötykäyttö oli alhaisempi hyönteisjauhoa syö-

neillä kanoilla, mikä voisi johtua hyönteisten sisältämästä kitiinistä. Eroja ryhmien välillä ei

havaittu munien laatua kuvaavassa Haughin yksikössä, kuoriutuvuudessa, rehunkulutuksessa

tai kanojen painonmuutoksessa (Al-Qazzaz ym. 2016).

Tutkimuksessa arvioitiin myös kananmunien aistinvaraisia ominaisuuksia keittämisen jälkeen.

Hyönteisrehua saaneiden kanojen munat arvioitiin ulkonäöltään, tekstuuriltaan ja maultaan pa-

remmiksi kuin kalajauhoa eli kontrollirehua syöneiden kanojen munat. Eniten raatia miellytti-

vät 5 % toukkarehua saaneiden lintujen munat. Munien hajussa ei todettu eroja ryhmien välillä

(Al-Qazzaz ym. 2016).

3.2 H. illucens: ravintoarvo ja rehuominaisuudet

H. illucens -toukkia käytetään eläinten ruokinnassa ja rehuissa elävinä, pilkottuina tai kuivat-

tuina ja jauhettuina (Makkar ym. 2014). Hyönteiset kerätään ja käytetään rehunvalmistukseen,

kun toukat ovat kasvaneet täyteen kokoonsa ja valmiita koteloitumaan (Liu ym. 2017, Niemi

ym. 2019).

Toukat sisältävät runsaasti proteiinia. Kanarehulla kasvatettujen esikoteloiden (eli koteloitumis-

valmiiden toukkien) proteiinipitoisuus vaihtelee välillä 31–46 %. Proteiinin suhteellinen osuus

on vastakuoriutuneissa toukissa kuitenkin suurempi (56 % kuiva-aineesta) kuin täysikasvuisissa

toukissa, mutta proteiinin määrä on esikoteloissa yli 4 000-kertaisesti suurempi: nuoret toukat

sisältävät vain 0,006 mg proteiinia/toukka, täysikasvuiset puolestaan 26,9 mg/toukka. Hyön-

teisten kehitysvaihe vaikuttaakin niiden ravintoainesisältöön ja proteiinin ja rasvan määrät ovat
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korkeimmillaan täysikasvuisissa toukissa (Liu ym. 2017).

Siipikarjalle välttämättömistä aminohapoista H. illucens -toukat sisältävät eniten leusiinia, ly-

siiniä sekä valiinia (De Marco ym. 2015). Hyönteiset sisältävät kuitenkin riittävästi muitakin

aminohappoja kanojen tarpeisiin nähden (Spranghers ym. 2017). Toukat sisältävät myös run-

saasti kalsiumia sekä fosforia (Makkar ym. 2014).

H. illucens -toukat sisältävät proteiinin lisäksi myös paljon rasvaa. Rasvapitoisuus vaihtelee

huomattavasti hyönteisten kasvatusalustasta ja ravinnosta riippuen; siipikarjan lannalla kasva-

tetut toukat sisältävät rasvaa 15–25 %, mutta öljypitoisella elintarvikejätteellä kasvatetut jopa

42–49 % kuiva-aineesta (Makkar ym. 2014). Kanarehulla kasvatettujen vastakuoriutuneiden

toukkien rasvapitoisuus on 4,8 % ja esikoteloiden puolestaan 24–28 % (Liu ym. 2017).

Siipikarjan ainoana rasvahappojen lähteenä toukat eivät välttämättä riitä täyttämään lintujen

ravintoainevaatimuksia välttämättömien rasvahappojen osalta, mikä tulee huomioida rehun val-

mistuksessa (Kawasaki ym. 2019). Esimerkiksi linolihappo on yksi siipikarjalle välttämätömis-

tä rasvahapoista, jota ne tarvitsevat ravinnostaan. Se on monityydyttymätön omega-6-rasvahap-

po, joka vaikuttaa solukalvojen eheyteen, ja munintakanoilla sen riittämätön saanti laskee mu-

nantuotantoa ja munien painoa (National Research Council 1994). Linolihappoa runsaasti sisäl-

täviä ravintolähteitä ovat kasviöljyt, pähkinät ja siemenet (Whelan ja Fritsche 2013). Esikote-

lovaiheen toukkien sisältämästä rasvasta 5–10 % on linolihappoa (Liu ym. 2017) – soijaöljyssä

linolihapon osuus on puolestaan 54 % (Bellaloui ym. 2010).

Taulukossa 1 on esimerkkinä kuvattu yksityiskohtaisemmin jäädytettyjen, mutta muutoin käsit-

telemättömien H. illucens -toukkien sekä munintakanarehulla kasvatettujen ja kuivattujen touk-

kien ravintoainesisältöä. Taulukkoon on listattu myös arvoja raaoista soijapavuista sekä käsi-

tellystä soijarehusta, joka on kuorittu ja josta on poistettu rasvaa liuottamalla. Soijarehuun ver-

rattuna kuivatut H. illucens -toukat sisältävät enemmän energiaa, rasvaa, kalsiumia, fosforia,

rautaa ja tuhkaa. Siipikarjalle välttämättömistä aminohapoista hyönteiset sisältävät enemmän

histidiiniä ja metioniinia (De Marco ym. 2015, Batal ja Dale 2016, Spranghers ym. 2017, Gijs-

berts ja Smit 2018). Toisin kuin soijarehusta, hyönteisrehusta ei kuitenkaan ole poistettu rasvaa.

Hyönteisten prosessoinnilla voidaan vaikuttaa rehun maittavuuteen ja ravintoaineiden imeyty-

vyyteen. H. illucens -toukat sisältävät jopa tarpeettoman paljon rasvaa, joten voi olla suotavaa ja
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kannattavampaa poistaa rasvaa hyönteisraaka-aineesta ja käyttää hyönteisrasva muihin tarkoi-

tuksiin, kuten biodieselin valmistukseen. Ylimääräisen rasvan poistaminen nostaisi myös rehun

proteiinipitoisuutta (Barragan-Fonseca ym. 2017): proteiinin määrä nousee voimakkaalla ras-

vanpoistolla jopa 65,5 %:iin rasvapitoisuuden laskiessa noin 5 %:iin kuiva-aineesta. (Schiavone

ym. 2017). Rasvaa voidaan myös poistaa vain osittain, mutta vähärasvaisempi hyönteisrehu voi

säilyä paremmin, sillä rasvojen hapettumista tapahtuu siinä vähemmän. Rasvanpoiston aste ei

vaikuta proteiinin imeytymiseen broilereilla (Schiavone ym. 2017). Toukkien suhteellisen kor-

kea kuiva-ainepitoisuus (noin 44 %) puolestaan helpottaa toukka-aineksen kuivaamista ja laskee

prosessoinnista aiheutuvia kuluja (Sheppard ym. 2007).

Taulukko 1: Munintakanan (Leghorn) päivittäinen ravintotarve. Lintujen ikä n. 32–45 vk (Na-

tional Research Council 1994, Leeson ja Summers 2005, Klasing 2015). Vertailtavina jäädytet-

tyjen H. illucens -toukkien (Finke 2013), kuivattujen toukkien (De Marco ym. 2015, Spranghers

ym. 2017), raakojen käsittelemättömien soijapapujen (USDA 2019) sekä käsitellyn (kuorittu ja

liuotettu) soijarehun ravintoarvot (Batal ja Dale 2016, Gijsberts ja Smit 2018).

Ravintoaine
tarve H. illucens

soija, ravintoaine / 100 g
/kana/vrk ravintoaine / 100 g

jäädytetty kuivattu raaka rehu

energia, ME (kcal) 290 199 569 446 243

proteiini (g) 18,5 17,5 41,2 36,5 47,8

rasva (g) 1,0 a 14,0 33,6 19,9 1,5

hiilihydraatit (g) 0,8 b n/a 30,2 10,4

kuitu (g) 6,8 n/a 9,3 3,0

kalsium (g) 4,2 0,93 2,87 0,28 0,31

fosfori (mg) 450 356 499 704 240 c

rauta (mg) 45 6,7 35 15,7 17,1

tuhka (g) 3,5 10,0 4,9 6,0

aminohappoja

arginiini (mg) 850 1230 2030 3153 3600

fenyylialaniini (mg) 470 756 1700 2122 2700
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Taulukko 1 – jatkoa

Ravintoaine
tarve H. illucens

soija, ravintoaine / 100 g
/kana/vrk ravintoaine / 100 g

jäädytetty kuivattu raaka rehu

glysiini (mg) 914 2260 1880 n/a

histidiini (mg) 170 594 1360 1097 1300

isoleusiini (mg) 650 762 1720 1971 2600

kysteiini (mg) 102 d 250 d 655 d 710

leusiini (mg) 820 1210 2860 3309 3800

lysiini (mg) 840 1190 2340 2706 3020

metioniini (mg) 430 337 760 547 700

treoniini (mg) 570 682 1640 1766 2000

tryptofaani (mg) 190 300 670 591 700

valiini (mg) 700 1290 2410 2029 2700

a Linolihappo
b NFE; pääasiassa sokerista ja tärkkelyksestä koostuva osa (engl. nitrogen free extract)
c Käytettävissä oleva fosfori
d Kystiini

n/a Ei saatavilla

3.3 Hyönteiskitiinin suotuisat vaikutukset kanoihin

Hyönteiset sisältävät kitiiniä, joka on niveljalkaisten ja hyönteisten tukirangassa esiintyvä poly-

sakkaridi (Tirri ym. 2006). Siipikarja kykenee sulattamaan syömästään kitiinistä osan kitinaa-

sientsyymin avulla, ja broilereilla kitiinin sulavuudeksi on raportoitu 20–50 % lähteestä riip-

puen (Hossain ja Blair 2007, Khempaka ym. 2011). Hyönteisten sisältämän kitiinin määrässä

on huomattavaa lajikohtaista ja lajin sisäistä vaihtelua, sillä kitiinipitoisuuteen vaikuttavat myös

hyönteisten ikä ja kehitysvaihe (Sánchez-Muros ym. 2014): esimerkiksi H. illucens -toukkien

kitiinipitoisuus kasvaa toukan lähestyessä koteloitumisvaihettaan (Kawasaki ym. 2019). Kitiini

voi laskea hyönteisruoan sulavuutta kanojen suolistossa, minkä seurauksena rehun hyötykäyttö

voi alentua ja nostaa siten kanojen rehunkulutusta (Al-Qazzaz ym. 2016). Marono ym. (2017)
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kuitenkin raportoivat tutkimuksessaan hyönteisrehun hyötykäytön olleen parempi kuin soijare-

hun, kuten jo aiemmin todettiin.

Hyönteisrehu ja sen sisältämä kitiini vaikuttaisivat edistävän kanojen terveyttä (Borrelli ym.

2017, Marono ym. 2017). Hyönteisravinnolla on positiivisia vaikutuksia metaboliaan, ja kitii-

ni muun muassa alentaa veren triglyseridien ja kolesterolin määrää (Marono ym. 2017). Kitiini

vaikuttaa toimivan prebioottina tukien terveydelle edullisen suolistomikrobiston kasvua. Kitii-

niä hajottavat bakteerit taas lisäävät terveyttä edistävien haihtuvien rasvahappojen tuotantoa,

jotka toisaalta myös stimuloivat kylläisyyden tunnetta lisäävien hormonien tuotantoa (Borrelli

ym. 2017).

Lisäksi hyönteiset voivat taudinaiheuttajia vastaan puolustautuakseen tuottaa antimikrobisia

peptidejä (Ratcliffe ym. 2014), jotka voivat olla hyödyllisiä myös siipikarjalle (Veldkamp ja

Bosch 2015). Antimikrobiset peptidit voivat tappaa myös antibioottiresistenttejä bakteereja, ku-

ten MRSA-bakteereja, ja ne vaikuttavat jopa alhaisissa konsentraatioissa (Ratcliffe ym. 2014).

3.4 Riskitekijöitä

Hyönteisiin ja niistä valmistettuun rehuun liittyy erilaisia riskitekijöitä, jotka voidaan jakaa mik-

robiologisiin sekä kemiallisiin riskeihin. Mikrobiologiset riskit voidaan edelleen jakaa baktee-

rien, virusten, loisten, sienten sekä prionien aiheuttamiin riskeihin. Riskejä aiheutuu niin hyön-

teisistä itsestään, niiden syömästä rehusta, kasvatusympäristöstä kuin hyönteisten ja niistä val-

mistetun rehun prosessointi- ja varastointiympäristöistäkin (EFSA 2015).

3.4.1 Mikrobiologiset riskit

Hyönteisten rehu ja ympäristö vaikuttavat suuresti hyönteisten mikrobiflooraan, minkä vuoksi

niillä on suuri merkitys hyönteisten käyttöön liittyviin riskeihin (EFSA 2015).

Rehuna käytettäviin hyönteisiin liittyvät mikrobit ja niiden aiheuttamat mikrobiologiset riskit

voidaan jakaa kahteen luokkaan: hyönteisiin itseensä liittyviin sekä kasvatukseen ja prosessoin-

tiin liittyviin. Hyönteisen mikrobiomi on elintärkeä hyönteisen aineenvaihdunnalle, käyttäyty-

miselle ja selviytymiselle hengissä, ja se koostuu hyönteisen suolistossa elävistä sekä ulkopin-

taa peittävistä bakteereista, viruksista ja sienistä. Osa hyönteisten mikrobeista on patogeenisiä
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hyönteisille. Hyönteisten käytön turvallisuuden kannalta olennaista onkin, voivatko hyönteisten

mikrobit olla patogeenisiä myös muille eläimille ja ihmisille sekä voivatko ne siirtyä hyönteis-

rehun välityksellä eteenpäin (EFSA 2015).

3.4.1.1 Bakteerit

Selkärankaiset ovat evolutiivisesti hyvin kaukana selkärangattomista hyönteisistä, joten hyöntei-

sille patogeenisten bakteerien ei katsota aiheuttavan vaaraa ihmisille tai muille eläimille fyloge-

neettisten eroavaisuuksien vuoksi. Bakteerien ja niiden toksiinien aiheuttamat vaarat aiheutuvat

siis kasvatusympäristöstä, hyönteisten ravinnosta sekä prosessoinnista. Eläimille patogeenis-

ten bakteerien ei ole todettu lisääntyvän hyönteisissä, vaikka patogeenejä päätyisikin hyöntei-

siin niiden ravinnosta tai ympäristöstä. Koska aktiivista lisääntymistä ei hyönteisten suolistossa

tapahdu, patogeenien esiintyvyys ja määrä hyönteisissä ovat riippuvaisia ulkoisista tekijöistä

(EFSA 2015).

Hyönteiset voivat toimia monien patogeenien, kuten kampylobakteerien, salmonellan ja Esche-

richia colin, välittäjinä (EFSA 2015). Templeton ym. (2006) havaitsivat pimikkökuoriaistut-

kimusnäytteidensä olevan negatiivisia kampylobakteerin suhteen 72 tuntia bakteerialtistuksen

jälkeen, mutta yksi tutkituista näytteistä antoi positiivisen tuloksen vielä 96 tunnin kuluttua ri-

kastusmenetelmällä. Hazeleger ym. (2008) sen sijaan havaitsivat salmonella- ja kampylobak-

teereja broilereilla, kun näille syötettiin näitä bakteereja kantavia pimikkökuoriaisia viikon ku-

luttua hyönteisten viimeisimmästä bakteerialtistuksesta. Huomionarvoista on, että viikon eris-

tysjakson jälkeen, juuri ennen hyönteisten syöttöä broilereille, hyönteiset olivat edelleen sal-

monellapositiivisia, mutta kampylobakteereja niistä ei saatu eristettyä. Tutkijaryhmä arveli, että

vaurioituneet kampylobakteerit voisivat elpyä ja kasvaa bakteereille ominaisessa ympäristössä

– kuten lintujen suolistossa – paremmin kuin laboratorio-olosuhteissa. Kobayashi ym. (1999)

puolestaan havaitsivat E. coli -bakteerien säilyvän M. domestica -kärpästen ruoansulatuskana-

vassa ainakin kolmen päivän ajan bakteerialtistuksen jälkeen.

3.4.1.2 Virukset

Hyönteisille patogeeniset virukset ovat spesifejä selkärangattomille, eivätkä siten ole patogee-

nisiä ihmisille tai muille selkäsankaisille. Vaikka näistä viruksista ei olekaan vaaraa ihmisten

tai eläinten terveydelle, voivat ne aiheuttaa merkittävää tuotannon menetystä hyönteiskasvatuk-

18



sessa (Eilenberg ym. 2015). Hyönteiset voivat kuitenkin toimia selkärankaisille patogeenisten

virusten vektoreina – joko aktiivisina tai passiivisina. Aktiivisesti hyönteisissä lisääntyviä sel-

kärankaisille patogeenisiä viruksia ei kuitenkaan ole havaittu ruoaksi tai rehuksi tuotettavissa

hyönteisissä. Sen sijaan hyönteisten roolista passiivisina virusten välittäjinä on havaintoja. Täl-

löin virus ei kopioidu hyönteisessä, joka toimii vain patogeenin kuljettajana paikasta toiseen

(EFSA 2015). Sawabe ym. (2009) ja Nielsen ym. (2011) havaitsivat tutkimuksissaan, että lin-

tuinfluenssavirukset säilyivät toimintakykyisinä kärpästen suolistossa ainakin 24 tuntia ja kär-

päset saattavat täten toimia virusten kuljettajina.

3.4.1.3 Loiset

Hyönteisten tiedetään voivan levittää loisia, mutta kasvatettavissa hyönteisissä ei ainakaan tois-

taiseksi ole tehty havaintoja loistartunnoista. Tämän on arveltu johtuvan siitä, että suljetusta

tuotantoympäristöstä puuttuu loisten elinkierrolle tarpeellisia isäntiä (EFSA 2015). Kokeelli-

sissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että siipikarjalle kokkidioosia aiheuttavien Eimeria-

alkueläinten munat kulkeutuivat H. illucens -toukkien suoliston läpi vahingoittumatta; loisten

munia kiinnittyi myös toukkien pinnalle. Rehuhyönteiset voivat täten toimia tartuntalähtee-

nä eläimille, mikäli hyönteiset ovat altistuneet loisille likaisen ravinnon tai ympäristön kautta

(Müller ym. 2019).

3.4.1.4 Sienet

Hyönteisille patogeeniset sienet ovat yleisesti turvallisia selkärankaisille. Hyönteiset voivat kui-

tenkin kuljettaa myös vaarallisia sieniä ja hiivoja (EFSA 2015). Huomattavia määriä homeita ja

hiivoja on tutkimuksissa löydetty niin tuoreista, pakastekuivatuista kuin pakastetuista hyöntei-

sistä (FASFC 2014). Riskejä voidaan vähentää noudattamalla hygieenisiä toimintatapoja koko

tuotantoketjun läpi (EFSA 2015).

3.4.1.5 Prionit

Prionien esiasteita koodaavia PrP-geenejä ei ole raportoitu löytyneen hyönteisistä (Post ym.

1999), ja näin ollen ei ole todennäköistä, että hyönteisissä kehittyisi prionitauteja tai että sel-

kärankaisten prionit voisivat monistua hyönteisissä. Sen sijaan hyönteisten on mahdollista toi-

mia selkärankaisten eläinten prionitautien passiivisina kuljettajina (EFSA 2015). Tutkimuksis-
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sa BSE-prionitaudin ei ole kuitenkaan todettu aiheuttavan tautia kanoilla peroraalisen tai oraali-

sen altistuksen jälkeen (Moore ym. 2011). Hyönteisten prionitaakka riippuu olennaisesti niiden

käyttämästä ravinnosta ja siinä olevien prionien määrästä (EFSA 2015).

3.4.2 Kemialliset riskit

Hyönteisiin liittyviä kemiallisia riskejä ovat raskasmetallien, toksiinien, lääkeaineiden, hyön-

teismyrkkyjäämien, arsenikin, dioksiinien, PCB-yhdisteiden ja muiden kemikaalien kertymi-

nen hyönteisiin (EFSA 2015). Kemiallisten aineiden kertymisestä hyönteisiin on vielä vähän

tietoa, mutta T. molitor -toukilla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu kadmiumin ja lyijyn kerty-

vän toukkiin (Vijver ym. 2003, EFSA 2015). Lindqvist ja Block (1995) puolestaan havaitsivat

kadmiumin määrän vähenevän T. molitor -hyönteisissä nahanluontien ja etenkin muodonmuu-

toksen yhteydessä. Lääkeainejäämiä aiheutuu antibiooteista, joita saatetaan lisätä hyönteisten

rehuun bakteeri-infektioiden aiheuttamien tuotantomenetysten estämiseksi. (FASFC 2014, EF-

SA 2015).

Kemikaalien kertymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat käytetty rehu, tuotantoympäristö, proses-

sointimenetelmät, hyönteisten keräysvaihe sekä hyönteislaji; lajeihin, joiden elinkaari on ly-

hyt, ei ehdi kertyä yhtä paljon tai helposti haitallisia kemikaaleja kuin pitkäikäisempiin lajeihin

(EFSA 2015). Osa hyönteislajeista tuottaa myrkyllisiä aineita itse, kuten aikuiset T. molitor -

hyönteiset, joskin niiden toukkamuotojen ei tiedetä muodostavan myrkkyä (FASFC 2014).

3.5 Riskien hallinta

Hyönteisistä valmistetun rehun mikrobiologisiin ja kemiallisiin riskeihin vaikuttavat hyönteisla-

ji, hyönteisten keräysvaihe, rehu, tuotantoympäristö sekä prosessointimenetelmät. Suurin mer-

kitys on hyönteisten rehulla (Mäki 2018). Riskejä voidaan hallita huolehtimalla tuotantoym-

päristön puhtaudesta sekä syöttämällä hyönteisille rehua, joka sisältää mahdollisimman vähän

siipikarjaan tai ihmisiin tarttuvia patogeenejä tai muita haitallisia aineita (FASFC 2014, EFSA

2015).

Tuotantoympäristön ja hyönteisten rehun lisäksi tehokkaalla hyönteisten käsittelyllä voidaan

edelleen vähentää riskiä, että hyönteiset tai niistä valmistetut rehut voisivat levittää mikrobeja

siipikarjaan. Käsittelyjen kohdalla tulee muistaa mahdollisuus, että hyönteiset voivat olla konta-
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minoituneita itiöitä muodostavilla bakteereilla, jotka voivat selvitä kuumakäsittelyistä. Käsitelty

hyönteismateriaali voi lisäksi kontaminoitua vasta käsittelyjen jälkeen (EFSA 2015).

3.6 Hyönteisrehun vaatimuksia ja haasteita

Hyönteisiin ja niistä valmistettavaan rehuun kohdistuu luonnollisesti joukko erilaisia vaatimuk-

sia ja haasteita, jotka liittyvät muun muassa rehunvalmistuksen kannalta tarpeellisiin prosessei-

hin. Hyönteiset tulisi saada jalostettua rehuksi ilman, että käsittelyt heikentäisivät merkittävästi

valmistettavan rehun laatua tai turvallisuutta. Myös hyönteistuotannon taloudelliset puolet aset-

tavat haasteensa.

Hyönteiset tulee käsitellä keräämisen ja lopetuksen jälkeen niin, että niihin ei jää partikkelei-

ta hyönteisten kasvualustasta tai ulosteista. Tämän jälkeen hyönteiset pitäisi saada säilyvään

varastomuotoon, esimerkiksi kuivaus- ja lämpökäsittelyillä. Vaikka lämpökäsittely voikin olla

elintarviketurvallisuuden kannalta perusteltua, saattaa se heikentää aminohappojen liukoisuut-

ta ja saatavuutta, sillä lämpö denaturoi proteiineja. Muita mahdollisia kuumennuksen sijaan

käytettäviä säilyvyyttä parantavia menetelmiä voisivat olla kylmäkuivaus, UV-käsittely, pH:n

muokkaus sekä painekäsittely (Veldkamp ym. 2012).

Jauhetut kuumentamattomat T. molitor -toukat tummuvat voimakkaasti luultavasti entsyymi-

toiminnan vuoksi. Vastaavaa ilmiötä tavataan myös halkaistuissa hedelmissä ja vihanneksissa,

kuten perunoissa, joissa tummuminen johtaa proteiinien liukoisuuden ja mahdollisesti myös

sulavuuden heikkenemiseen. Entsymaattinen tummuminen voidaan estää lämpökäsittelyllä tai

lisäaineilla, kuten C-vitamiinilla, sulfiitilla tai aktiivihiilellä (Veldkamp ym. 2012). Entsymaat-

tisen tummumisen kaltaisesti myös hyönteisten ruoansulatuskanavan entsyymit voivat vaikuttaa

proteiinien ominaisuuksiin jauhamisen jälkeen (Lwalaba ym. 2010, Veldkamp ym. 2012).

Prosessoinnin kannalta hyönteisiä voitaisiin käyttää rehuissa joko kokonaisina tai fraktiona, jos-

sa on vain niistä erotettuja proteiineja. Lainsäädäntö sekä taloudelliset syyt vaikuttavat ja tulevat

tulevaisuudessakin vaikuttamaan suuresti hyönteistuotteiden käyttöön. Hyönteisrehulle tarpeel-

linen prosessointi riippuu muun muassa säilyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä sekä

hyönteisrehun osuudesta koko rehussa ja sitä kautta hyönteisrehuun kohdistuvista tyypillisistä

vaatimuksista (Veldkamp ym. 2012).
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Hyönteistuotantoalan muita haasteita tällä hetkellä ovat tuotannon tehostaminen sekä laajen-

taminen teolliseen mittakaavaan. Tuotanto on vielä varsin pienimuotoista ja sisältää automa-

tisoinnin puutteen vuoksi paljon käsityötä, mikä nostaa yksikkötuotannon kustannuksia (Nie-

mi ym. 2018). Työvoimasta aiheutuvatkin suurimmat kustannukset hyönteistuotannossa (Veld-

kamp ym. 2012). Seuraavaksi suurimmat kustannukset muodostuvat hyönteisten rehusta, joka

koostuu tällä hetkellä lähinnä viljaraaka-aineista, jotka kelpaisivat muidenkin tuotantoeläinten

tai ihmisten ravinnoksi. Rehukustannuksia voitaisiin pienentää hyödyntämällä elintarviketeol-

lisuudessa syntyviä sivuvirtoja, kuten kuorimassoja ja leikkuujätteitä, mikä parantaisi hyön-

teiskasvatuksen taloudellista kannattavuutta ja kilpailukykyä (Veldkamp ym. 2012, Korpela ja

Siljander-Rasi 2017). Myös rehun koostumuksen optimoinnilla sekä hyönteisjalostuksella voi-

taisiin alentaa näitä kustannuksia jalostamalla hyönteisten kykyä hyödyntää ravintoaan tehok-

kaammin. Laajentamalla hyönteiskasvatuksen tuotantomääriä ja parantamalla rakennusten hyö-

tykäyttöä voitaisiin vähentää rakennuksista aiheutuvia kuluja ja saada siten hyönteistuotteiden

hintaa halvemmaksi (Veldkamp ym. 2012).

Hyönteiskasvatuksen tehokkuuteen voitaisiin vaikuttaa kehittämällä kasvatusmenetelmiä sekä

tutkimalla lisää hyönteislajikohtaisia ravintovaatimuksia. Hyönteisten rehun tiedetään vaikut-

tavan oleellisesti niiden kasvunopeuteen, rehun hyväksikäyttöön, lisääntymiseen sekä taudin-

kestävyyteen, joten syvempi ymmärrys hyönteisten ravintotarpeista mahdollistaisi rehun koos-

tumuksen paremman optimoinnin (Korpela ja Siljander-Rasi 2017). Koska hyönteisten rehu

vaikuttaa suuresti niiden ravintoarvoihin, voisi hyönteisille syötettävällä rehulla säädellä niiden

sisältämien ravintoaineiden koostumusta, kuten omega-3-rasvahappojen määrää (Rumpold ja

Schlüter 2013). Ravinnon lisäksi hyönteisten ravintoarvoihin vaikuttaa myös niiden ikä ja ke-

räysvaihe, sillä toukkien ja aikuisten hyönteisten ravintosisällöt eroavat toisistaan (Chen ym.

2009).

Markkinoilla olevien hyönteistuotteiden hinnat vaihtelevat suuresti tuotteesta, sen laadusta ja

määrästä riippuen. On arvioitu, ettei sirkkajauho ole nykyisillä tuotantohinnoilla kilpailukykyi-

nen rehuaine tuotantoeläimille, mutta edullisimmin saatavilla olevat T. molitor -toukista saatavat

jauheet sen sijaan voisivat olla (Niemi ym. 2019).
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4 HYÖNTEISTUOTANTO

Laajamittainen kaupallinen hyönteistuotanto on vielä suhteellisen uutta eikä alalla juuri ole va-

kiintuneita käytäntöjä tai automaatiotekniikkaa (Niemi ym. 2019). Euroopassa ja maailmanlaa-

juisestikin hyönteisiä tuotetaan eniten lemmikkieläinten rehuksi (Dossey ym. 2016, Niemi ym.

2019), mutta hyönteisten kasvatus ihmis- ja tuotantoeläinten ravinnoksi on lisääntymässä (Dos-

sey ym. 2016). Suomessa hyönteiskasvatuksen alkuinnostus on kuitenkin hiipunut ja nykyään

hyönteisalan toimijoita on maassa noin viisikymmentä (Latva-Teikari ja Ala-Renko 2020).

4.1 Hyönteisten kasvatus

Hyönteisten kasvatukseen kuuluu kolme päävaihetta: munien tuotanto, kasvatus sekä lopetus.

Näiden vaiheiden jälkeen hyönteiset käsitellään vielä valmiiksi tuotteeksi ja varastoidaan (Heis-

ka ja Huikuri 2017). Hyönteiset kasvatetaan usein laatikoissa, joissa on hyönteislajille sopiva

kasvatusalusta, rehua, vettä ja mahdollisesti sisusteita piilopaikoiksi lajista riippuen (Niemi ym.

2019). Kasvaneet hyönteiset kerätään lopetukseen usein manuaalisesti esimerkiksi siivilöimäl-

lä (Dossey ym. 2016) tai erotellaan kasvualustasta ja jätteistä muulla tavoin (Heiska ja Huikuri

2017) – esimerkiksi H. illucens -esikotelot alkavat koteloitumisen lähestyessä etsiä sopivaa ko-

teloitumispaikkaa, jolloin ne on helppo saada vaeltamaan kasvatuslaatikkoon asetettua ramppia

pitkin erilleen kasvatusalustastaan (Donahue 2017, Niemi ym. 2019).

Kasvatettava hyönteislaji tulisi valita paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi, jotta kasvatustilojen

lämmityskustannukset pysyisivät mahdollisimman alhaisina. Yleisimmin kasvatettavat hyön-

teislajit kuitenkin vaativat trooppisia kasvatusolosuhteita eli noin 25–30 ◦C lämpötilaa ja 60–70

% ilmankosteutta (Niemi ym. 2019), minkä vuoksi Suomen olosuhteissa kasvatustiloja jou-

dutaan lämmittämään (Korpela ja Siljander-Rasi 2017). Ympäristölle aiheutuvan riskin vuoksi

kasvatettavien hyönteisten tulisi mielellään olla paikallinen laji (Niemi ym. 2019).

H. illucens -hyönteiset tarvitsevat tasaisen lämpötilan, sillä ne ovat erittäin herkkiä lämpötila-

vaihteluille (Niemi ym. 2019). Toukille ihanteellisin kasvatuslämpötila on 24–32 ◦C. Lämpötila

vaikuttaa toukkien kehitysnopeuteen ja liian kylmässä niiden aineenvaihdunta ja kasvu hidas-

tuvat (Donahue 2017). Ihanteellinen ilmankosteus on 60–70 % ja kriittisin vaihe on munien

kehittyessä, sillä munat kuivuvat helposti, jos ilmankosteus ei ole riittävän korkea (Niemi ym.

2019). Kasvualustana toimii puolikostea tai kostea kompostimulta, johon toukat voivat kaivau-
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tua (Donahue 2017, Niemi ym. 2019). Toukkien ravinnon tulee olla hyvin kosteaa, vesipitoisuu-

deltaan 60–90 %, ja mieluiten hienojakoista tai nestemäistä tahnaa. Toukat vaikuttaisivat kyke-

nevän hyödyntämään ravintoaan paremmin, mikäli bakteerit tai sienet ovat ensin hajottaneet

sitä. Toukat välttävät suoraa valoa ja viihtyvät parhaiten varjoisassa (Donahue 2017). Aikuiset

hyönteiset tarvitsevat kuitenkin valoa pariutumiseen ja munimiseen (Heiska ja Huikuri 2017).

4.2 Hyönteisten ravintovaatimukset

Hyönteisten ravintoaineiden tarpeet ovat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta samankaltaiset

kuin muilla, niin sanotusti kehittyneemmillä, eläimillä. Hyönteisten ravintovaatimukset vaih-

televat huomattavasti lajikohtaisesti ja erityisesti proteiinien ja hiilihydraattien oikea suhde on

tärkeä. Lisäksi hyönteiset tarvitsevat puhdasta juomavettä tai ainakin vesipitoista rehua (Panizzi

ja Parra 2012).

Ravinnon määrä ja laatu vaikuttavat hyönteisten kehitykseen, kasvuun ja lisääntymiseen. Touk-

kavaiheessa rehu vaikuttaa kehitysaikaan, painoon, selviytymiseen sekä myöhempään kasvuun

ja lisääntymiseen. Myös eliniän pituus, liikkuminen ja aikuisten hyönteisten selviytymiskyky

vaihtelevat ravinnon mukaan. Vähäinen ja huonolaatuinen rehu toukkavaiheessa johtaa myös

heikompiin aikuisiin hyönteisiin (Panizzi ja Parra 2012).

Hiilihydraatit ovat valtaosalle hyönteisistä niiden tärkein energianlähde ja useimmat hyönteis-

lajit tarvitsevat niitä suuria määriä ravinnostaan (Behmer 2008, Panizzi ja Parra 2012). Tarve

vaihtelee paljon hyönteislajista ja kehitysvaiheesta riippuen – jotkin hyönteiset tarvitsevat hiili-

hydraatteja vain aikuisina mutta eivät toukkina, tai päinvastoin (Panizzi ja Parra 2012).

Proteiinit ovat tärkeitä etenkin toukkien kasvuvaiheessa, jolloin niiden tarve on suurimmillaan

(Panizzi ja Parra 2012). Toisaalta rehun liiallinen proteiinipitoisuus voi olla jopa vahingollista

toukille ja lisätä kuolleisuutta, sillä pelkkä liharehu voi olla liian yksipuolista ravintoa (Gob-

bi ym. 2013, Niemi ym. 2019). Hyönteisille välttämättömiä aminohappoja on lajista riippuen

ainakin kymmenen: arginiini, fenyylialaniini, histidiini, isoleusiini, leusiini, lysiini, metioniini,

treoniini, tryptofaani ja valiini (Panizzi ja Parra 2012).

Muista eläimistä poiketen lähes kaikki hyönteiset tarvitsevat rasva-aineisiin kuuluvia steroleja

ravinnostaan, sillä ne eivät kykene muodostamaan niitä selkärankaisten tapaan (Panizzi ja Parra
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2012, Cohen 2015). Hyönteiset saavat steroleja kolesterolista, kasvien steroleista sekä sienten

ergosterolista ja kasvatusolosuhteissa käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi munankeltuaiset, ka-

laöljy, kasviöljy, soijapavut sekä hiiva (Dossey ym. 2016). Lisäksi on muutamia rasvahappoja,

kuten linoli- ja linoleenihapot, jotka ovat hyönteisille välttämättömiä (Panizzi ja Parra 2012).

Hyönteiset tarvitsevat vesiliukoisia vitamiineja päivittäin ravinnostaan (Niemi ym. 2019). Tarve

vaihtelee paljon hyönteislajista riippuen, ja lisäksi joillakin lajeilla symbionttiset mikrobit muo-

dostavat vitamiineja isäntähyönteisten käyttöön, minkä vuoksi vitamiinien välttämättömyyden

arvioiminen on hyvin haastavaa. Useimmat hyönteislajit tarvitsevat kuitenkin C- ja useimpia B-

ryhmän vitamiineja (Cohen 2015). Rasvaliukoisista vitamiineista hyönteiset tarvitsevat A, E ja

K-vitamiineja (Niemi ym. 2019). Vitamiinien puutostilat aiheuttavat rakenteellisia epämuodos-

tumia, kasvun heikkenemistä, painon laskua sekä alentunutta hedelmällisyyttä, mutta tarkempi

tieto taudinkuvista on vielä hyvin puutteellista (Cohen 2015).

Hyönteiset tarvitsevat myös kivennäis- ja hivenaineita, mutta koska hyönteisten tarpeista ei ole

tarkkaa tietoa, käytetään niiden ruokinnassa samoja valmisteita kuin selkärankaisilla. Nämä val-

misteet sisältävät luultavasti paljon myös hyönteisille tarpeettomia kivennäis- ja hivennaineita,

tai niiden määrät ovat tarpeettoman suuria hyönteisten tarpeisiin nähden (Panizzi ja Parra 2012).

Rehun ravintoainekoostumuksen lisäksi on tärkeää huomioida rehun rakenne, sillä rehun fy-

sikaaliset ominaisuudet vaikuttavat sen sulavuuteen ja käyttökelpoisuuteen. Rehun kovuuden,

partikkeleiden koon ja muodon sekä pinnan karvaisuuden tulee olla kasvatettavalle hyönteisla-

jille, niiden suuosille ja syömiskäyttäytymiselle sopivia, jotta hyönteiset kykenevät hyödyntä-

mään rehua tehokkaasti (Panizzi ja Parra 2012).

H. illucens -toukat ovat erittäin tehokkaita hyödyntämään biomassaa ja ne pystyvät hyödyntä-

mään ravintonaan myös jätteitä ja pilaantunutta ruokaa, eläinten tai ihmisten ulostetta sekä sel-

kärankaisten ruhoja. EU-lainsäädäntö kuitenkin kieltää jätteiden, ulosteen ja lihan käyttämisen

hyönteisten rehussa (Niemi ym. 2019). Rehuun liittyvää lainsäädäntöä on käsitelty tarkemmin

seuraavassa luvussa.
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4.3 Hyönteisten rehuun liittyvä lainsäädäntö

Rehukäyttöön kasvatettavien hyönteisten rehuna voidaan lakisääteisesti käyttää kasviperäisiä

rehuaineita, maito- ja munatuotteita, muista kuin märehtijöistä saatua hydrolysoitua proteiinia

ja gelatiinia, kalajauhoa sekä entisiä elintarvikkeita, jotka eivät sisällä lihaa tai kalaa (EY/999/

2001, EY/1069/2009 artiklat 10 ja 14, EY/142/2011 artikla 24, Laki eläimistä saatavista sivu-

tuotteista 517/2015 2 luku, EU/2017/1017). Rehuna ei kuitenkaan saa käyttää ruoka-/biojätettä,

muuta jätettä (esimerkiksi teurasjätettä) tai lantaa (EY/1069/2009). EY-asetuksen (EY/1831/

2003) mukaisesti EU:ssa hyväksyttyjä rehun lisäaineita saa käyttää hyönteisten rehussa. Hyön-

teisille ei vielä ole sallittu yhtään lisäainetta eläinlajikohtaisesti, mutta lisäaineluettelon aineista

yleisesti kaikille eläinlajeille sallitut aineet sopivat myös hyönteisille käytettäviksi. Hyönteisre-

hua koskevat lisäksi elintarvikelainsäädännön yleiset vaatimukset (EY/178/2002) sekä elintar-

vikkeiden hygieniaan (EY/852/2004) ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaan (EY/

853/2004) liittyvät säädökset.

Hyönteisten rehun tulee olla rehulainsäädännön (direktiivi EY/32/2002 haitallisista aineista

eläinten rehuissa liite I, Rehulaki 86/2008) mukaista, eikä siinä saa olla haitallisia aineita yli

sallittujen enimmäismäärien, kiellettyjä aineita tai salmonellaa. Rehussa ei myöskään saa olla

pilaantuneita tai homehtuneita ainesosia, kuten kasviksia (Rehulaki 86/2008, EY/1069/2009).

Hyönteisten rehussa ei myöskään tulisi olla torjunta-ainejäämiä, patogeenejä tai homeita, sillä

ne voivat tuhota kasvatettavia hyönteisiä (Niemi ym. 2019).

Aiemmin hyönteisten ravintona on käytetty muille tuotantoeläimille tarkoitettuja kaupallisia

rehuja, kuten siipikarjarehua, mutta nämä rehut sisältävät aineita, esimerkiksi väriaineita tai

entsyymejä, joita ei ole hyväksytty käytettäviksi hyönteisten rehuissa (Niemi ym. 2019). Lisäksi

valmisrehut sisältävät yleensä erilaisia lisä- ja säilöntäaineita. Luomurehuissa ei kuitenkaan ole

hyönteisille kiellettyjä aineita, joten niitä voidaan käyttää hyönteisten ravintona (Niemi ym.

2019).

4.4 Hyönteisten hyvinvointi sekä lopetus

Hyönteisille, kuten muillekin tuotantoeläimille, tulee pitopaikassa tarjota niille sopivat olosuh-

teet ja riittävästi tilaa (Eläinsuojelulaki 247/1996 4 §, van Huis ym. 2013). Kasvatettavan hyön-
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teislajin tilantarvetta voidaan arvioida sen luonnossa esiintyvän sosiaalisen kanssakäymisen pe-

rusteella (van Huis ym. 2013), ja hyvinvoinnin kannalta hyönteisten lajityypillisten tarpeiden

ymmärtäminen onkin olennaista (Erens ym. 2012). Suurimmalle osalle hyönteislajeista tungos

ja lajitoverien läheisyys eivät ole ongelma, sillä tiiviissä ryhmissä eläminen on näille hyöntei-

sille luontaista (Erens ym. 2012). Tämän vuoksi hyönteisten kasvatusta tiheissä ryhmissä pide-

tään eettisempänä kuin selkärankaisten tuotantoeläinten kohdalla (Niemi ym. 2019). Liian kor-

kea eläintiheys voi hyönteisillä kuitenkin johtaa kannibalismiin; lisäksi esimerkiksi sirkat ovat

erityisen herkkiä taudeille, jos niitä kasvatetaan liian tiheässä, jolloin lämpötila voi paikallisesti

nousta liian korkeaksi (Erens ym. 2012).

Kaikkia eläimiä tulee kohdella hyvin, tarjota niille laadukasta ravintoa ja vettä sekä niiden tar-

vitsemaa hoitoa. Pitopaikan tulee olla tarkoituksenmukainen ja eläinkohtaiset fysiologiset tar-

peet ja käyttäytymistarpeet tulee huomioida sekä pyrkiä edistämään terveyden ylläpitämistä

eläintenpidossa (Eläinsuojelulaki 247/1996, 4–5 §). Hyönteisten tuotantoympäristön tulisikin

jäljitellä niiden luonnollisia olosuhteita, sillä hyönteiset reagoivat niiden luonnollisesta ym-

päristöstä poikkeaviin olosuhteisiin herkästi, mikä näkyy kuolleisuuden nousuna (Erens ym.

2012). Lisäksi tulee välttää tarpeettoman kärsimyksen ja kivun aiheuttamista (Eläinsuojelulaki

247/1996, 3 §). Hyönteisten kivun ja epämukavuuden kokemuksesta on vasta vähän tutkittua

tietoa, mutta tästä huolimatta hyönteisiäkin on syytä kohdella arvostavasti (Erens ym. 2012).

Eläimen lopetusmenetelmän tulee olla mahdollisimman nopea, soveltua kyseiselle eläinlajil-

le ja aiheuttaa mahdollisimman vähän kipua ja kärsimystä (Eläinsuojelulaki 247/1996, 32 §).

Hyönteisten kohdalla hyväksyttävinä lopetusmenetelminä pidetään jäädytystä, silppuamista tai

kaasuseoksen käyttämistä (Erens ym. 2012); jopa nopeaa kuumennusta, esimerkiksi kiehuvaan

veteen upottamista, voidaan käyttää, mutta kuumennus muuttaa hyönteisten kemiallisia omi-

naisuuksia. Jäädytys on yleisimmin käytetty menetelmä ja sitä pidetään myös luonnollisimpana

lopetusvaihtoehtona, sillä monet hyönteislajit kuolevat luonnossakin jäätymällä talven tullessa.

Riittävä pakastusaika riippuu hyönteislajista ja on yleensä 2–3 vuorokautta (Dossey ym. 2016),

esimerkiksi T. molitor -hyönteiset voidaan lopettaa pitämällä niitä -18 ◦C vähintään kahden päi-

vän ajan (Andersen ym. 2017). Ennen lopettamista hyönteisiä voidaan paastottaa (Niemi ym.

2019). Hyönteisten lopettamisessa haasteena voi olla kuoleman toteaminen, sillä osa lajeista ky-

kenee näyttelemään kuollutta tai toipumaan muille eläimille tappavasta käsittelystä (Erens ym.

2012, Niemi ym. 2019).
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5 HYÖNTEISREHU KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMASTA

Maanviljelys kuluttaa maaperää ja viljelyksessä käytettyjen lannoitteiden sekä torjunta-aineiden

käyttö saastuttaa ympäristöä (Dossey ym. 2016), minkä lisäksi viljely tarvitsee paljon tilaa ja

vettä, joita maapallolla on vain rajallisesti (van Huis ym. 2013). Hyönteiset sen sijaan eivät

vaadi suuria tiloja ja niitä kasvatetaan yleensä varastorakennuksissa; myös vedentarve on huo-

mattavasti pienempi (Sánchez-Muros ym. 2014). Yhden vehnäkilon tuottamiseen tarvitaan 900

litraa vettä ja soijakilon tuottamiseen 2 000 litraa, kun taas sirkkakiloa kohden tarve on vain

reilu 8 litraa (Dossey ym. 2016). Hyönteiskasvatuksella voitaisiin siis tuottaa korkealaatuis-

ta proteiinia viljelyskasveja tehokkaammin ja vähäisemmillä resursseilla (Sánchez-Muros ym.

2014). Korvaamalla tuontirehuja, kuten soijaa, kotimaisesti tuotetulla hyönteisrehulla voitaisiin

myös lisätä Suomen proteiiniomavaraisuutta (Kaukovirta-Norja ym. 2015). Lisäksi hyönteiset

ovat osa kanojen luonnollista ruokavaliota (Al-Qazzaz ym. 2016) ja niillä voisi olettaa olevan

suotuisia vaikutuksia lintujen hyvinvointiin (Star ym. 2020).

Hyönteiset ovat erittäin tehokkaita rehunkäyttäjiä ja niiden rehunkäytön hyötysuhde on siipi-

karjaan verrattuna puolitoista ja nautoihin verrattuna jopa lähes kuusi kertaa parempi (Cadinu

ym. 2020). Hyönteiset voivat hyödyntää ravintonaan monenlaista materiaalia, mikä mahdollis-

taa esimerkiksi elintarviketeollisuuden ihmisravinnoksi kelpaamattomien sivutuotteiden ”kier-

rätyksen” hyönteisten rehuna (Maurer ym. 2016). Elintarviketeollisuudessa muodostuvia sivu-

virtoja hyödynnetään nykyään jo melko tehokkaasti muun muassa bioenergiana, mutta osa rehu-

kelpoisista sivuvirroista menee tällä hetkellä kompostoitavaksi. Näitä vielä hyödyntämättömiä

materiaaleja voitaisiin käyttää hyönteisten kasvatuksessa ja tehostaa siten sivuvirtojen käyttöä

entisestään. Haasteena ovat kuitenkin materiaalien jakautuminen maantieteellisesti sekä niiden

epätasainen saatavuus vuoden ympäri; määrä ja laatu sen sijaan eivät ole ongelma (Korpela ja

Siljander-Rasi 2017).

Hyönteiset voivat käyttää ravintonaan myös biojätteitä ja lantaa, joten ne voisivat potentiaa-

lisesti mahdollistaa tehokkaan, toimivan ja kestävän kiertotalouden ja hukkaravinteiden hyö-

tykäytön (Barragan-Fonseca ym. 2017, Cadinu ym. 2020). Nykyinen lainsäädäntö kuitenkin

rajoittaa jätemateriaalin käyttöä hyönteisten ravintona (EY/1069/2009), kuten jo aiemmin to-

dettiin. Lannan käyttöä rajoittaa myös taudinaiheuttajiin liittyvät riskit (van Huis ym. 2013).

Toisaalta hyönteisten tuottamia jätteitä voitaisiin hyödyntää lannoitteina, mikä tukisi osaltaan
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kiertotaloutta (Cadinu ym. 2020).

Tällä hetkellä kaupallisessa hyönteistuotannossa hyönteisten rehuna käytetään viljaraaka-aineita,

jotka kelpaisivat muidenkin kotieläinten tai ihmisten ravinnoksi. Koska yli 95 % hyönteiskas-

vatuksen kasvihuonepäästöistä aiheutuu rehukasvien viljelystä ja hyönteisten kasvatustilojen

lämmityksestä, elintarviketuotannon sivuvirtoja ja teollisuuden hukkalämpöä hyödyntämällä

voitaisiin hyönteistuotannon ilmastovaikutuksia pienentää merkittävästi ja lisätä siten kasvatuk-

sen kestävyyttä entisestään. Itse hyönteisistä aiheutuvat kasvihuonepäästöt ovat erittäin vähäisiä

(Korpela ja Siljander-Rasi 2017) ja huomattavasti pienempiä kuin maanviljelyssä tai kotieläin-

tuotannossa muodostuvat päästöt – kotieläintuotantoon ja siihen liittyviin päästöihin verrattuna

hyönteisistä aiheutuu satakertaisesti vähemmän kasvihuonepäästöjä (Sánchez-Muros ym. 2014,

Cadinu ym. 2020).

Hyönteistuotannon haasteina ovat hyönteisten korkea lämmön ja kosteuden tarve, mikä kulut-

taa energiavaroja. Lämmityksen aiheuttamaa resurssien kulutusta voidaan kuitenkin vähentää

teollisuuden hukkalämpöä hyödyntämällä (Heiska ja Huikuri 2017, Korpela ja Siljander-Rasi

2017). Etenkin vieraslajeja kasvatettaessa hyönteisten karkaaminen aiheuttaa riskejä, sillä kar-

kulaiset voivat vahingoittaa ympäristöä ja uhata luonnon ekosysteemejä (Mäki 2018). Tämän

ehkäisemiseksi kasvatuksessa käytettävät sisusteet ja alusmateriaalit sekä muodostuvat jätteet

tulisi käsitellä huolellisesti, jotta niiden mukana ei pääsisi elinkykyisiä hyönteisiä, niiden munia

tai taudinaiheuttajia tuotantotilojen ulkopuolelle (Ruokavirasto 2019, IPIFF 2019).

Trooppisena hyönteislajina H. illucens ei käyttökelpoisuudestaan ja -mahdollisuuksistaan huo-

limatta välttämättä sovellu hyvin Euroopan ja Suomen oloissa laajamittaiseen tuotantoon, kos-

ka se vaatii korkean kasvatuslämpötilan, mikä nostaa tuotantokustannuksia (Charlton ym. 2015,

Heiska ja Huikuri 2017). Lämpötilavaatimustensa puolesta M. domestica voisi soveltua parem-

min täällä kasvatettavaksi, sillä niiden toukat kasvavat alhaisemmissa lämpötilossa (Charlton

ym. 2015, Hussein ym. 2017). Ollakseen varteenotettava vaihtoehto muille proteiinin lähteil-

le eläinten ruokinnassa, tulee hyönteisrehun hinnan olla riittävän alhainen ja kilpailukykyinen

(Niemi ym. 2019).
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6 POHDINTA

Tutkimusten perusteella hyönteisrehu vaikuttaa lupaavalta vaihtoehdolta proteiininlähteeksi sii-

pikarjarehuihin, ja H. illucens -rehulla voidaan korvata soija täysin tai ainakin osittain ilman

haitallisia vaikutuksia munintakanojen tuotantoon, kananmunien laatuun tai lintujen hyvinvoin-

tiin. Muutokset veriarvoissa, suoliston toiminnassa ja mikrobistossa viittaavat hyönteisrehun

edistävän kanojen terveyttä ja immuunipuolustusta, parantamalla muun muassa suolistoflooran

mikrobikirjoa ja lisäämällä haihtuvien rasvahappojen eritystä (Borrelli ym. 2017, Marono ym.

2017, Cutrignelli ym. 2018). Lisäksi hyönteisrehu laskee kolesteroliarvoja niin kanojen veressä

kuin kananmunissakin (Marono ym. 2017, Secci ym. 2018).

Lisää tutkimusta kuitenkin tarvitaan, ja esimerkiksi tähänastiset tulokset hyönteisrehun hyö-

tysuhteesta ovat ristiriitaisia (Marono ym. 2017, Cutrignelli ym. 2018). Paitsi hyönteisrehun

vaikutuksista kanoihin, myös erilaisten rehuaineiden vaikutuksista hyönteisiin tarvitaan lisätie-

toa, jotta hyönteisrehun ravintoainekoostumuksesta saadaan mahdollisimman ihanteellinen ka-

nojen ruokintaa varten. Lisäksi hyönteisaineksen prosessointimenetelmät vaativat vielä selvit-

telyä, jotta löydetään sekä hyönteisrehun laadun että hygienian kannalta sopiva valmistustapa.

Hyönteiset ovat osa kanojen luonnollista ruokavaliota, joten uskoisin hyönteisrehun käytön vai-

kuttavan lintujen terveyteen positiivisesti myös tavoilla, jotka eivät ole ainakaan vielä tulleet

ruokintakokeissa ilmi tai joita voi olla hankala todistaa tieteellisesti. Luonnossa asiat ovat usein

yhteyksissä toisiinsa, jos eivät suoraan niin ainakin epäsuorasti, minkä vuoksi vaikuttaisi loo-

giselta, että ruokavalio, jota eläin on ajan saatossa sopeutunut hyödyntämään, vaikuttaisi myös

sen terveyteen myönteisesti. Ihmisten kuulee kommentoivan tuntemuksiaan ruokavalioremon-

tin jälkeen ja he saattavatkin sanoa tuntevansa olonsa paremmaksi tai energisemmäksi, mutta

vastaavanlaisia tuntemuksia on eläinten kohdalla varsin mahdoton mitata tai todentaa. Fysiolo-

gisia ominaisuuksia mitattaessa tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet viitteitä hyönteisrehun

edistävän kanojen terveyttä (Borrelli ym. 2017, Marono ym. 2017), joten luultavasti sillä on

vaikutusta myös eläinten henkiseen hyvinvointiin.

Ruokintakokeissa hyönteisrehu vaikuttaisi toimivan hyvin esimerkiksi soijan korvikkeena, ja

ainakin osa hyönteisrehulla saaduista soijaa huonommista tuloksista näyttäisi selittyvän sillä,

että kanat vierastivat uutta rehuaan koetilanteessa (Marono ym. 2017). Mielenkiintoista olisi-

kin verrata tuloksia kokeista, joissa kanaryhmät ovat jo poikasesta tottuneet hyönteisiin, jotta
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rehuun kohdistuvat muutokset olisivat vähäisempiä itse koetilanteessa. Toki lintujen ruokinta

vaihtelee muutenkin ikäkausien ja ravintotarpeiden mukaan, minkä vuoksi rehussa on väistä-

mättä aina pieniä maku- ja värimuutoksia, mutta muutosten pienentäminen voisi olla edullista,

sillä nuorikoiden on todettu suosivan rehua, joka on samanväristä kuin niille kuoriutumisen jäl-

keen tarjottu rehu (Marono ym. 2017).

Hyönteiset vastaavat aminohappokoostumukseltaan varsin hyvin kanojen tarpeita ja myös soi-

jaan verrattuna H. illucens -hyönteisten koostumus vaikuttaa hyvältä (Veldkamp ym. 2012);

vaikka taulukossa 1 toukkien arvot näyttävätkin osin jäävän soijarehun arvoja alhaisemmik-

si, on syytä huomioida, että soijarehusta oli poistettu rasvaa toisin kuin hyönteisistä. Toukkien

korkean rasvapitoisuuden vuoksi hyönteisrehun proteiini- ja aminohappopitoisuudet nousevat-

kin vastaavalla käsittelyllä korkeammiksi kuin soijarehussa (Schiavone ym. 2017).

Vaikka osa hyönteislajeista, kuten H. illucens, sisältääkin melko runsaasti kalsiumia (Makkar

ym. 2014), eivät hyönteiset yksinään riitä täyttämään munintakanojen kalsiumin tarvetta. Soija-

rehuun verrattaessa H. illucens -toukien pitoisuus on kuitenkin huomattavasti suurempi (Makkar

ym. 2014), mikä voisi laskea rehuun lisättävän kalsiumlisän tarvetta hyönteisrehua käytettäessä.

Hyönteisrehun haasteena tulee varmasti olemaan rehun tasalaatuisuuden saavuttaminen. Hyön-

teisten ravintoainekoostumus vaihtelee yllättävän paljon niiden ruokavaliosta riippuen (Rum-

pold ja Schlüter 2013) – ”olet mitä syöt” -ajattelu vaikuttaisi tosiaan pitävän paikkansa. Toi-

saalta tämä tarjoaa myös mahdollisuuksia muokata hyönteisten koostumusta halutunlaiseksi, ja

esimerkiksi niiden omega-3-rasvahappojen määrään olisi suhteellisen helppo vaikuttaa. Hyön-

teisiä voitaisiinkin luultavasti käyttää myös omega-3-erikoismunien tuotannossa, jossa käyte-

tään tällä hetkellä pellavaöljyä ja -rouhetta rasvahappojen lähteenä (Suomen Siipikarjaliitto ry

c).

Koska useat hyönteiset kykenevät hyödyntämään erilaisia ravintolähteitä varsin monipuolisesti,

kasvijätteistä lantaan asti (Makkar ym. 2014, Cadinu ym. 2020), olisi kestävän kehityksen sekä

luultavasti myös kustannusten kannalta järkevää hyödyntää elintarviketeollisuuden sivuvirtoja

hyönteisten rehuna. Tämä kuitenkin johtanee hyönteisten ravinnon huomattaviin vaihteluihin,

minkä vuoksi kasvatettavien hyönteisten ravintoainekoostumusta on käytännössä erittäin vai-

kea hallita. Vaihteleva rehun laatu puolestaan aiheuttaa lisätyötä hyönteistilallisille, jotka jou-

tuvat muuttamaan rehureseptejään jokaisen uuden rehuerän mukaan. Sama ongelma heijastuu
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myös siipikarjankasvattajille hyönteisrehun laatuvaihteluiden myötä. Toki muidenkin rehuai-

nesten koostumuksissa esiintyy vaihtelua ja esimerkiksi viljoista on tarpeen teettä analyysejä,

mutta muuttuvien tekijöiden lisääntyminen rehustuksessa tuskin ainakaan helpottaa tilallisen

arkea.

Hyönteiskasvatuksen kannalta vaihteleva ravintomateriaali aiheuttaa varmasti muitakin haas-

teita, sillä erilaiset ruoat voivat vaatia erilaista käsittelyä tai valmistelua ennen niiden tarjoa-

mista hyönteisille. Rutiinien ja vakiintuneiden toimintatapojen puuttuminen aiheuttaa varmasti

lisätyötä ja stressiä. Myös sivuvirtojen vaihteleva saatavuus aiheuttanee päänvaivaa hyönteis-

kasvattajalle; niin hyönteisten ruokinnan koostamisen kuin rehujen hankinnankin osalta, vaikka

sivuvirtojen määrällinen saatavuus ei arvioiden mukaan olekaan ongelma.

Vaikka elintarviketeollisuuden sivuvirrat ovatkin houkutteleva ravintolähde hyönteisille, liittyy

niiden käyttökelpoisuuteen joukko erilaisia haasteita. Esimerkiksi näiden epätasainen maantie-

teellinen jakautuminen ja pitkät kuljetusmatkat ovat varmasti ongelma. Koska nykyinen lainsää-

däntö ei salli pilaantuneen rehun käyttöä hyönteisten ruokinnassa (Rehulaki 86/2008, EY/1069/

2009) – vaikka hyönteisten kannalta bakteerien ja sienten jo hieman hajottama rehu voisikin

olla jopa ihanteellisempaa ravintoa (Donahue 2017) –, aiheuttaa tämä varmasti haasteita saada

ruokajäte ajoissa hyönteistilalle elintarvikelaitoksen prosessien ja niihin kuluvan ajan jälkeen.

Sivuvirtojen ruoka-aineiden säilyvyys on kuitenkin väistämättä huonompi kuin alkuperäisten

raaka-aineiden.

Mielenkiintoista olisi ruokaketjuun kelpaamattoman ravintoaineksen hyödynnys hyönteisten ra-

vintona, sillä se mahdollistaisi ravinteiden täydellisemmän ja luontoa jäljittelevämmän kiertota-

louden. Lisäksi osa kasvatettaviksi hyväksytyistä hyönteislajeista, kuten H. illucens, on erikois-

tunut hyödyntämään pilaantunutta materiaalia ravintonaan (Makkar ym. 2014), joten ainakaan

näiden hyönteisten kannalta jätteiden laajemmalle hyödynnykselle ei pitäisi olla esteitä, pikem-

minkin päinvastoin. Tuntuu myös hieman haaskaukselta käyttää hyönteisten ravintona rehua,

joka soveltuisi ”arvokkaampaankin” käyttöön; esimerkiksi kasvien kuorimassaa voitaisiin hy-

vin hyödyntää nautojen tai sikojen ruokinnassa (Lehto ym. 2007). Tätä ajatusta tukee sekin, että

hyönteiset voisivat hyötyä jopa enemmän huonompilaatuisesta ja pilaantuneesta rehusta (Dona-

hue 2017). Tietysti jätemateriaalia voidaan hyödyntää, ja hyödynnetäänkin, hyönteisravintona

myös ruokaketjun ulkopuolella esimerkiksi biodieselin valmistuksessa (Vilen 2019), jolloin re-
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huvaatimusten ei tarvitse olla yhtä korkeat.

Sivuvirtojen biomateriaalin käyttöön hyönteisten rehuna liittyy varmasti enemmän biologisia ja

kemiallisia riskejä, joten laajempi tutkimustieto on tarpeen, sillä bakteerien ja virusten säily-

vyydestä hyönteisissä tiedetään vasta vähän. Taudinaiheuttajia ei rehuissa tietystikään pidä olla,

mutta muutoin harmittomien pilaajamikrobien hajottamat kasvimateriaalit voisivat hyvin so-

veltua hyönteisten ravinnoksi. Lintujen ruoansulatuselimistön voisi kuvitella olevan sopeutunut

hyödyntämään luonnollista ravintoaan syöneitä hyönteisiä ilman suurempia ongelmia. Toki tut-

kimustietoa tarvitaan lisää, ja mielenkiintoista olisikin, aiheuttaako jätteillä kasvatettujen hyön-

teisten suuri osuus kanojen ravinnossa linnuille ongelmia. Tähänastisissa tutkimuksissa lannal-

la kasvatetut hyönteiset eivät kuitenkaan ole aiheuttaneet eläimille terveysongelmia (Sheppard

ym. 2007). Lannan käyttö elintarvikeketjuun kuuluvien hyönteisten ravintona tuskin tulee silti

kyseeseen, koska taudinaiheuttajamikrobit voivat selvitä hyönteisissä tartuntakykyisinä, vaikka

eivät niiden suolistossa lisäännykään (EFSA 2015). Muutoin hyönteisrehuun liittyvät terveys-

riskit vaikuttaisivat mielestäni käytännössä vähäisiltä, eivätkä hyönteisten omat taudinaiheutta-

jat ole siipikarjalle tai muillekaan selkärankaisille ongelma (EFSA 2015). Yhdistettynä rehu-

prosessoinnin käsittelyihin, kuten kuumennukseen, biologisten riskien todennäköisyys tuskin

on hyönteisrehuissa muita rehuja korkeampi.

Biologisia riskejä suuremman riskin voisivat mielestäni aiheuttaa kemialliset tekijät. Etenkin

jos hyönteisten rehuna hyödynnetään jätemateriaalia, pitäisin mahdollisena, että raskasmetalle-

ja tai kemikaaleja voisi kertyä hyönteisiin merkittäviä määriä. Rikastumisen merkitys varmasti

korostuu esimerkiksi kasvien kuorijätteitä hyödynnettäessä, sillä suurin osa viljelyssä käytet-

tävistä kemikaaleista, kuten torjunta-aineista, jää juurikin kasvien pintaosiin (Yang ym. 2016).

Erilaiset hyönteismyrkyt aiheuttanevat kuitenkin enemmän riskejä itse hyönteisille kuin niis-

tä valmistettua rehua syöville eläimille. Sen sijaan mahdollinen antibioottien käyttö hyönteis-

kasvatuksessa ja lääkejäämien päätyminen siipikarjaan on mielestäni selkeä haitta, jota taas ei

soijarehua ja muita kasviperäisiä rehuja käytettäessä ole.

Hyönteisten tuottamien jätteiden hyödynnys esimerkiksi peltojen lannoitteena tukisi osaltaan

kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Arvioiden mukaan hyönteisjätteet voisivat potentiaalisesti

korvata osittain tai jopa kokonaan kemiallisten lannoitteiden käyttöä maanviljelyksessä (Cadinu

ym. 2020). Hyönteiset vaikuttaisivatkin mahdollistavan ravinteiden paremman kiertokulun ja
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paikkaavan tehokkaasti nykymuotoisten tuotantomuotojen hukkavirtoja näiden osalta.

Järjestelmällinen hyönteiskasvatus on vielä varsin alkutaipaleellaan, eikä hyönteisiä siten ole

vielä jalostettu systemaattisesti (Korpela ja Siljander-Rasi 2017). Esimerkiksi lehmien vuosit-

tainen maidontuotanto on jalostuksen myötä noussut moninkertaiseksi parissa sadassa vuodessa

(Jalasmäki 2004), joten hyönteistenkin tuotosparametreihin ja muihin ominaisuuksiin voidaan

varmasti vaikuttaa suuresti jalostuksella.

Nykyisellään hyönteistuotanto ei vielä ole riittävän laajamittaista eikä sen hintataso kykene kil-

pailemaan muiden proteiinirehujen kanssa (Niemi ym. 2019). Kasvatettavan hyönteislajin valin-

nalla on osaltaan varmasti huomattava vaikutus tuotannon kannattavuuteen ja Suomen oloissa

trooppisten ja korkeaa kasvatuslämpötilaa ja -kosteutta vaativien hyönteislajien kasvatuksesta

voi olla erityisen haastavaa saada kannattavaa. Näin ollen esimerkiksi H. illucens ei lupaavuu-

destaan huolimatta liene paras vaihtoehto meillä laajamittaisesti kasvatettavaksi. Hyödyntämäl-

lä muun teollisuuden hukkalämpöä kasvatustilojen lämmityskuluja voitaisiin varmasti pienen-

tää, mutta lienee silti mielekkäämpää keskittyä alhaisemmissa lämpötiloissa viihtyvien lajien

kasvatukseen. Vaikka tämä työ keskittyykin tarkastelemaan lähinnä H. illucens -hyönteisiä ka-

nojen rehuna, myös muiden hyönteislajien käyttökelpoisuudesta on näyttöä, joten on varmas-

ti mahdollista toteuttaa laajamittaista hyönteiskasvatusta ja -rehukäyttöä Suomessakin jollakin

muulla hyönteislajilla tai -lajeilla, jotka sopivat paremmin ilmastoomme.

Hyönteisrehua voitaisiin toki myös maahantuoda, mutta se ei edistäisi Suomen paremman pro-

teiiniomavaraisuustason saavuttamista. Kuten viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, riip-

puvuus maahantuonnista voi poikkeustilanteissa aiheuttaa ongelmia ja maatalouden kotimaisen

tuotannon soisi voivan jatkua myös kriisitilanteissa. Kotoinen hyönteiskasvatus voisikin vähen-

tää eläintuotannon riippuvuutta tuontirehuja, kuten soijaa, kohtaan. Toki muitakin kotimaisia

proteiinirehuja löytyy markkinoilta, kuten rypsi- ja rapsipuristeita, mutta näiden aminohappo-

koostumukset eivät ilmeisesti ole yhtä ihanteelliset kuin soijalla tai hyönteisillä (Harrinkari ja

Raukola 2018). Kalajauhon käyttöä taas rajoittavat sen aiheuttamat haju- ja makuvirheet; sen

sijaan hyönteisrehulla ruokittujen kanojen lihaan tai muniin ei näitä laatuvirheitä ole todettu

muodostuvan (Al-Qazzaz ym. 2016, Korpela ja Siljander-Rasi 2017).

Eri hyönteislajit voivat vaatia toisistaan poikkeavaa käsittelyä ja prosessointia sopivan tuotteen

saavuttamiseksi. H. illucens -hyönteisten rasvapitoisuus vaikuttaisi jopa turhankin korkealta,

34



joten ainakin ylimääräisen rasvan poisto voisi niiden kohdalla olla järkevää rehukäytön kannal-

ta (Barragan-Fonseca ym. 2017). Näiden hyönteisistä saatavien sivutuotteiden käyttömahdol-

lisuudet ovat uskoakseni vielä varsin huonosti tunnettuja ja niiden käyttö voisi hyvinkin tuo-

da hyönteiskasvattajille lisätuloja, jotka parantaisivat kasvatuksen kannattavuutta. Esimerkiksi

edellä mainittu hyönteisistä poistettu rasva voisi olla rehukäyttöä kannattavampaa hyödyntää

vaikka biodieselin valmistukseen sen lisäksi, että vähärasvaisempi ja siten proteiinipitoisempi

hyönteisrehu on mitä luultavimmin ravintoarvoltaan arvokkaampaa rehuainesta kanoille.

Nykyinen lainsäädäntö ei harmillisesti vielä salli hyönteisrehujen käyttöä siipikarjan ruokinnas-

sa (EY/999/2001), mikä varmasti jarruttaa alan kehitystä ja laajenemista. Elävien hyönteisten

käyttö on kuitenkin sallittua (Ruokavirasto 2017), mutta näiden käyttöarvo lienee lähinnä virik-

keellinen. EU ilmeisesti valmistelee lakimuutosta, jolla hyönteisrehun käyttö sallittaisiin myös

siipikarjan ruokinnassa, mutta muutoksen ajankohdasta ei ole vielä tietoa (Miettinen ym. 2019).

Elävien hyönteisten käyttöön liittyy puolestaan omat haasteensa käsittelyn, kuljetuksen ja va-

rastoinnin osalta, jotka ovat luultavasti haasteellisempia toteuttaa kuin valmiin rehun kohdalla.

Lisäksi eläviä hyönteisiä käytettäessä siipikarjatiloilla on hyönteisten karkaamisriski ja pääsy

ympäristöön varmasti huomattavasti todennäköisempää kuin hyönteisten pitoon suunnitelluissa

kasvatuslaitoksissa, joissa hyönteisten karkuunpääsy on tietoisesti pyritty estämään mahdolli-

simman hyvin. Eläviä hyönteisiä ei myöskään voida käsitellä samoin kuin hyönteisrehua, joka

voidaan kuumentaa mikrobien tuhoamiseksi ennen sen tarjoilemista kanoille. Näin ollen biolo-

giset riskit ja haitallisten mikrobien päätyminen hyönteisten mukana siipikarjaan ovat varmasti

suuremmat elävien hyönteisten kohdalla.

Osa Suomessakin kasvatettaviksi hyväksytyistä hyönteislajeista on täällä vieraslajeja, joten näi-

den kohdalla on syytä huomioida myös niiden mahdolliset ympäristövaikutukset. Vaikka kas-

vatustilat pyritäänkin rakentamaan niin, että hyönteisten karkaaminen tiloista saadaan mahdol-

lisimman hyvin estettyä, mikään järjestelmä ei ole aukoton. Luontoon päästessään vieraslajien

aiheuttamat seuraukset ovat usein arvaamattomia, mutta toisaalta trooppisten lajien kohdalla

vaikutukset saattavat hyvinkin jäädä vähäisiksi, sillä lämpimien alueiden lajit tuskin selviävät

Suomen viileissä oloissa ilman ihmisen apua. Ilmaston jatkuva lämpeneminen ja talvien lauhtu-

minen voivat kuitenkin muuttaa tilannetta ja parantaa uusien lajien selviytymismahdollisuuksia.

Tieto vieraslajien selviytymismahdollisuuksista maassamme onkin vielä hyvin puutteellista. Li-
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säksi vieraslajien ja hyönteisten maahantuonnin kohdalla on syytä muistaa myös riski uusien

taudinaiheuttajien pääsystä maahamme, mitä saattaa olla itse hyönteiskarkulaisia hankalampi

hallita.

Kaiken kaikkiaan hyönteisrehu vaikuttaa lupaavalta vaihtoehdolta munintakanojen proteiinire-

huksi ja ravintoarvoltaan hyönteiset olisivatkin siipikarjalle erinomaista ja luonnollista ravintoa.

Hyönteistuotantoon liittyy kuitenkin haasteensa, mutta samalla myös paljon potentiaalia. Eri-

tyisesti kestävän kehityksen kannalta hyönteiset tarjoavat mielestäni loistavan mahdollisuuden

toteuttaa ravinteiden kiertokulkua maatalous- ja elintarviketuotannossa. Kertakäyttökulttuuri ja

resurssien hukkaaminen ovat vääjämättä tulossa tiensä päähän, joten uskoisin hyönteistuotan-

non löytävän paikkansa tulevaisuuden yhteiskunnissa.
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