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1 JOHDANTO 
 

Maissi (Zea mays L.) on maailmanlaajuisesti tärkeimpiä viljelykasveja (FAO 

2019). Suuren energiapitoisuutensa ja ruokinnallisen laatunsa ansiosta maissia 

voidaan hyödyntää nautakarjan karkearehuna (Johnson ym. 1999, Seleiman ym. 

2017). Viljelijöiden kiinnostusta maissin viljelyyn lisää siitä yhdellä korjuukerralla 

saatava runsas kuiva-aine-sato, joka on merkittävästi suurempi kuin säilörehu-

nurmesta saatava kuiva-aine-sato (Mussadig ym. 2012, Seleiman ym. 2017). 

 

Rehumaissin viljely on edelleen Suomessa pienimuotoista, mutta sen viljelyala 

on kasvanut 2000-luvulla (Kuva 1). Maissinviljelyn yleistymistä Suomessa ja 

muualla Pohjois-Euroopassa ovat edesauttaneet uudet lajikkeet, joiden kehitys-

rytmi on entistä nopeampi ja jotka kestävät paremmin pohjoista ilmastoa 

(Mussadiq ym. 2012). Tulevaisuudessa maissinviljely tulee Suomessa ja muu-

alla Pohjois-Euroopassa todennäköisesti kasvamaan entisestään johtuen ilmas-

ton lämpenemisestä (Peltonen-Sainio ym. 2009, Elsgaard ym. 2012). 

 

Kuva 1. Rehumaissin viljelyala Suomessa vuosina 2000-2020 (Luke, julkaisema-

ton tilasto, tiedot on saatu sähköpostitse 5.1.2020 yliaktuaari Anneli Partalalta). 
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2 MAISSIN RAVINTOARVOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 
Säilörehuksi korjattavan rehumaissin ravintoarvoon vaikuttavat useat eri tekijät, 

joista tärkeimpiä ovat korjuun ajoitus, käytetty lajike ja kasvuympäristö. Korjuun 

yhteydessä rehumaissin ravintoarvoon voidaan vaikuttaa niittokorkeuden ja pro-

sessoinnin, kuten silppuamisen ja jyvän murskauksen kautta (Johnson ym. 2002, 

Lewis ym. 2004). 

 
2.1 Korjuuajankohdan vaikutus maissin ravintoarvoon 
 

Maissikasvuston korjuuhetken kasvuasteen on todettu vaikuttavan merkittävästi 

rehumaissin ravintoarvoon. Maissin kehitykselle on ominaista, että varren ja lehti-

en neutraalidetergenttikuidun (NDF) pitoisuus kasvaa kasvin ikääntymisen myö-

tä. Koko kasvin suhteellinen NDF-pitoisuus kääntyy kuitenkin laskuun tuleentumi-

sen aikaan tärkkelyksen alkaessa kerääntyä tähkään (Kruse ym. 2008). Kasvus-

ton ikääntyessä ilmenee siis käänteinen suhde kasvin tärkkelyspitoisuuden ja 

NDF-pitoisuuden välillä, koska tähkien tärkkelyspitoisuus kasvaa nopeammin 

kuin muiden kasvinosien NDF-pitoisuus (Bal 2006, Cone ym. 2008). Korjuuta ei 

siis ole syytä lykätä liiaksi tärkkelyspitoisuuden kasvattamisen vuoksi, koska 

kääntöpuolena on ennen kaikkea sulavan NDF:n pitoisuuden lasku. NDF:n 

sulavuuden lasku kasvin kehittyessä on havaittu monissa tutkimuksissa (Jensen 

ym. 2005, Cone ym. 2008, Krämer-Schmid ym. 2016). Kasvin ikääntyessä solu-

seinämien paksuuntuminen ja lignifikaatio selittävät kuitenkin vain osan kuidun 

sulavuuden heikkenemisestä (Bal ym. 1997). Tärkkelyspitoisuuden kasvu voi 

myös heikentää pötsimikrobiston kykyä sulattaa kuitua, koska sellulolyyttisten 

bakteereiden toiminta heikkenee pötsin pH:n laskiessa (Nousiainen ym. 2009). 

 

Bal ym. (1997) raportoivat myös kuiva-aineen ja orgaanisen aineen sulavuuden 

laskusta maissikasvuston kehityksen loppupuolella. Tärkkelyksen kokonaissula-

vuuden on todettu heikkenevän 2-5 prosenttiyksikköä kuiva-ainepitoisuuden li-

sääntyessä tasolta 300 g/kg KA tasolle  400 g/kg KA (Jensen ym. 2005, Peyrat 

ym. 2016). Peyrat ym. (2016) havaitsivat tärkkelyksen kokonaissulavuuden hei-

kentymisen johtuvan nimenomaan heikentyneestä pötsisulavuudesta, joka oli 
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molemmilla kasvuasteilla noin 10 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin kokonaissu-

lavuus. Ohutsuolessa tapahtuva tärkkelyksen sulatus ei pystynyt kompensoi-

maan kasvuasteen edetessä havaittua tärkkelyksen heikentynyttä pötsisulavuut-

ta kuin vain osittain (Peyrat ym. 2016). Fernandez ym. (2004) raportoivat, että 

pötsissä sulamattomasta tärkkelyksestä noin 70 % suli ohutsuolessa. 

 

Khan ym. (2015) kokosivat yhteen useita aiempia tutkimuksia ja tulivat siihen tu-

lokseen, että lypsylehmän ruokinnan kannalta optimaalinen maissikasvuston kui-

va-ainepitoisuus korjuuhetkellä on välillä 300-350 g/kg. Tällä kuiva-ainepitoisuus-

alueella tärkkelyksen ja NDF:n suhde on optimaalisin ja eläimen kuiva-ainesyönti 

ja maitotuotos suurin. 

 

2.2 Lajikkeen vaikutus maissin ravintoarvoon 
 

Rehumaissista on kehitetty ominaisuuksiltaan hieman erilaisia lajikkeita, jotka e-

roavat aikaisuudeltaan, kypsymistyypiltään ja käyttötarkoitukseltaan. Markkinoilla 

on lehteviä, erityisesti säilörehutuotantoon kehitettyjä lajikkeita, alhaisen ligniini-

pitoisuuden omaavia BMR (brown midrib) -lajikkeita, sekä perinteisempiä lajikkei-

ta, jotka on kehitetty ensisijaisesti viljantuotantoon. Myös tärkkelyksen sulavuu-

teen on vaikutettu kehittämällä lajikkeita, joissa jyvän endospermi on kovempi tai 

pehmeämpi (flint/dent grain type). Maissin aikaisuutta kuvataan FAO-arvolla 

(Food and Agriculture Organization), eli mitä pienempi lukuarvo sen aikaisempi 

lajike on kyseessä. Maissin kypsymistyyppejä ovat vihreänä pysyvät lajikkeet 

(stay-green) ja lakastuvat lajikkeet (dry-down). 

 

2.2.1 Lajikkeen vaikutus NDF:n sulavuuteen 
 

Thomas ym. (2001) raportoivat, että lehtevän lajikkeen in vitro NDF-sulavuus oli 

noin 11 prosenttiyksikköä parempi kuin perinteisen lajikkeen. Myös Ballard ym. 

(2001) havaitsivat eroja lajikkeiden in vitro NDF-sulavuudessa, mutta heidän tut-

kimuksessaan perinteisemmän lajikkeen NDF-sulavuus oli parempi lehtevään la-

jikkeeseen verrattuna. Myös Bal ym. (2000) totesivat perinteisen lajikkeen in vivo 

NDF-kokonaissulavuuden olevan parempi lehtevään lajikkeeseen verrattuna 

(kylvötiheydestä riippuen joko 1 tai 7 prosenttiyksikön ero). Pienemmän NDF-pi-
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toisuuden sisältävän lajikkeen NDF-kokonaissulavuus oli myös 6-8 prosenttiyk-

sikköä huonompi kuin normaalin NDF-pitoisuuden lajikkeella. Eri lajikkeiden välil-

lä on siis havaittu eroja NDF-sulavuudessa, mutta tulokset ovat ristiriitaisia. 

 

BMR-lajikkeiden in vitro NDF-sulavuuden on toistuvasti todettu olevan parempi 

verrattuna perinteisiin lajikkeisiin, mikä onkin odotettavissa jalostuksen avulla ai-

kaan saadun alhaisemman ligniinipitoisuuden ansiosta. Oba ja Allen (1999) ra-

portoivat in vitro -sulavuuden eron olleen 9,7 prosenttiyksikköä BMR-lajikkeen ja 

perinteisen lajikkeen välillä. Myös Ballard ym. (2001), Lewis ym. (2004) ja Der 

Bedrosian ym. (2012) ovat in vitro -tutkimuksissaan saaneet vastaavia tuloksia. 

BMR-lajikkeiden kasvuasteen on kuitenkin todettu vaikuttavan NDF:n sulavuu-

teen enemmän kuin muiden lajikkeiden. Lewis ym. (2004) havaitsivat, että BMR-

lajikkeen NDF-sulavuus laski kaksi kertaa enemmän kuin perinteisen ja lehtevän 

lajikkeen (87 g/kg vs. 35-45 g/kg), kun KA-pitoisuus lisääntyi 28 %:a 42 %iin. Der 

Bedrosian ym. (2012) eivät havainneet NDF-sulavuuden laskevan juurikaan pe-

rinteisen lajikkeen KA-pitoisuuden lisääntyessä 32 %:a 41 %:iin, mutta BMR-

lajikkeen NDF-sulavuus sen sijaan heikkeni 5 prosenttiyksiköllä. 

 

2.2.2  Lajikkeen vaikutus tärkkelyksen sulavuuteen 
 

Jyvän endospermiltään pehmeämpien (dent type) maissilajikkeiden tärkkelyksen 

on useissa tutkimuksissa todettu sulavan paremmin kuin jyvän endospermiltään 

kovempien (flint type) maissilajikkeiden tärkkelyksen (Philippeau ja Michalet-

Doreau 1997, Philippeau ym. 1998, Philippeau ym. 2000, Pereira ym. 2004, 

Verbic ym. 2005). 

 

Philippeaun ja Michalet-Doreaun (1997) lypsylehmillä toteutetussa sulavuusko-

keessa pehmeämmän lajikkeen tärkkelys suli keskimäärin 20 prosenttiyksikköä 

paremmin kuin kovemman lajikkeen tärkkelys kasvuston ollessa täysikasvuinen. 

Säilörehuksi (n. 30 % KA) korjattaessa pehmeämmän lajikkeen tärkkelyksen su-

lavuus oli 88,2 % ja kovemman lajikkeen 64,7 %, eli ero oli vastaava 20 prosentti-

yksikköä kuin täysikasvuisella kasvustolla. Saman suuntaisia tuloksia lypsyleh-

millä tehdyistä in situ -kokeista ovat saaneet myös Philippeau ym. (1998), n. 13 

prosenttiyksikön ero, ja Philippeau ym. (2000), n. 16 prosenttiyksikön ero. Tärk-
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kelyssulavuuksien eron on raportoitu johtuvan erityisesti nopeasti sulavan tärkke-

lyksen suuremmasta osuudesta pehmeämmässä lajikkeessa (Philippeau ja 

Michalet-Doreau 1997, Philippeau ym. 1998). Kasvuston ikääntyessä lisääntyvä 

endospermin koveneminen johtaa edelleen tärkkelyssulavuuden laskuun 

(Philippeau ja Michalet-Doreau 1997, Correa ym. 2002). Endospermin kovuuden 

ja tärkkelyssulavuuden laskun välinen korrelaatio on tutkimuksissa ollut vahva, n. 

-0,90. 

 

Verbicin ym. (2005) lampailla toteutetussa in situ -kokeessa pehmeän lajikkeen 

tärkkelyksen sulavuus oli noin 17 prosenttiyksikköä parempi kuin kovemman la-

jikkeen. Toisaalta paremman tärkkelyssulavuuden ja siitä seuraavan pötsin alhai-

semman pH:n havaittiin johtavan heikompaan mikrobiproteiinisynteesiin. Hei-

komman tärkkelyssulavuuden omaavan kovemman lajikkeen todettiin sen sijaan 

tarjoavan paremmat pötsiolosuhteet kuidun sulatukselle. Kovempaa lajiketta saa-

neilla lampailla ohutsuolesta imeytyvän valkuaisen määrä oli noin viidenneksen 

suurempi ja ohutsuolessa sulavan tärkkelyksen määrä kolme kertaa suurempi 

kuin pehmeämpää lajiketta saaneilla lampailla. 

 

Lopes ym. (2009) vertailivat keskenään pehmeämpiä lajikkeita, joiden kovemman 

endospermin osuus vaihteli 0 %:sta 64 ± 7 %:in. Tutkimuksessa havaittiin  tärkke-

lyksen in vitro ja in situ -sulavuuden olevan 7-8 tunnin inkubaation jälkeen noin 

30 prosenttiyksikköä heikompi kovan endospermin osuuden ollessa suurempi. 

Tärkkelyksen in vivo kokonaissulavuudessa vastaava ero oli 6,3 prosenttiyksik-

köä. In vivo NDF-sulavuus oli sen sijaan 5,8 prosenttiyksikköä heikompi lajikkeil-

la, joiden tärkkelys suli paremmin. Tämän eron arvioitiin johtuvan kuidun sulatuk-

selle epäedullisemmista pötsiolosuhteista. Pötsin pH:n onkin todettu laskevan e-

nemmän tärkkelyksen sulaessa paremmin (Verbic ym. 2005). 

 

Tärkkelyksen sulavuuserojen eri kasvuasteiden välillä on havaittu olevan suu-

rempia kovemmalla lajikkeella kuin pehmeällä lajikkeella, minkä lisäksi näiden la-

jikkeiden väliset sulavuuserot ovat suurempia aikaisemmilla kasvuasteilla verrat-

tuna myöhempiin kasvuasteisiin (Philippeau ja Michalet-Doreau 1997). Pereiran 

ym. (2004) mukaan kovemman lajikkeen endospermi on kovempi jo kehityksen 

alkuvaiheessa kuin pehmeämmän lajikkeen endospermi täysikasvuisena. 
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Tärkkelyksen rakenteen (amyloosi/amylopektiiniosuus) on myös raportoitu vai-

kuttavan tärkkelyksen sulavuuteen, mutta näiden vaikutusten todettiin olevan riip-

puvaisia jyvän endospermin tyypistä (Philippeau ym. 1998). Kun amyloosin o-

suus tärkkelyksestä oli suuri, tärkkelyksen in situ -sulavuuden havaittiin olevan 

suurempi (73,1 %) kuin normaalilla tärkkelysrakenteella (57,3 %) riippumatta en-

dospermin tyypistä. Tämä 16 prosenttiyksikön ero johtui Philippeau ym. (1998) 

mukaan lähinnä suuremmasta nopeasti sulavan tärkkelyksen osuudesta, mutta 

myös pehmeämpi endospermi voi selittää parempaa sulavuutta. Mitä suurempi 

osuus tärkkelyksestä oli amyloosina, sitä pienempi jyvän endospermin osuus oli. 

 

Endospermin proteiinirakenteen koostumus sen sijaan vaikuttaa tärkkelyksen su-

lavuuteen endospermin tyypistä riippumatta (Philippeau ym. 2000). Mitä suurem-

pi osuus endospermin proteiinirakenteesta koostuu zeiineistä, sitä heikommin 

tärkkelys sulaa. Gluteliinien suurempi osuus proteiinirakenteessa vastaavasti e-

desauttaa tärkkelyksen sulavuutta. 

 

2.3 Ympäristön vaikutus maissin ravintoarvoon 
 

Hakl ym. (2017) tutkivat seitsemän vuoden aikana kymmeniä eri maissilajikkeita 

usealla eri kasvupaikalla Keski-Euroopassa ja totesivat lajikkeen selittävän keski-

määrin 30 % sato- ja laatueroista (NDF- ja tärkkelyspitoisuus, NDF:n ja orgaani-

sen aineen sulavuus) kun vertailu suoritettiin standardisoidulla kuiva-ainepitoi-

suudella. Kruse ym. (2008) totesivat kuitupitoisuuden olevan selvästi riippuvai-

sempi ympäristötekijöistä kuin lajikkeesta. Ympäristötekijöistä erityisesti lämpöti-

lan ja säteilyn arveltiin vaikuttavan kuitufraktioissa esiintyviin eroihin. Kasvupai-

kalla, ilmasto-oloilla tai molemmilla tekijöillä oli todennäköisesti vaikutusta lajik-

keiden välisiin eroihin Haklin ym. (2017) tutkimuksessa. Myös Louckan ym. 

(2015) tulokset tukevat ympäristötekijöiden merkitystä, sillä pienempi sademäärä 

oli yhteydessä suurempaan NDF-pitoisuuteen. Ali ym. (2014) raportoivat  keskita-

son lämpötiloissa (24/18 °C ja 27/17 °C, päivälämpötila/yölämpötila) kasvihuo-

neessa kasvaneen maissin tärkkelyksen suuremmasta in vitro -sulavuudesta. 

Keskitason lämpötiloissa kasvaneen maissin tärkkelyksen sulavuus oli jopa vii-

denneksen suurempi kuin alhaisemmissa (18/12 °C ja 22/12 °C) ja korkeammis-
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sa (30/24 °C ja 32/22 °C) lämpötiloissa kasvaneiden maissien. Suuremman tärk-

kelyksen sulavuuden todettiin johtuvan lämpötilavaihteluiden aiheuttamista jy-

väntäyttymisnopeuden eroista samalla kasvuasteella. 

 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

Tämän maisteritutkielman tavoitteena oli tarkastella säilörehumaissin eri kasvu-

asteiden ja lajike-erojen vaikutusta kasvuston sokeri- ja tärkkelyspitoisuuksiin ja 

orgaanisen aineen in vitro -sulavuuteen. Hypoteesina oli, että eri lajikkeiden ja 

kasvuasteiden välillä esiintyy eroja, joiden perusteella voidaan määrittää eläimen 

ravitsemuksen kannalta optimaalisimpia vaihtoehtoja maissin rehuviljelyn suh-

teen. Lisäksi tarkasteltiin kolmen peräkkäisen vuoden lämpösummakertymiä ja 

niiden vaikutusta säilörehumaissin sulamattoman kuidun (iNDF) pitoisuuteen. 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

4.1 Aineisto ja koemallit 

 
Aineistoon sisällytettiin Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilalla viljeltyjä maissi-

kasvustoja kolmelta peräkkäiseltä kasvukaudelta (2017-2019). Maissia korjattiin 

kolmella tai neljällä eri kasvuasteella noin kolmen viikon väliajoin (Taulukko 1). 

Vuoden 2018 osalta mukana oli näytteitä vain korjuista I ja III, koska korjuun II 

näytteet olivat päässeet homehtumaan. Tämän takia vuoden 2018 korjuukertojen 

väli on pitkä. Kasvukauden pituus ja lämpösummatiedot otettiin Ilmatieteen laitok-

sen tietokannasta. Lämpösumman kertymät laskettiin termisen kasvukauden 

(vuorokauden keskilämpötila yli +5 °C) ja maissin kasvuvaatimuksen (vuorokau-

den keskilämpötila yli +10 °C) mukaan.  
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Taulukko 1. Kenttäkokeiden korjuuajankohdat ja käytetyt maissilajikkeet. 

    Korjuuajankohta       
Vuosi Kylvö pvm vrk kylvöstä Lajikkeet FAO-arvo Kalvo 
2017 11.5.2017 6.9.2017 118 Pioneer P7326 180 kyllä 

  20.9.2017 132 Ambient 120 ei 

  12.10.2017 154    
  1.11.2017 174    
       

2018 21.5.2018 21.8.2018 92 Pioneer P7326 180 kyllä/ei 

  10.10.2018 142    
       

2019 17.5.2019 26.8.2019 101 Pioneer P7326 180 kyllä 

  17.9.2019 123 Pioneer P7034 190 kyllä 

  8.10.2019 144 MAS Seeds MAS08.F 180 kyllä 
        MAS Seeds MAS10.A 210 kyllä  

 

Aineistoon sisällytettyjen kasvustojen koepeltojen lannoitukset erosivat hieman 

eri vuosien osalta. Vuonna 2017 lannoitettiin 110 N kg/ha, 16,5 P kg/ha, 120 K 

kg/ha, 18,24 Mg kg/ha ja 51,68 S kg/ha (N-P-K;20-3-8, Kevätviljan hiven Y, 

Kemira Growhow, Suomi ja K-Mg-S;30-10-42, Patenttikali, K+S Kali GmbH, 

Saksa). Vuoden 2018 typpilannoitustaso oli 170 kg N/ha. Vuonna 2019 

lannoitettiin seuraavasti: 150 N kg/ha, 20 P kg/ha ja 170 K kg/ha (N:27; Premium 

Typpi 27, Belor Agro, Suomi, N-P;12-23, Startti-ravinne, Yara, Suomi ja K;24,9, 

Patenttikali, Ecolan Agra, Suomi). 

 

Vuoden 2019 osalta aineistoon sisällytettiin vain biohajoavan katteen alle kylvet-

tyjen kasvustojen tuloksia (Samco Degradable Film, Samco, Irlanti). Vuosina 

2017 ja 2018 kylvettiin myös ilman katetta ja näiltä vuosilta tuloksia on kaikilta 

korjuuajankohdilta sekä katteen alle että ilman katetta kylvetyistä kasvustoista. 

Rikkakasveja torjuttiin kylvön yhteydessä 400 g/l vahvuisella pendimentaliinilla 

1,2 l/ha vuonna 2017 ja 5 l/ha vuonna 2019 (Stomp, BASF, Ludwigshafen, 

Saksa). Rikkakasveja torjuttiin vielä toistamiseenkin, vuonna 2017 siimaleikkuril-

la niittämällä ja vuonna 2019 seuraavanlaisella tankkiseoksella: 15 g/ha Harmony 

50SX (tifensulfuronimetyyli 500 g/kg; DuPont, Wilmington, Yhdysvallat), 30 g/ha 

Titus WBS (rimsulfuroni 250 g/kg; DuPont, Wilmington, Yhdysvallat) ja 0,1 l/ha 

Sito Plus (Berner, Suomi). 
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Koemallina oli osaruutukoe (split plot design). Pääruututekijänä oli korjuuajan-

kohta ja osaruututekijänä lajike. Kerranteita oli neljä kappaletta. Koeruudut koos-

tuivat neljästä kylvörivistä. Koeruuduilla riviväli oli 0,75 m ja rivin pituus oli joko 

10 m (2018 ja 2019) tai 16 m (2017). 

 

Koeruudun kaksi keskimmäistä riviä korjattiin ruutusadoksi noin 15 cm niittokor-

keudelta kelasilppurilla (JF FH 1300, Kongskilde, Saksa). Ruutusadosta otettiin 

noin 3 kg osanäyte, josta määritettiin primäärinen kuiva-ainepitoisuus ja osa säi-

lytettiin kuivauksen ja jauhamisen jälkeen analyysinäytteenä. Noin 1 kg rehunäy-

tettä kuivattiin tuulettavassa kuivauskaapissa (Memmert, Memmert GmbH, 

Schwabach, Saksa) ensin tunnin ajan 103 °C:ssa ja tämän jälkeen vielä kaksi 

vuorokautta 50 °C:ssa. Kuivatut näytteet jauhettiin vasaramyllyllä (Sakomylly KT-

3100, Koneteollisuus Oy, Helsinki, Suomi) 1 mm:n seulalla analyysinäytteiksi. 

 

4.2 Kemiallinen analyysi 
 

Rehunäytteistä määritettiin sekundäärinen kuiva-ainepitoisuus kuivaamalla yön 

yli lämpökaapissa 103 °C:ssa. Kuivauksen jälkeen määritettiin tuhkapitoisuus 

polttamalla näytteitä uunissa 550 °C:ssa yön yli. Näytteiden NDF-kuitupitoisuus 

määritettiin NDF-keittolaitteella (Fibretherm FT 12, Gerhardt GmbH & Co. KG, 

Saksa) mukaillen Van Soestin ym. (1991) menetelmää. Tärkkelyspitoisuuden 

määrittämiseen käytettiin kaupallista tärkkelyskittiä (Total Starch Assay Kit (K-

TSTA), Megazyme Ltd., Bray, Irlanti, erä 190818-5) ohjeen mukaan (Megazyme 

2020). 

 

Vesiliukoisten hiilihydraattien eli sokerien pitoisuus määritettiin Luonnonvarakes-

kuksessa kolorimetrisellä menetelmällä (Somogyi 1945) spektrofotometrillä 

(Shimadzu double-beam UV-VIS UV-1800, Shimadzu Co., Kioto, Japani). 

 

4.3 In situ ja in vitro -menetelmät 
 

Sulamattoman neutraalidetergenttikuidun (iNDF) pitoisuus määritettiin 12 vuoro-

kauden nailonpussiuitolla pötsissä (Ahvenjärvi ym. 2000). Uitossa oli mukana 
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kaksi ummessa olevaa Ayrshire-lehmää, joiden ruokinta koostui nurmisäilörehus-

ta ad libitum ja lisänä 3 kg täysrehua vuorokaudessa kahdessa erässä annettuna. 

Näytteitä punnittiin 4 g nailonpusseihin (silmäkoko 6	µm). Näytteistä tehtiin kaksi 

tai neljä rinnakkaisnäytettä, jotka jaettiin tasan kahdelle lehmälle. Pötsi-inkubaati-

on päätteeksi pussit pestiin pesukoneessa, jonka jälkeen pussit kuivattiin lämpö-

kaapissa (60 °C, 48 h) ja punnittiin ennen tunnin keittoa kiehuvassa NDF-liuok-

sessa. NDF-keiton jälkeen pussit pestiin taas pesukoneessa ja kuivattiin samois-

sa olosuhteissa kuin ennen NDF-keittoa, minkä jälkeen suoritettiin viimeinen pun-

nitus. 

 

In vitro -sulavuus määritettiin pepsiini-sellulaasimenetelmällä (Friedel 1990) käyt-

täen Nousiaisen ym. (2003) mukaista muunnelmaa. Näytteitä punnittiin 0,2 g ja 

inkuboitiin 40 °C:ssa ensin HCl-pepsiiniliuoksessa (0,5 M HCl, 2 g pepsiini Merck 

No. 7190, 2000 FIP-U/g) vuorokauden ja sen jälkeen sellulaasi-puskuriliuokses-

sa (3,3 g sellulaasientsyymi Onozuka R-10, Yakult Pharmaceutical Ind. Co. Ltd., 

Tokio, Japani; pH 4,6) kaksi vuorokautta. Inkubaation jälkeen sinttereitä kuivattiin 

yön yli 103 °C:ssa ja poltettiin 520 °C:ssa kolme tuntia ennen viimeistä punnitus-

ta. 

 

4.4 Tilastollinen analyysi 
 

Tilastollinen analyysi tehtiin SAS-ohjelmistolla (SAS versio 9.4, SAS Institute Inc. 

Cary, USA). Kasvuajan ja lajikkeen vaikutusta maissin rehuarvoa kuvaaviin muut-

tujiin analysoitiin varianssianalyysilla käyttäen vuoden 2019 aineistoa ja toistettu-

jen mittausten mallia. Mallissa korjuuajankohta, lajike ja niiden yhdysvaikutus oli-

vat kiinteinä tekijöinä, kun taas kerranne ja lajike kerranteen sisällä olivat satun-

naisina tekijöinä. Varianssianalyysissä käytettiin autoregressiivistä kovarianssira-

kennetta. Jos korjuuajankohdan tai lajikkeen vaikutus tuloksiin oli tilastollisesti 

merkitsevä (p<0,05), tehtiin tuloksille Tukeyn post-hoc -testi. Sulamattoman kui-

dun (iNDF) pitoisuutta selittävien tekijöiden vaikutusta analysoitiin kolmen kasvu-

kauden yhdistetyistä, kerranteiden keskiarvot sisältävästä aineistosta lineaarisel-

la regressioanalyysilla käyttäen REG-proseduuria. Yhden selittävän tekijän reg-

ressiomalleissa selittävinä muuttujina olivat lämpösumma ja kasvuaika. 
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5 TULOKSET 
 

5.1 Lämpösumma 
 

Vuonna 2017 terminen kasvukausi (vuorokauden keskilämpötila yli +5 °C) alkoi 

Uudellamaalla vasta 1.5, kun taas vuosina 2018 ja 2019 kasvukausi alkoi jopa 

kaksi viikkoa aiemmin, 14.4 ja 16.4 (Ilmatieteen laitos 2020). Kasvukausi loppui 

näinä kolmena peräkkäisenä vuonna 18.10, 17.11 ja 26.10, eli vuonna 2018 kas-

vukausi oli selvästi pidempi. Lämpösumman kertymät laskettiin termisen kasvu-

kauden ja maissin kasvuvaatimuksen (vuorokauden keskilämpötila yli +10 °C) 

mukaan (Taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Kasvukausien lämpösumman kertymät eri korjuuajankohtina. 

    Korjuuajankohta   Lämpösumma   Lämpösumma 
Kasvukausi   vrk kylvöstä   >5 °C   >10 °C 

2017  118  1155  559 

  132  1251  589 

  154  1356  606 

  174  1377  607 

       
2018  92  1203  739 

  142  1584  911 

       
2019  101  1334  719 

  123  1560  841 
    144   1610   847 

 

5.2 Sokeri- ja tärkkelyspitoisuudet 
 

Sokeri- ja tärkkelyspitoisuuksissa ja niiden summassa oli korjuuajankohtien ja la-

jikkeiden välisiä tilastollisesti merkitseviä eroja (Taulukko 3). Tilastollisesti merkit-

seviä yhdysvaikutuksia korjuuajankohdan ja lajikkeen välillä ei havaittu, mutta 

tärkkelyksen kohdalla yhdysvaikutus oli suuntaa antava. Sokeripitoisuus väheni 

(p<0,001) jokaisella korjuukerralla, kun taas tärkkelyspitoisuus lisääntyi 

(p<0,001) jokaisella korjuukerralla (Kuva 2). Lajikkeista MAS 08.F sisälsi enem-

män sokeria ja vähemmän tärkkelystä kuin muut lajikkeet (p<0,05). Sokeri- ja 
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tärkkelyspitoisuuksien summa oli suurempi MAS 10.A:ssa kuin MAS 08.F:ssä 

(p<0,05). 

 

Taulukko 3. Maissirehun sokeri- ja tärkkelyspitoisuudet ja niiden summa kasvu-

kaudella 2019. 

    Sokeri   Tärkkelys   Summa 
    g/kg KA   g/kg KA   g/kg KA 
Korjuuajankohta, vrk 
kylvöstä      
101  222a  39a  261a 

123  115b  182b  297b 
144  44c  239c  283b 
SEM  11  13  4,4 
Lajike       
P7326  118b  154b  273ab 

MAS 10.A  126b  169b  295a 

MAS 08.F  143a  124a  268b 
P7034  120b  166b  286ab 
SEM  11  13  4,4 
p-arvot       
Korjuuajankohta (K) <0,001  <0,001  <0,05 
Lajike (L)  <0,05  <0,001  <0,05 
K x L  0,14  0,06  0,32 
              

KA =  kuiva-aine, SEM = keskiarvon keskivirhe. Tulokset ovat neljän kerranteen keskiarvoja kol-
melta korjuuajankohdalta tai neljältä eri lajikkeelta. Samassa sarakkeessa, korjuuajankohdan ja 
lajikkeen sisällä, eri kirjaimilla merkityt keskiarvot eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi 
(p<0,05). 
 

Tärkkelyspitoisuudessa korjuuajankohdan ja lajikkeen välinen yhdysvaikutus oli  

suuntaa antava (p=0,06). MAS 08.F:n tärkkelyspitoisuus oli pienempi kuin mui-

den lajikkeiden 101 vrk ja 123 vrk kylvöstä. 144 vrk kylvöstä ero oli merkitsevä 

MAS 10.A:n, P7326:n ja MAS 08.F:n välillä. MAS 10.A:n tärkkelyspitoisuus oli 

suurempi kuin P7326:n ja MAS 08.F:n (p<0,05). Myös P7034:n tärkkelyspitoi-

suus oli suurempi kuin P7326:n (p<0,05). 
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Kuva 2. Maissirehun sokeri- ja tärkkelyspitoisuuden kehitys kasvukaudella 2019. 

Tulokset ovat neljän kerranteen keskiarvoja kolmelta korjuuajankohdalta ja neljäl-

tä eri lajikkeelta. Eri kirjaimilla merkityt keskiarvot eroavat toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi (p<0,05) samalla korjuukerralla. 

 

5.3 Sulavuus 
 

Orgaanisen aineen liukoisuudessa ja sulavuudessa sekä D-arvossa (sulavan or-

gaanisen aineen pitoisuus kuiva-aineessa) oli korjuuajankohtien ja lajikkeiden 

välisiä tilastollisesti merkitseviä eroja (Taulukko 4). Tilastollisesti merkitseviä yh-

dysvaikutuksia korjuuajankohdan ja lajikkeen välillä ei havaittu, mutta D-arvon 

kohdalla yhdysvaikutus oli suuntaa antava (p=0,08). 

 

123 vrk kylvöstä korjatun rehun orgaanisen aineen liukoisuus ja sulavuus sekä 

D-arvo olivat suurempia (p<0,05) kuin 101 vrk kylvöstä korjatun rehun. MAS 

10.A:n orgaanisen aineen liukoisuus ja sulavuus oli kaikkina korjuuajankohtina 

suurempi kuin muiden lajikkeiden (p<0,05) (Kuvat 3 ja 4). P7326:n D-arvo ei eron-
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nut MAS 10.A:n D-arvosta 123 vrk kylvöstä, mutta muutoin MAS 10.A:n D-arvo 

oli muita lajikkeita suurempi (p<0,05) (Kuva 5). MAS 10.A:n orgaanisen aineen 

liukoisuus oli keskimäärin 5 % suurempi kuin muiden lajikkeiden. MAS 10.A:n or-

gaanisen aineen sulavuus ja D-arvo olivat keskimäärin 3 % suurempia kuin mui-

den lajikkeiden. 

 

Taulukko 4. Maissirehun orgaanisen aineen liukoisuus ja sulavuus sekä D-arvo 

kasvukaudella 2019. 

    OA liukoisuus OA sulavuus   D-arvo 
    g/kg OA   g/kg OA   g/kg KA 
Korjuuajankohta, vrk 
kylvöstä      
101  797a  705a  669a 

123  809b  711b  678b 
144  801ab  707ab  674ab 
SEM  3,3  1,7  1,9 
Lajike       
P7326  794b  703b  671b 
MAS 10.A  833a  723a  690a 

MAS 08.F  795b  703b  670b 
P7034  789b  700b  665b 
SEM  3,3  1,7  1,9 
p-arvot       
Korjuuajankohta (K) <0,05  <0,05  <0,01 
Lajike (L)  <0,001  <0,001  <0,001 
K x L  0,13  0,13  0,08 
              

OA = orgaaninen aine, KA = kuiva-aine, SEM = keskiarvon keskivirhe. Tulokset ovat neljän ker-
ranteen keskiarvoja kolmelta korjuuajankohdalta tai neljältä eri lajikkeelta. Samassa sarakkeessa, 
korjuuajankohdan ja lajikkeen sisällä, eri kirjaimilla merkityt keskiarvot eroavat toisistaan tilastolli-
sesti merkitsevästi (p<0,05). 
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Kuva 3. Maissirehun orgaanisen aineen liukoisuuden kehitys kasvukaudella 

2019. Tulokset ovat neljän kerranteen keskiarvoja kolmelta korjuuajankohdalta ja 

neljältä eri lajikkeelta. Eri kirjaimilla merkityt keskiarvot eroavat toisistaan tilastolli-

sesti merkitsevästi (p<0,05) samalla korjuukerralla. 
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Kuva 4. Maissirehun orgaanisen aineen sulavuuden kehitys kasvukaudella 2019. 

Tulokset ovat neljän kerranteen keskiarvoja kolmelta korjuuajankohdalta ja neljäl-

tä eri lajikkeelta. Eri kirjaimilla merkityt keskiarvot eroavat toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi (p<0,05) samalla korjuukerralla. 
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Kuva 5. Maissirehun D-arvon kehitys kasvukaudella 2019. Tulokset ovat neljän 

kerranteen keskiarvoja kolmelta korjuuajankohdalta ja neljältä eri lajikkeelta. Eri 

kirjaimilla merkityt keskiarvot eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi 

(p<0,05) samalla korjuukerralla. 

 

5.4 Sulamaton kuitu 
 

Kasvuajalla ei ollut yhteyttä iNDF:n pitoisuuteen. Sen sijaan molemmilla lämpö-

summan kertymillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys iNDF:n pitoisuuteen 

(Taulukko 5). Kun lämpösumman kertymä laskettiin käyttäen rajana +10 °C vuo-

rokauden keskilämpötilaa iNDF:n pitoisuus kuiva-aineessa kasvoi astetta kohden 

kaksi kertaa enemmän kuin käytettäessä rajana +5 °C keskilämpötilaa. Vastaa-

vasti, kun lämpösumman kertymä laskettiin käyttäen rajana +10 °C keskilämpöti-

laa iNDF:n pitoisuus NDF:ssa kasvoi noin 60 % enemmän kuin käytettäessä raja-

na +5 °C keskilämpötilaa. 
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Taulukko 5. Kasvuajan ja lämpösumman yhteys sulamattoman neutraalideter-

genttikuidun pitoisuuteen. 

  Leikkauspiste SE Regressiokerroin SE p-arvo 
iNDF, g/kg ka      
Kasvuaika, pv 89,6 13,61 -0,11 0,103 0,28 
Lämpösumma (>5 °C)  29,4 21,02 0,03 0,015 0,04 
Lämpösumma (>10 °C)  32,4 13,13 0,06 0,018 0,003 

      
iNDF, g/kg NDF      
Kasvuaika, pv 199,7 32,12 -0,33 0,243 0,19 
Lämpösumma (>5 °C)  -2,6 44,46 0,12 0,032 0,001 
Lämpösumma (>10 °C)  19,9 25,31 0,19 0,035 <0,001 
NDF = neutraalidetergenttikuitu, iNDF = sulamaton NDF, SE = keskivirhe  

 

6 TULOSTEN TARKASTELU 
 

6.1. Sokeri- ja tärkkelyspitoisuudet käyttäytyivät odotetusti kasvuajan 
kuluessa 
 

Tärkkelyspitoisuus lisääntyi ja sokeripitoisuus väheni kasvuston kehityksen myö-

tä. Lynch ym. (2012, 2013) havaitsivat vastaavan ilmiön ja mainitsivat sen johtu-

van varren sokerien kuljetuksesta tähkään, jossa sokeri muutetaan tärkkelyksek-

si. Johnson ym. (1999) havaitsivat myös tärkkelyspitoisuuden lisääntyneen kas-

vuston kehityksen myötä ja raportoivat sen johtuvan tärkkelyksen kertymisestä 

tähkään. Voidaankin siis olettaa, että tähkään kertynyt sokeri muuttui tärkkelyk-

seksi tähkän kehittyessä. 

 

Tärkkelystä oli kasvustossa 123 vrk kylvöstä keskimäärin 182 g/kg KA. Pitoisuus 

on suuri verrattuna Seleimanin ym. (2017) tutkimukseen, jossa tärkkelystä oli 

keskimäärin 111 g/kg KA kasvustossa, joka korjattiin 120 vrk kylvöstä. Viimeisellä 

korjuukerralla, eli 144 vrk kylvöstä, tärkkelystä oli kasvustossa keskimäärin 239 

g/kg KA, mikä oli hieman enemmän kuin Seleimanin ym. (2017) tutkimuksessa 

150 vrk kylvöstä, jolloin tärkkelystä oli keskimäärin 214 g/kg KA. Sokeria kasvus-

tossa oli 123 vrk kylvöstä keskimäärin 115 g/kg KA ja 144 vrk kylvöstä keskimää-

rin 44 g/kg KA. Pitoisuudet olivat pienempiä kuin Seleimanin ym. (2017) tutkimuk-
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sessa, jossa kasvusto sisälsi sokeria keskimäärin 124 g/kg KA 120 vrk kylvöstä 

ja 64 g/kg KA 150 vrk kylvöstä. Pienemmät sokeripitoisuudet yhdistettynä suu-

rempiin tärkkelyspitoisuuksiin viittaavat tähkien kehityksen olleen pidemmällä 

kuin Seleimanin ym. (2017) tutkimuksessa, mikä on ymmärrettävää kyseisessä 

tutkimuksessa käytetyn myöhäisemmän lajikkeen vuoksi. 

 

Myöhäisempi korjuu ja sen myötä pidemmälle edennyt kasvin kehitys johti tärkke-

lyksen määrän kasvuun. Rehun energiasisältö siis kasvoi ja rehuarvo parani. 

 

6.2. Lajikkeen vaikutukset eivät olleet odotettuja 
 

FAO-arvoltaan suurin ja siten myöhäisin lajike, MAS 10.A, sisälsi yllättäen eniten 

tärkkelystä. Hetta ym. (2012) ja Opsi ym. (2013) ovat tätä vastoin todenneet FAO-

arvon perusteella aikaisempien lajikkeiden sisältävän enemmän tärkkelystä, sillä 

tähkän kehitys on ehtinyt pisimmälle ja tähkän jyviin on kertynyt eniten tärkkelys-

tä. Tämän mukaan P7326:n ja MAS 08.F:n olisi pitänyt sisältää eniten tärkkelys-

tä, mutta sen sijaan ne sisälsivät vähiten tärkkelystä. Lajikkeen aikaisuutta kuvaa-

va FAO-arvo ei siis selittänyt lajikkeiden tärkkelyspitoisuuden erilaista kehitystä 

tässä tutkimuksessa. 

 

MAS 10.A:n orgaanisen aineen liukoisuus ja sulavuus sekä D-arvo olivat merkit-

sevästi suuremmat verrattuna aikaisempiin lajikkeisiin. Tämä ei vastaa 

Mussadiqin ym. (2012) ja Hettan ym. (2012) tutkimuksessa saatuja tuloksia, joi-

den perusteella FAO-arvoltaan aikaisempien lajikkeiden OA-sulavuus oli myöhäi-

sempiä lajikkeita suurempi. 

 

Lajikkeen ja sen aikaisuuden odottamattomat vaikutukset saattaisivat johtua 

pienistä FAO-arvojen eroista lajikkeiden välillä ja aikaisista korjuuajoista. Aiem-

missa pohjoismaisissa tutkimuksissa rehumaissisato on korjattu viikosta jopa kol-

meen viikkoon myöhemmin kuin tässä tutkimuksessa (Hetta ym. 2012, Mussadiq 

ym. 2012, Seleiman ym. 2017). 
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6.3. Sulavuus parani ensimmäisen ja toisen korjuun välillä 
 

Orgaanisen aineen liukoisuuden ja sulavuuden sekä D-arvon paraneminen en-

simmäisen ja toisen korjuun välillä vastasi Seleimanin ym. (2017) tutkimuksien 

tuloksia. Aiemmissa tutkimuksissa NDF:n sulavuuden on havaittu huononevan 

kasvin kehityksen myötä tapahtuvan soluseinien paksuuntumisen ja ligniinin li-

sääntymisen takia (Bal ym. 1997, Jensen ym. 2005, Cone ym. 2008, Krämer-

Schmid ym. 2016). Jos korjuu olisi ollut myöhemmin, olisi sulavuuden heikentymi-

nen saattanut tulla esille tässäkin tutkimuksessa. Toisaalta lyhyt kasvukausi ei y-

leensä mahdollista korjuun lykkäämistä niin pitkälle Suomen oloissa. 

 

Orgaanisen aineen liukoisuuden arvot olivat hieman suurempia kuin Krizsanin 

ym. (2012) tutkimuksessa, jossa maissisäilörehun orgaanisen aineen liukoisuus 

oli keskimäärin 771 g/kg KA. Sen sijaan Seleimanin ym. (2017) tutkimuksessa 

orgaanisen aineen liukoisuus 120 vrk kylvöstä oli noin 720 g/kg KA ja 150 vrk 

kylvöstä noin 765 g/kg KA (tarkkoja lukuarvoja ei näkyvillä, arvioitu taulukosta, 

kolmen peräkkäisen kasvukauden keskiarvoja). Orgaanisen aineen liukoisuus 

erityisesti aikaisemmalla korjuuajankohdalla oli siis pienempi kuin tässä tutkimuk-

sessa saadut tulokset. 

 

Orgaanisen aineen sulavuus 123 vrk kylvöstä oli 711 g/kg KA, mikä on hyvin lä-

hellä Krizsanin ym. (2012) saamaa keskiarvoa, joka oli 708 g/kg KA. Tulokset sen 

sijaan poikkesivat Seleimanin ym. (2017) tutkimuksesta. Seleimanin ym. (2017) 

tutkimuksessa orgaanisen aineen sulavuus oli 120 vrk kylvöstä 687 g/kg KA ja 

150 vrk kylvöstä 723 g/kg KA. 

 

D-arvo 123 vrk kylvöstä oli 678 g/kg KA, mikä on suurempi kuin Seleimanin ym. 

(2017) havaitsema D-arvo 120 vrk kylvöstä, joka oli 654 g/kg KA. Sen sijaan 144 

vrk kylvöstä D-arvo oli 674 g/kg KA, mikä on pienempi kuin Seleimanin ym. (2017) 

D-arvo 150 vrk kylvöstä, joka oli 691 g/kg KA. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyt aikaisemmat lajikkeet verrattuna Seleimanin ym. 

(2017) käyttämään myöhäisempään lajikkeeseen voivat selittää havaittuja eroja 

orgaanisen aineen liukoisuudessa ja sulavuudessa sekä D-arvossa. Seleiman 
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ym. (2017) käyttämän lajikkeen FAO-arvo oli 240, kun taas tässä tutkimuksessa 

käytettiin lajikkeita, joiden FAO-arvot olivat välillä 180-210. Hetta ym. (2012) ja 

Opsi ym. (2013) mukaan aikaisempien lajikkeiden kehitys ehtii pidemmälle ja täh-

kään on kertynyt enemmän tärkkelystä kuin myöhäisempien lajikkeiden tapauk-

sessa. Kasvuajan pidentyessä kasvava tärkkelyspitoisuus ja toisaalta myös koko 

kasvin suhteellisen NDF-pitoisuuden lasku parantavat maissirehun sulavuutta 

(Bal 2006, Kruse ym. 2008). Solunsisäinen liukeneva tärkkelys sulaa pötsissä pa-

remmin kuin soluseinämäaineksesta koostuva NDF, joka sulaa hitaasti ja epätäy-

dellisesti (Van Soest ym. 1991).	

 

Jos aikaisin lajike olisi sisältänyt eniten tärkkelystä, olisivat lajikkeiden väliset 

FAO-arvot selittäneet D-arvon yhteydessä havaittua korjuuajankohdan ja lajik-

keen yhdysvaikutusta. Aikaisempien lajikkeiden pidemmälle ehtinyt tähkän kehi-

tys ja siitä johtuva suurempi tärkkelyspitoisuus ovat aiemmissa tutkimuksissa li-

sänneet myös sulavan orgaanisen aineen pitoisuutta kuiva-aineessa (Hetta ym. 

2012, Opsi ym. 2013). Tässä tutkimuksessa eniten tärkkelystä sisälsi sen sijaan 

myöhäisin lajike, joten D-arvon yhteydessä havaitun yhdysvaikutuksen taustalla 

saattaisivatkin olla sen sijaan tärkkelyksen sulavuuteen vaikuttavat ominaisuu-

det, kuten endospermin tyyppi ja proteiinirakenne tai tärkkelyksen rakenne. En-

dospermin pehmeyden, gluteliini-painotteisen proteiinirakenteen ja amyloosi-pai-

notteisen tärkkelysrakenteen on havaittu lisäävän tärkkelyksen sulavuutta ko-

vempiin lajikkeisiin, zeiini-painotteiseen proteiinirakenteeseen ja vähemmän a-

myloosia sisältävään tärkkelysrakenteeseen verrattuna (Philippeau ja Michalet-

Doreau 1997, Philippeau ym. 1998, Philippeau ym. 2000, Pereira ym. 2004, 

Verbic ym. 2005). 

 
6.5. Lämpösumma vaikutti iNDF:n pitoisuuteen, mutta kasvuaika ei 
 

Lämpösumman vaikutus iNDF:n pitoisuuteen vastasi Abeysekaran ym. (2013) tu-

loksia. Abeysekara ym. (2013) havaitsivat positiivisen korrelaation ligniinipitoi-

suuden ja lämpösumman välillä ja negatiivisen korrelaation  pötsihajoavan NDF:n 

ja lämpösumman välillä. Aboagyen ym. (2019) tutkimuksessa havaittiin myös pie-

nempi in vitro NDF-sulavuus, kun lämpösumman kertymä oli suurempi. 
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Epäselväksi kuitenkin jää, miksi kasvuaika ei vaikuttanut merkitsevästi sulamatto-

man kuidun pitoisuuteen. Aiemmissa tutkimuksissa soluseinien on havaittu pak-

suuntuvan, ligniinin kertyvän soluseiniin ja NDF:n sulavuuden huononevan kas-

vin kehityksen myötä (Bal ym. 1997, Jensen ym. 2005, Cone ym. 2008), joten 

voisi olettaa, että kasvuajalla olisi ollut myös merkittävä vaikutus. Guyader ym. 

(2018) osoittivat lämpösumman ja in vitro NDF-sulavuuden välillä olevan negatii-

visen korrelaation. Tutkimuksessa tarkasteltiin lämpösumman kertymiä kahdella 

ajanjaksolla: kylvöstä korjuuseen tai vain silking-vaiheesta (juuri ennen tähkän e-

siintuloa) korjuuseen. Näistä jälkimmäisen korrelaatio oli vahvempi, joten NDF-

sulavuus heikkenee erityisesti juuri kasvin kehityksen loppupuolella ja sen syyksi 

Guyader ym. (2018) arvelivat ligniinin kertymistä soluseiniin. Tämän perusteella 

voinee epäillä, että aikaiset korjuuajat ja kasvukauden lyhyys ja näistä johtuva 

kasvin täyden kehityksen saavuttamattomuus ovat syitä sille, miksi kasvuajalla ei 

tässä tutkimuksessa ollut merkitsevää yhteyttä sulamattoman kuidun pitoisuu-

teen. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Korjuuajankohdan vaikutus rehun koostumukseen ja sulavuuteen oli odotettu. 

Mitä myöhäisempi korjuuajankohta oli, sitä suurempi tärkkelyspitoisuus ja pie-

nempi sokeripitoisuus oli. Rehun ruokinnallinen laatu siis parani korjuuajankoh-

dan ollessa myöhäisempi. Rehun sulavuus parani ensimmäisen ja toisen korjuun 

välillä. Lajikkeiden aikaisuutta kuvaavat FAO-arvot eivät vastanneet lajikkeiden 

välisiä koostumuseroja, joten aikaisuuden sijaan niiden syynä saattoivat olla erot 

muissa lajikeominaisuuksissa. 

 

Sulamattoman kuidun pitoisuus oli riippuvainen lämpösumman kertymästä. Pitoi-

suus lisääntyi kaksi kertaa nopeammin laskettaessa lämpösumman kertymät 

maissin kasvuvaatimuksen mukaan kuin laskettaessa termisen kasvukauden 

mukaan. Viileämpi kasvukausi ei siis heikennä kuidun sulavuutta yhtä nopeasti 

kuin lämpimämpi kasvukausi. 
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Tulosten perusteella Etelä-Suomessa on mahdollista korjata laadukasta rehu-

maissia. Kaikki lajikkeet olivat laadultaan ja sulavuudeltaan sellaisia, että ne so-

veltuisivat nautakarjan ruokintaan tämän tutkimuksen perusteella. 

 

Jatkossa esimerkiksi tärkkelyksen laadun eroja ja niiden vaikutusta sulavuuteen 

Suomen oloissa voisi tutkia enemmän. Lisäksi lajikkeiden aikaisuutta tutkittaessa 

FAO-arvojen erot voisivat olla suurempia, jotta mahdolliset erot tulisivat parem-

min esille. 
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