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1 JOHDANTO 

Suomen valkuaisomavaraisuuden parantaminen on ilmastonmuutokseen varautumisessa tärkeä 

tekijä. Valkuaispitoisilla viljelykasveilla on ruokinnallisen arvon lisäksi merkitystä ympäristölle. Ne 

monipuolistavat viljelykiertoa lisäämällä biodiversiteettiä ja pölyttävien hyönteisten 

monimuotoisuutta sekä katkaisevat viljojen kasvitautikierrettä. Palkokasvien viljely edistää kestävää 

maataloutta typen sidonnalla, vähentäen energiakustannuksia. Lisäksi ne parantavat maaperän 

fysikaalisia olosuhteita, vähentäen kasvihuonekaasujen ja happamoittavien aineiden päästöjä 

(Suvanto ym. 2020). Valkuaispitoisten viljelykasvien tuotanto on vähentynyt Euroopassa, ja niiden 

osuus peltoalasta oli vain 1,8 %:a vuonna 2011, kun se vuonna 1961 oli 4,7 %: a. Eurooppa on erittäin 

riippuvainen rehuvalkuaisen tuonnista. (Suvanto ym. 2020). 

 

Kotimaisia kotieläinten ruokinnassa käytettyjä palkoviljoja ovat herne (Pisum sativum L.), härkäpapu 

(Vicia faba) ja lupiini (Lupinus spp.) Stoddardin ym. (2009) tutkimusten mukaan palkoviljat ovat 

varteenotettavia viljelykasveja Suomessa. Kotimaisen rehuteollisuuden kiinnostus kotimaiseen 

valkuaislähteeseen on lisännyt härkäpavun viljelyä. Vuonna 2021 härkäpavun viljelyala oli 12400 ha 

(Luke 2021b). Härkäpavun siemenessä on vähemmän valkuaista ja huomattavasti enemmän 

tärkkelystä kuin rypsissä. Härkäpavun siemenet sisältävät valkuaista 300 g/kg, kun rypsi sisältää 

valkuaista 379 g/kg:ssa (Luke 2021a). Härkäpavussa on suurempi tärkkelyspitoisuus kuin soijalla, 

joten se soveltuu hyvin naudan rehuksi. Siksi sitä voidaan pitää kiinnostavana rehuna sekä energia- 

että valkuaissisällön suhteen. (Volpelli ym. 2010). 

 

Härkäpapua voidaan käyttää nautojen ruokinnassa sekä väkirehuna (härkäpavun siemenet) että 

säilörehuna (koko kasvusto). Waghornin ym. (1989) tutkimuksien mukaan lehmät pystyvät syömään 

enemmän palkokasvisäilörehua kuin nurmisäilörehua. Palkokasvien kuidun pötsihajoavuus on 

nopeampaa kuin nurmikasvien. Pötsistä on nopeaa rehupartikkelien virtausta ja siksi pötsintäyteys ei 

rajoita syöntiä (Lamminen ym. 2016). Aiemmissa tutkimuksissa härkäpapusäilörehu on lisännyt 

lehmien syöntiä sekä energian ja valkuaisen saantia ja siten myös maitotuotosta nurmisäilörehuun 

verrattuna. Härkäpapusäilörehun on todettu olevan potentiaalinen vaihtoehto lypsylehmien 

ruokinnassa (McKnight ja MacLeod 1977, Ingalls ym. 1979, Palmio ym. 2016, Baizán ym. 2017). 

 

Märehtijöillä on ainutlaatuinen kyky muuntaa ihmisravinnoksi peltokasvien viljelyyn 

soveltumattomien laidunten ja karkearehun käyttö. Märehtijöiden ruoansulatuksessa 2–12% 

kulutetusta bruttoenergiasta muunnetaan metaaniksi (Cabezas-Garcia 2017, Beauchemin 2020).  
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Märehtijöiden metaanipäästöjen osuus on noin 6% ihmisen aiheuttamista maailmanlaajuisista 

kasvihuonekaasupäästöistä (Cabezas-Garcia 2017, Beauchemin 2020). Lypsykarjan osuus on arviolta 

4 %:a maailmanlaajuisista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä (York ym. 2018). 

Metaanipäästöt ovat pienentyneet, kun naudoille on tarjottu hyvin sulavia rehuja, kuten väkirehuja 

heinän ja säilörehun sijasta (Benchaar ym. 2001, Beauchemin ym. 2008, Ellis ym. 2008). Hyvin 

sulavan rehun on todettu vähentäneen metaanin tuotantoa huomattavasti, jopa 9,5 % eroihin on päästy 

niukan ja runsaan väkirehuruokinnan välillä (Lovett ym. 2006, Haque 2018). Metaanipäästöjä 

voidaan vähentää myös parantamalla rehun hyväksikäyttöä jalostuksen avulla. Kun eläin syö 

vähemmän se tuottaa vähemmän metaania. Jalostusohjelmien taloudellista kannattavuutta on saatu 

parannettua tehostamalla nautojen rehun hyväksikäyttöä, jalostettuna residuaalisen syönnin kautta 

(Kahi ym. 2003). 

2 HÄRKÄPAPU  

Härkäpapu (Vicia faba L.) on virnansukuinen hernekasvien (Fabaceae) heimoon kuuluva 

yksivuotinen palkokasvi. Se voi kasvaa jopa 200 cm korkeaksi jäykän vartensa ansiosta (Hovinen 

1986, Voipio 2001, Lassila 2007). Härkäpapu vaatii pitkän kasvukauden ja se kylvetään 

mahdollisimman aikaisin keväällä. Savi- ja hietamaat ovat härkäpavulle sopivia viljelymaita. Taimet 

eivät ole hallanarkoja ja siemenen itäminen alkaa jo +2 °C:n lämpötilassa. Härkäpapu sopii siten 

hyvin viljeltäväksi Suomen pohjoisessa ilmastossa (Hovinen 1986, Lassila 2007). Härkäpapu elää 

symbioosissa juurisolmuissa olevien rhizobiumbakteerien kanssa. Niiden avulla kasvi pystyy 

hyödyntämään ilmakehän typpeä biologisen typen sidonnan kautta. Tämä vähentää typpilannoituksen 

tarvetta, koska typpeä jää maaperään seuraavalla kasvukaudella viljeltävän viljelykasvin käyttöön 

(Hovinen 1986, Stoddard ym. 2009). 

 

Härkäpapu sisältää runsaasti lysiiniä (19.8 g/kg ka), kun taas metioniinia, kysteiiniä ja tryptofaania 

härkäpavussa on hyvin vähän (2.6, 3.7 and 2.7 g/kg ka). Viljat sisältävät vähän lysiiniä ja puolestaan 

enemmän metioniinia, kysteiiniä ja tryptofaania verrattuna härkäpapuun. Tämän vuoksi palkokasvit 

ja viljat täydentävät toisiaan mahdollistaen eläimille sopivan aminohappokoostumuksen (Crépon ym. 

2010). Härkäpavun sisältämistä haitta-aineista visiini, konvisiini ja tanniinit heikentävät ravinnon 

sulavuutta yksimahaisilla, mutta eivät rajoita käyttöä märehtijöillä, koska pötsimikrobit hajottavat 

niitä (Melicharová ym. 2009, Crépon ym. 2010). Rinteen ym. (2018) tutkimuksessa härkäpavun 

visiinin, konvisiinin ja tanniinien pitoisuudet olivat 9,6, 5,69 ja 10,9 g/kg ka. Rehun 

säilöntäainekäsittelyjen jälkeen visiiniä ei löytynyt lainkaan ja konvisiinin pitoisuudet olivat 
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laskeneet todella alhaisiksi. Biologisilla ja happosäilöntäaineilla säilöttyjen rehujen 

konvisiinipitoisuudet olivat pienempiä kuin kemiallisilla säilöntäaineilla säilöttyjen rehun 

pitoisuudet. Tanniinipitoisuus säilönnän jälkeen oli keskimäärin 6.8 g/kg ka (Rinne ym. 2018). 

 

 

Kuva 1. Härkäpavun viljelyala vuosina 2013 – 2021. Muokattu Luken (2021b) mukaan.  

 

Härkäpavun viljelyala (kuva 1) Suomessa oli n. 12000 hehtaaria v. 2021 (Luke 2021b).  Härkäpavun 

viljelyala oli maailmanlaajuisesti vuonna 2019 yhteensä 2,5 miljoonaa hehtaaria (FAOSTAT 2021). 

Suurimpia viljelymaita olivat Kiina, Etiopia, Australia ja Egypti. EU:n alueella härkäpapua viljeltiin 

eniten Ranskassa, Saksassa ja Italiassa (n. 50000 ha/maa) (FAOSTAT 2021). 

2.1 Palkoviljat 

Märehtijöiden ruokinnassa voidaan käyttää palkoviljoja tuoreena rehuna, kokoviljasäilörehuna ja 

väkirehuina. Palkoviljojen käytöllä voidaan korvata tuontivalkuaisrehuja ja parantaa 

valkuaisomavaraisuutta. Valkuaisomavaraisuuden lisääminen on noussut viime vuosina esille, 

mietittäessä eri vaihtoehtoja saavuttaa säästöjä kasvaviin rehukustannuksiin. Valkuaisen tarve 

vaihtelee tuotantoeläimillä eri tuotantovaiheissa. Rehukustannuksien kurissa pitämiseksi on 

valkuaistäydennyksen aminohappokoostumuksella ja laadulla tärkeä rooli. Valtaosa rehukäyttöön 

ostettavasta valkuaisrehusta tuodaan ulkomailta, koska Suomessa sen saatavuus on niin huono 

(Kaukovirta-Norja ym. 2015, Luke 2021b). 
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Palkokasvit ovat varteenotettava kotimainen vaihtoehto valkuaisrehuksi. Suomessa on viljelty 

palkokasveja jo keskiajalta lähtien (Stoddard ym. 2009). Härkäpapu, herne ja lupiini ovat 

valkuaispalkokasveja. Palkokasveilla on voimakas juuristo, joten niillä on hyvä esikasviarvo. Ne 

parantavat maan rakennetta ja lisäksi ne pystyvät juurinystyröiden avulla sitomaan ilmasta typpeä. 

Palkoviljat lisäävät maan typpivaroja, mikä hyödyttää niiden omaa kasvua ja viljelykierrossa myös 

muita kasveja (Hovinen 1986, Jensen ym. 2010). Typpeä sitovina kasveina palkokasveilla on tärkeä 

rooli maaperän hedelmällisyyden ylläpitämisessä vuoroviljelyjärjestelmissä (Jensen ym. 2010). 

 

Rypsi, rapsi ja öljypellava ovat valkuaispitoisia öljykasveja, joiden valkuaispitoisuus on 21-24 %. 

Nurmipalkokasvien (apila, sinimailanen ja virnat) valkuaispitoisuus on 12-23 %. Viljojen 

valkuaispitoisuus vaihtelee välillä 11-14 %. Härkäpavun valkuaispitoisuus on noin 30 % ja herneen 

23 % (Luke 2021a). 

 

Luken (2021c) tilastojen mukaan käytössä oleva maatalousmaa Suomessa vuonna 2020 oli yhteensä 

2 270 000 hehtaaria, josta herneala oli 1,1 % ja härkäpapuala oli 0,8 %, kun taas öljykasvien viljelyala 

oli 1,3 %. Öljykasvit ovat erittäin tärkeitä valkuaisrehukasveja kaikkialla EU: ssa ja erityisesti 

Suomessa. Herne ja härkäpapu ovat tärkeitä pääasiassa Pohjois-Euroopassa (Peltonen-Sainio ja 

Niemi 2012). 

 

Soija on erinomainen valkuaisen lähde lypsylehmille sen korkean raakavalkuaispitoisuuden, pötsissä 

hajoamattoman valkuaisen pitoisuuden ja tasapainoisen aminohappokoostumuksen vuoksi (Cherif 

ym. 2018). Soija on tuontirehu ja sen hinnan nousu on nostanut kotimaisten valkuaiskasvien viljelyn 

lisäämisen entistä kiinnostavammaksi vaihtoehdoksi (Kuhmonen ym. 2017). Suomessa on vuodesta 

2018 alkaen päätetty luopua soijan käytöstä nautojen ruokinnassa, mutta yksimahaisten eläinten 

ruokinnassa se on vielä käytössä hyvän aminohappokoostumuksen vuoksi. Rinteen ym. (2015) 

mukaan rypsi on soijaa parempi valkuaisrehu lypsylehmien nurmisäilörehuruokinnassa. Tavoitteena 

on Kuhmosen ym. (2017) mukaan nostaa Suomen täydennysvalkuaisomavaraisuus jopa 60 %:iin 

vuoteen 2030 mennessä. Suomen täydennysvalkuaisen omavaraisuus (%) oli vuonna 2018 vain noin 

14 %:a (Niskanen & Niemi 2019). Tuotantoeläinten tuotosmäärien kasvu ja lihankulutuksen 

lisääntyminen ovat lisänneet täydennysvalkuaisen tarvetta. Suomen kotieläintuotanto on riippuvainen 

tuontivalkuaisesta ja erityisesti soijasta. 
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2.2 Härkäpapu lypsylehmien ravitsemuksessa 

Härkäpavun viljelyllä on pitkä historia ja sitä onkin käytetty monipuolisesti rehu- ja 

elintarviketuotannossa (Crépon ym. 2010). Härkäpavulla on korkea raakavalkuais- ja 

tärkkelyspitoisuus ja siksi se on hyvä vaihtoehto valkuaisen lähteeksi soijan tilalle (Cherif ym. 2018). 

Härkäpavun siementen käytöstä valkuaisrehuna on saatu hyviä tuloksia, kun on haluttu korvata soijaa 

proteiininlähteenä (Crépon ym. 2010, Cherif ym. 2018). Härkäpavun 30 %:n osuus 

väkirehuannoksesta ei Créponin ym. (2010) lypsylehmien väkirehuruokintakokeissa soijaan 

verrattuna vaikuttanut lehmien maidon tuotantoon, koostumukseen, eikä rehunkulutukseen. 

Lypsylehmien ruokinnassa rypsi kasvattaa härkäpapuun ja sinilupiiniin verrattuna maidon 

valkuaistuotantoa, mikä saattaa johtua rypsin pienemmästä pötsihajoavuudesta (Kuoppala ym. 2021). 

 

Härkäpapusäilörehun soveltuvuutta lypsylehmien ruokinnassa on tutkittu useissa tutkimuksissa, 

joissa on verrattu puhtaan härkäpapusäilörehun vaikutuksia sellaisenaan tai sekoitettuna 

nurmisäilörehuun, korvaamaan osittain nurmisäilörehua ruokinnassa (McKnight t ja MacLeod 1977, 

Ingalls ym. 1979, Palmio ym. 2016, Baizán ym. 2017). Härkäpavun käyttöä märehtijän 

karkearehuruokintaan on tutkittu viljelemällä härkäpapua seoksena viljojen kanssa ja tätä 

karkearehuseosta on käytetty ruokinnassa (Kuoppala ym. 2014ab, Lamminen ym. 2015). Stoltz ja 

Nadeau (2014) tutkivat härkäpavun käyttöä karkearehuseoksena maissin kanssa. 

 

McKnight ja MacLeod (1977), Ingalls ym. (1979), Palmio ym. (2016), Baizán ym. (2017) ovat 

todenneet lehmien kuiva-aineen syönnin ja maitotuotoksen pysyneen härkäpapusäilörehulla ja 

härkäpapunurmisäilörehulla samalla tasolla verrattuna nurmisäilörehuruokintaan. 

Härkäpapusäilörehuruokinnassa maidon rasvapitoisuus on ollut korkeampi verrattaessa nurmi-

palkokasvisäilörehuruokintaan (McKnight ja MacLeod 1977). Nurmisäilörehun korvaamisesta 

osittain härkäpapusäilörehulla lehmän ruokinnassa on Palmion ym. (2016) mukaan saatu korkeampia 

maitotuotoksia. Verrattaessa kahta eri kuiva-ainepitoisuudeltaan erilaista härkäpapusäilörehua nurmi-

palkokasvisäilörehuun ovat lehmien syönnit olleet suurempia härkäpapusäilörehulla (Ingalls ym. 

1979). Lehmien syönti ja maitotuotos ovat kasvaneet, kun ruokinnassa on käytetty hernekaura- ja 

härkäpapukaurasäilörehua verrattuna nurmisäilörehuruokintaan (Markkanen 2014). 

 

Kuoppalan ym. (2016) mukaan härkäpavun kasvatus säilörehuksi onnistuu paremmin käytettäessä 

ulkomaisia lajikkeita (Fanfare, Fuego, Honey, Pyramid), koska näillä lajikkeilla biomassan tuotanto 

on runsaampaa verrattuna kotimaisiin lajikkeisiin. 
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3 METAANI 

Kasvihuoneilmiö vaikuttaa ilmastonmuutokseen voimakkaasti. Kasvihuonekaasuja, hiilidioksidia, 

metaania, typpioksiduulia ja fluorikaasuja on luonnostaan ilmakehässä. Fossiilisten polttoaineiden 

(öljy, kaasu ja kivihiili) käyttö ja trooppisten metsien hävittäminen tuottaa valtaosan hiilidioksidista 

ja vaikuttaa eniten ilmaston lämpenemiseen. Myös metaani vaikuttaa ilmaston muutokseen ja 

maailmanlaajuiseen ilmakehän lämpenemiseen. Metaani lisääntyy globaalisti 0,7-1,0 % vuodessa. Se 

on runsain orgaaninen kaasu maan ilmakehässä (Getachew ym. 2005). Maailmanlaajuista 

lämpenemistä aiheuttava metaani on 28 kertaa tehokkaampi kasvihuonekaasu verrattuna 

hiilidioksidiin (Odongo ym. 2007, Cabezas-Garcia 2017). Maailmanlaajuiset metaanipäästöt olivat 

vuosien 2008–2017 aikana 576 miljoonaa tonnia metaania vuodessa. Metaanipäästöjen lähteitä ovat 

maatalous ja jätteet (38,1 %), kosteikot (32,6 %) sekä fossiiliset polttoaineet (öljy, kaasu ja kivihiili) 

(18,1 %). Muita metaanipäästöjen lähteitä ovat: järvet, joet, maaperä, valtameret, termiitit, 

villieläimet, ikirouta, kasvillisuus (6,5%) ja biomassa ja biopolttoaineiden käyttö (4,7%). Suurin osa 

selluloosamateriaalista fermentoituu riisiviljelmillä sekä merissä, järvien ja lampien pohjissa. Myös 

metsät ja maaperä ovat runsaita metaanin tuottajia (Jackson ym. 2020, Saunois ym. 2020). 

 

Märehtijöiden pötsikäymisen aiheuttamat metaanipäästöt ovat huomattava kasvihuonekaasujen lähde 

(Haque 2018). Vuoteen 2050 mennessä märehtijöiden metaanin kokonaispäästöjen odotetaan 

kasvavan merkittävästi maidon ja lihan kysynnän kasvaessa, kun maailman väestömäärä kasvaa 

(Haque 2018, Beauchemin ym. 2020).  

3.1 Pötsissä muodostuva metaani 

EPA:n (2021) tutkimuksen mukaan maatalouden osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli 10 % ja näistä 

kaasuista lähes kolmannes on metaania (CH4). Märehtijät tuottavat maailmanlaajuisista 

metaanipäästöistä 12,5 %. Märehtijän metaanipäästöihin vaikuttavat eläimen koko sekä ruokinnan 

määrä ja koostumus. Cabezas-Garcia (2017) mukaan voidaan tunnistaa kolme erillistä tekijää, jotka 

vaikuttavat märehtijän metaanipäästöihin: orgaanisen aineen hajoamisnopeus, mikrobisynteesin 

tehokkuus ja orgaanisen aineksen käymisestä syntyvien haihtuvien rasvahappojen (VFA) osuudet.  

Tutkimuksissa on todettu, että metaanipäästöjä eläintuotetta kohti laskettuna pystytään vähentämään 

eläimen tuottavuuden kasvaessa. Märehtijöiden CH4-päästöt aiheuttavat 2–12 %:n menetyksen 

rehujen bruttoenergiasta edistäen samalla maailmanlaajuista kasvihuoneilmiötä (Patra 2012, 

Cabezas-Garcia 2017, Beauchemin ym. 2020). Maataloussektorin osuus Suomen kokonaispäästöistä 
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oli 14 %:a vuonna 2020 (kuva 2). Kotieläinten ruoansulatuksen päästöt olivat 31 %:a ja 

lannankäsittelyn päästöt 11 %:a maataloussektorin kokonaispäästöistä (Tilastokeskus 2021).  

 

Kuva 2. Maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöjen osuus kokonaispäästöistä vuonna 2020. 

Muokattu Tilastokeskuksen (2021) mukaan. 

 

Lehmä pystyy märehtijänä hajottamaan nurmikasvustoa ja muita karkearehuja sisältäviä rehuja 

etumahoissa tapahtuvan mikrobisulatuksen avulla. Pötsissä rehun hajotus tapahtuu pötsimikrobien eli 

bakteereiden, alkueläimien ja sienien avulla. Pötsissä vallitsee monipuolinen ekosysteemi, jonka 

koostumukseen ja pötsikäymisen lopputuotteisiin vaikuttaa eläinten ruokinnan koostumus. Lehmän 

märehtiessä rehua siihen sekoittuu sylkeä ja pilkkoutuneen rehun partikkelikoko pienenee ja sen 

pinta-ala mikrobikäymistä varten lisääntyy (McDonald ym. 2002, Cabezas-Garcia 2017). 

 

Rehun hajotus on jatkuva prosessi, sillä lehmä käyttää valtaosan vuorokaudesta rehun syöntiin ja 

märehtimiseen. Mitä kuitupitoisempaa rehua sitä pidempi rehun viipymäaika pötsissä on. Pötsin 

supistukset auttavat myös rehun hajotuksessa muodostunutta kaasua poistumaan ruokatorven kautta 

ulos eläimestä (McDonald ym. 2002, Cabezas-Garcia 2017). 

 

Pötsimikrobien hajotustyön lopputuotteena syntyy haihtuvia rasvahappoja (VFA), hiilidioksidia 

(CO2) ja metaania (CH4). Syntyvät haihtuvat rasvahapot ovat etikkahappo, propionihappo ja 

voihappo. Mikrobit saavat tarvitsemansa energian hiilihydraattien hajotustyöstä, jossa muodostuu 

vetyä (H2). Metanogeeniset arkit käyttävät vetyä energian lähteenä ja muodostavat vedystä metaania 

(McDonald ym. 2002, Janssen 2010, Cabezas-Garcia 2017, Haque 2018). 



13 

 

 

Pötsissä vety on kahdessa muodossa, joko liuenneena tai kaasuna. Vety on pötsimikrobeille suurina 

pitoisuuksina myrkyllistä, joten siitä on päästävä eroon. Pötsifermentaatiossa, hapettomissa 

olosuhteissa muodostuvien pelkistettyjen kofaktorien uudelleenhapettamisen takia on tärkeää, että 

mikrobikäymisen aikana syntynyt ylimääräinen vety poistetaan pötsistä. Vetyä vapautuu glykolyysin 

aikana muodostuneen NADH: n hapettuessa NAD+: ksi (Czerkawski, 1986). Kertynyt metabolinen 

H2 on poistettava, koska se hidastaa NADH: n hapetusta, mikrobien kasvua ja kuidun hajoamista 

(McAllister ja Newbold 2008). Osa liuenneesta vedystä vapautuu kaasuksi ja poistuu röyhtäisyjen 

myötä. Mikrobien välisessä vedyn siirrossa toiset mikrobit tuottavat vetyä, jota taas toiset mikrobit 

pystyvät käyttämään edelleen (Krause ym. 2013).  Pötsissä tuotettujen haihtuvien rasvahappojen määrä 

ja osuudet vaikuttavat pötsissä tuotetun vedyn määrään (Van Soest 1994). 

 

Tärkkelyspitoisten rehujen sulatus pötsissä lisää propionihapon osuutta haihtuvista rasvahapoista. 

Pötsin pH laskee, kun naudalle annetaan nopeasti sulavia rehuja. Rehun kulkiessa nopeasti pötsin ohi 

mikrobit tuottavat vähemmän vetyä, mikä laskee myös metaanin tuotantoa. Hitaasti sulavien 

kuitupitoisten rehujen pilkkominen on hitaampaa ja tuottaa enemmän etikka- ja voihappoa, jolloin 

myös vetyä syntyy enemmän. Tällöin pötsin pH säilyy metanogeeneille optimaalisena, jolloin 

metaanin tuotanto kasvaa (Janssen 2010). 

 

Janssenin (2010) mukaan märehtijä tuottaa metaania röyhtäilyjen kautta ilmakehään noin 150–420 

litraa päivässä ja vuoden aikana noin 80-100 kg (Odongo ym. 2007).  

Metaanin määrään voidaan vaikuttaa muuttamalla märehtijän dieettiä, mikä vaikuttaa myös 

pötsimikrobistoon ja fermentaatioon (Machüller ym. 2000.) 

3.2 Märehtijän metaanin vähentämiskeinoja 

Metaanipäästöjä voidaan vähentää parantamalla pötsin käymisen tehokkuutta sekä lisäämällä eläinten 

tuottavuutta. Märehtijöiden metaanin tuotantoon vaikuttavat dieetin koostumus ja rehun 

hyväksikäyttökyky (Cabezas-Garcia 2017). Märehtijän metaanintuotannon vähentämiseen on useita 

eri vaihtoehtoja. Ruokavalion muutoksilla on saavutettu positiivisia tuloksia, 

kasvihuonekaasupäästöjä on saatu alennettua ja lypsylehmien tuotokset ovat kasvaneet (Cabezas-

Garcia 2017, Haque 2018).  Kestävien metaanin vähentämiskeinojen löytämiseksi pitää vielä tehdä 

tutkimuksia.  Yksikään vaihtoehto ei näytä tarjoavan yksinkertaista ja kestävää ratkaisua. Jalostus on 

yksi vaihtoehto, joka kuitenkin vaikuttaa vasta pitkällä aikavälillä (Haque 2018).  
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Dieetin vaikutukset metaanipäästöjen alentamiseen voidaan jakaa kahteen osaan: rehun laadun ja 

rehujen osuuksien muuttaminen sekä rehun lisäaineet, jotka joko estävät suoraan metanogeeneja tai 

muuttavat aineenvaihdunnan reittejä, vähentäen metanogeneesin substraatteja (Cabezas-Garcia 2017, 

Haque 2018). Lehmien dieetin koostumus vaikuttaa sen metaanipäästöjen määrään. Valitsemalla 

laadukkaita rehuja ja suunnittelemalla dieettiin sopivat täydennysrehut ja lisäämällä 

hiilihydraattikoostumusta voidaan edistää metaanin vähentämistä kestävällä tavalla. Käyttämällä 

dieetissä kemikaaleja, ioniforeja, tanniineja, saponiineja, rasvalisiä ja kasviöljyjä on tutkimuksissa 

saatu metaanipäästöjä vähentymään (Haque 2018). 

 

Säilörehun D-arvo ja säilöntätapa vaikuttavat metaanin tuotantoon (Brask ym. 2013, Haque 2018). 

Laadukas ensimmäisen sadon aikaisin korjattu nurmisäilörehu on hyvin sulavaa ja laskee eläimen 

metaanipäästöjä (Brask ym. 2013, Haque 2018).  Palkokasvirehuissa on tanniineja, alhainen 

kuitupitoisuus, korkea kuiva-ainesaanti ja nopea kulkunopeus, mitkä laskevat eläimen 

metaanituotantoa (Beauchemin ym. 2008). Maissi- tai kokoviljasäilörehu, jossa on helposti sulavia 

hiilihydraatteja, esim. tärkkelystä, lisää kuiva-aineensyöntiä ja eläinten maitotuotosta ja vähentää 

eläinten metaanipäästöjä per kg rehun kuiva-ainetta (Brask ym. 2013, Haque 2018). 

 

Runsaasti tuottavilla lypsylehmillä on suuri tarve energiapitoisille rehuille. Sen vuoksi dieettiä on 

täydennettävä väkirehuilla, joiden ravinnetiheys on suurempi ja kuitupitoisuus pienempi verrattuna 

karkearehuun. Ruokkimalla märehtijää tärkkelyspitoisilla ja vähemmän kuituja sisältävillä rehuilla, 

voidaan vähentää metaanin tuotantoa ja mahdollistaa suurempi rehun saanti ja maitotuotos eläintä 

kohden. (Cabezas-Garcia 2017, Haque 2018).  Väkirehuissa on runsaasti helposti fermentoituvia 

hiilihydraatteja (tärkkelystä ja sokeria), jotka lisäävät propionihapon tuotantoa ja vähentävät 

metaanipäästöjä (Cabezas-Garcia 2017, Haque 2018). 

 

Rasvalisistä on saatu lupaavia tuloksia metaanipäästöjen vähenemiseen. Rasvan metaanituotantoa 

hillitsevä vaikutus johtuu siitä, että rasva ei ole fermentoitava substraatti pötsissä ja rasvahappojen 

biohydrogenaatio toimii vaihtoehtoisena H2-nieluna pötsissä. Rasva edistää propionihapon 

lisääntymistä pötsissä ja voi vähentää alkueläinten määrää (Van Soest, 1994). Lypsylehmien 

ruokinnassa rasvan osuuden suositeltu enimmäismäärä on 6-7% dieetin kuiva-aineesta. 

Lypsylehmien dieetissä energialisän muuttaminen hiilihydraatista rasvaan on vähentänyt metaanin 

tuotantoa (Brask ym. 2013, Caro ym. 2016, Cabezas-Garcia 2017, Haque 2018). 
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3-nitro-oksipropanoli (3-NOP) on lupaava yhdiste märehtijöiden metaanipäästöjen vähentämisessä. 

Se on myrkytön vaihtoehto, jolla on vähäisiä vaikutuksia kuiva-aineen saantiin. Lypsylehmien, joille 

syötettiin rehun mukana 3-NOP:a, CH4-päästöjen raportoitiin vähenevän jopa 30% ilman negatiivisia 

vaikutuksia rehun syöntiin tai maidontuotantoon (Hristov ym. 2015). Orgaanisia happoja 

(fumariinihappo ja fumaraatti) on tutkittu vaihtoehtoisina vetynieluina pötsin toiminnassa. 

Orgaanisten happojen vaikutuksia CH4-tuotantoon on tutkittu enimmäkseen in vitro-kokein ja kokeet 

ovat tuottaneet epäjohdonmukaisia tuloksia.  Orgaaniset hapot todennäköisesti stimuloivat 

propionihapon tuotantoa pötsissä muuttamalla vedyn muodostumista, mikä on vähentänyt metaanin 

määrää (Cabezas-Garcia 2017, Haque 2018). 

 

Tanniinien, saponiinien ja eteeristen öljyjen on raportoitu olevan tärkeitä yhdisteitä, jotka vähentävät 

märehtijän pötsin käymisreaktioita (Waghorn ym. 2002, Hristov ym. 2013). Eteeristen öljyjen 

vaikutusta CH4 -tuotannon vähentämiseen on tutkittu laajasti in vitro -kokeissa. Kaikki eteeriset öljyt 

sisältävät kemiallisia yhdisteitä ja funktionaalisia ryhmiä, kuten terpenoideja, ja fenoleja, joilla on 

vahvoja antimikrobisia ominaisuuksia.  On kuitenkin todennäköistä, että annokset, joita tarvitaan 

merkittäviin metaanin vähennyksiin in vivo, eivät ole taloudellisesti mahdollisia (Cabezas-Garcia 

2017, Haque 2018). Hydrolysoitujen tanniinien anti-metanogeeninen vaikutus johtuu niiden pötsin 

käymistä estävistä aineista, kun taas kondensoidut tanniinit hidastavat kuidun sulatusta (Cabezas-

Garcia 2017). Hristovin ym. (2013) tutkimuksessa tanniinit vähensivät metaanituotantoa jopa 20%. 

Tanniinit alentavat metaanipäästöjä, mutta ne haittaavat rehun sulavuutta ja eläinten tuottavuutta 

suurempina pitoisuuksina, mikä rajoittaa niiden laajamittaista käyttöä. Saponiinit ovat luonnossa 

kasveissa esiintyviä pinta-aktiivisia glykosideja, jotka vähentävät pötsin metaanituotantoa (Cabezas-

Garcia 2017, Haque 2018). 

 

Monensiini vaikuttaa vetyä tuottavien grampositiivisten bakteerien soluseinään ja häiritsee ionivirtaa. 

Tämä johtaa etikkahapon ja propionihapon välisen suhteen pienenemiseen pötsissä ja siten vähentää 

CH4-päästöjä (Cabezas-Garcia 2017, Haque 2018). Antibiootit, kuten monensiini, ovat 

antimikrobisia yhdisteitä, joita käytetään lisäämään rehun hyväksikäyttöä ja eläinten tuottavuutta. 

Monensiinin käyttö rehun lisäaineena on Euroopan Unionissa kielletty (Cabezas-Garcia 2017). 

 

Kun on tutkittu probioottien käyttöä metaanipäästöjen vähentämiseen Saccharomyces cerevisiae- 

probiootin on huomattu parantavan märehtijöiden ruokinnassa pötsin käymistä, kuiva -aineen syöntiä 
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ja maitotuotosta (Beauchemin ym. 2008). Probioottien toimintamekanismi perustuu 

mikrobituotannon stimulointiin, mikä vaikuttaa vedyn tuotantoon (Newbold ym. 2006). 

 

Entsyymejä, kuten sellulaasia ja hemisellulaasia, käytetään märehtijöiden ruokinnassa.  Entsyymit, 

jotka parantavat kuitujen sulavuutta, alentavat etikkahappo: propionihappo -suhdetta pötsissä, 

vähentäen CH4 -tuotantoa (Haque 2018). Lisätutkimuksia pitää tehdä, jotta löydetään lisäaineiden 

annostelun ja metaanin vähentämisen tasapaino ja saadaan selvitettyä ravitsemukselliset 

haittavaikutukset. 

4 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää härkäpavun soveltuvuutta lypsylehmien ruokintaan. 

Tavoitteena oli tarkastella härkäpapusäilörehun vaikutuksia lehmien maitotuotokseen, syöntiin, 

dieetin sulavuuteen, rehuvalkuaisen hyväksikäyttöön ja metaanin tuotantoon, kun 2/3 nurmisäilörehun 

kuiva-aineesta korvattiin puhtaalla härkäpapusäilörehulla. 

5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

5.1 Koe-eläimet ja koeasetelma 

Ruokintakoe toteutettiin Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimustilan navetassa Viikissä 26.10.2019 

- 17.1.2020. Koe kuuluu monitieteelliseen Leg4Life: Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää 

ja terveyttä –projektiin. Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto 

(STN) rahoittaa projektia. 

 

Koe toteutettiin jaksokokeena. Eläimet söivät aluksi neljä viikkoa nurmisäilörehuun pohjautuvaa 

kontrolliseosrehua (jakso 1), jonka jälkeen seurasi neljä viikkoa härkäpapusäilörehua sisältävää 

koeseosrehua (2/3 nurmisäilörehun kuiva-aineesta korvattiin härkäpapusäilörehulla, jakso 2). Tämän 

jälkeen eläimet saivat jälleen neljä viikkoa kontrolliseosrehua (jakso 3). Kaikki karjan pihatossa olleet 

lehmät olivat mukana ruokintakokeessa. Näytteiden ottoon valittiin 10 vähintään kaksi kertaa 

poikinutta lehmää ennen kokeen alkua. Nämä valitut eläimet pysyivät samoina kokeen alusta loppuun 

asti. Niistä kahdeksan oli alkulypsykauden lehmiä (kokeen alkaessa 23-59 päivää poikimisesta) ja 

loput kaksi pidemmällä lypsykautta (258 päivää poikimisesta kokeen alkaessa). Keskimäärin 

poikimisesta oli kokeen alkaessa kulunut 100 päivää. Kokeen alkaessa lehmien keskimääräinen 

maitotuotos oli 43 kg/vrk (keskihajonta 8,58 kg). Lehmien elopaino oli keskimäärin 699 kg 

(keskihajonta 72,4 kg), kun koe alkoi ja 712 kg (keskihajonta 83,9 kg) kokeen päättyessä. 
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Kuntoluokaltaan lehmät olivat kokeen alkaessa 3,07 (keskihajonta 0,308) ja kokeen päättyessä 3,04 

(keskihajonta 0,239). 

5.2 Rehut ja ruokinta 

Lehmät saivat robotilta lypsyn yhteydessä väkirehua tilan normaalin käytännön mukaisesti. Robotilta 

tarjottu rehu oli Hankkijan tuottamaa (Hankkija Sopiva) täysrehua. Väkirehumäärä oli suhteutettu 

maitotuotokseen (4,6–9 kg/pv). 

 

Kokeessa käytetyt säilörehut olivat ensimmäisen sadon timotei-nurminatasäilörehu (Nurmi; Phleum 

pratense ja Schedonorus pratensis) härkäpapusäilörehu (HP; Vicia faba, Kontu-lajike). 

Nurmisäilörehu korjattiin Viikin opetus-ja tutkimustilan peltolohkoilta 12.-13.6.2019 noukinvaunulla 

(Krone XXL R/GL, Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Spelle, Saksa) laakasiiloon. 

Säilöntäaineena käytettiin AIV2 Plus Na-valmistetta (5 l / 1000 kg rehua; Taminco Finland Oy, Oulu, 

Suomi). Kasvuston niitossa käytettiin niittomurskainta (Krone Easycut 3210 CV, Maschinenfabrik 

Bernard Krone GmbH, Spelle, Saksa).  

 

Härkäpapusäilörehu korjattiin Viikin opetus- ja tutkimustilan pelloilta 26.7.2019 ja 28.7.2019, 26 

tunnin esikuivauksen jälkeen pyöröpaaleihin yhdistelmäpaalaimella (Lely Welger RPC 245 Tornado, 

Lely International, Maassluis, Alankomaat). Säilöntäaineena käytettiin AIV Plus Na-valmistetta (6 l 

/ 1000 kg rehua). Niitto tapahtui 25.7.2019 10–12 cm sänkeen niittomurskaimella (Krone Easycut 

3210 CV, Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Spelle, Saksa), murskausteho säädettynä 

minimiin. Paalauksessa verkkoa käytettiin 2,5 kierrosta ja käärintämuovia (Silotite valkoinen UV -

suojattu 5-kerroskalvo, RPC bpi agriculture, Zele, Belgia) kahdeksan kerrosta 55 % limityksellä.  

 

Seosrehuissa karkearehun ja väkirehun välinen suhde oli kuiva-aineessa 65:35. Seosrehua oli vapaasti 

tarjolla. Seosrehun väkirehuseos (Taulukko 1.) sisälsi kauraa, ohraa, härkäpapua, hernettä ja Seleeni–

E–Melli TMR -kivennäistä (Lantmännen Feed, Turku, Suomi) sekä hieman propyleeniglykolia 

sitomaan pölyä. Väkirehuseos jauhettiin Viikin opetus- ja tutkimustilan tornisiiloon (Taulukko 1) 

rahtimyllärin rehuauton (Tropper Master Mix 3–6 t, Tropper Maschinen and Anlagen GmbH, 

Redlham, Itävalta) vasaramyllyllä HM660 6 mm:n seulalla (kaura ja härkäpapu) tai valssimyllyllä 

(ohra). Kivennäinen punnittiin erikseen ennen seosrehun tekoa ja se lisättiin seosrehuun 1,5 % 

seoksen kuiva-aineesta. 
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Taulukko 1. Seosrehun väkirehuseoksen koostumus 

Väkirehuseos (kg rehua):  

Ohra 510 

Härkäpapu 200 

Kaura 

Herne 

150 

  50 

Melassileike   50 

Kivennäinen   30 

Propyleeniglykoli   10 

 

Seosrehut (Taulukko 2) valmistettiin seosrehusekoittimessa (CutMix, Pellon Group, Ylihärmä, 

Suomi) ja sekoittavassa rehuvaunussa (TMR-SUK M2, Pellon Group, Ylihärmä, Suomi) kolmesti 

viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Seosrehut varastoitiin kylmiöön (+ 6 ˚C) 

rehukärryihin. Eri erien härkäpapupaaleja syötettiin vuorotellen.  

 

Taulukko 2. Seosrehujen komponenttien osuudet (g/kg ka) 

 Jaksot 1 ja 3 Jakso 2 

Nurmisäilörehu 650,0 215,5 

Härkäpapusäilörehu     - 431,1 

Ohra 178,5 178,5 

Kaura   52,5   52,5 

Härkäpapu   70,0   70,0 

Herne   17,5   17,5 

Melassileike 

Kivennäiset 

Propyleeniglykoli 

  17,5 

  10,5 

    3,5 

  17,5 

  10,5 

    3,5 

5.3 Näytteiden keruu ja mittaukset 

5.3.1 Rehunäytteet 

Säilörehuista, seosrehun väkirehuseoksesta sekä kivennäisestä kerättiin näytteet jakson päivinä 14.–

19. seosrehun teon yhteydessä. Näytteet pakastettiin näytteen oton jälkeen -20 °C:ssa. Ennen 

analyysiä säilörehunäytteet yhdistettiin rehuittain ja jaksoittain. Seosrehun väkirehuseos analysoitiin 

jaksoittain.  
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Tilaseoksen jokaisesta komponenteista kerättiin jokaiselta myllärin käynniltä erikseen 0,5 kg:n 

näyte/jauhatuskerta, jotka yhdistettiin rehuittain yhdeksi näytteeksi koko kokeen ajalta.  

5.3.2 Seosrehun ja robottirehun syönti 

Seosrehu jaettiin kolmesti päivässä klo 9:00, klo 14:00 ja klo 19:00 RIC -vaakakuppeihin (Roughage 

Intake Control, Insentec, Marknesse, Alankomaat). Seosrehu oli vapaasti tarjolla. Rehujäännös 

tyhjennettiin kupeista aamuisin kerran päivässä ennen ensimmäistä rehunjakoa. Vaakakuppien 

toiminta tarkastettiin säännöllisesti ja vaakakupit kalibroitiin kokeen alussa ja ennen jokaisen jakson 

viimeistä viikkoa. Lypsyrobotti (Lely Astronaut A3, Lely International, Maassluis, Alankomaat) 

annosteli lehmille lypsyn yhteydessä annettavan väkirehun lehmien tuotosvaiheen mukaan. Robotin 

rehuannostelija kalibroitiin kokeen alussa ja robottirehuerän vaihduttua. 

5.3.3 Maitomäärä ja maitonäytteet 

Maitomäärä mitattiin jokaiselta lypsykerralta lypsyrobotilla (Lely Astronaut A3, Lely International, 

Maassluis, Alankomaat). Maitonäytteet kerättiin Lely Shuttle-näytteenottolaitteella jokaiselta 

lypsykerralta kahden päivän ajan. Näytepikarit, jotka sisälsivät Bronopol-säilöntäainepillerin (Valio 

Oy, Helsinki, Suomi), numeroitiin juoksevasti eläimen korvanumeron ja näytekerran mukaisesti ja 

lähetettiin jakson viimeisen näytekerran jälkeen maitoautolla Valion laboratorioon analysoitavaksi. 

Näytteistä määritettiin rasva-, valkuais-, laktoosi-, urea-, solu- ja kuiva-ainepitoisuudet infrapuna-

analysaattorilla (Milco Scan FT 6000, Foss, Hillerød, Tanska). 

5.3.4 Sontanäytteet 

Näytteenottojaksolla sontanäytettä otettiin aamuisin (alkaen klo 9) kokeeseen kuuluvilta lehmiltä 

noin litra suoraan peräsuolesta. Sontanäytteet kerättiin jaksoittain lehmäkohtaisiin 10 l:n sankoihin, 

joita säilytettiin koko jakson ajan pakastimessa (-20 °C). Keruujakson jälkeen näytteet sulatettiin, 

sekoitettiin, otettiin kuiva-aine- ja analyysinäyte sekä näyte typpimääritystä (kokonaistyppi) varten. 

Lisäksi pakastettiin varanäyte (500 g). 

5.3.5 Kuntoluokka ja elopaino  

Lehmien kuntoluokat arvioitiin kokeen alussa ja kaikkien kolmen koejakson lopussa. Kuntoluokka 

arvioitiin 0,25 pisteen tarkkuudella asteikolla yhdestä viiteen (Edmonson ym. 1989). Arviointi tehtiin 

lehmän kahdeksasta eri kohdasta, joiden pisteistä laskettiin keskiarvo. Kuntoluokituksen teki kaksi 

eri henkilöä ja heidän arvioistaan laskettiin keskiarvo. Lehmät punnittiin robotin vaa’alla kokeen 
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aikana lypsykäyntien yhteydessä. Punnituksista laskettiin jaksoittain kullekin lehmälle 

keskimääräinen elopaino. 

5.3.6 Metaanituotanto  

Lehmien pötsin metaanintuotanto mitattiin lypsyrobottiin asennetulla GreenFeed-järjestelmän 

mittauslaitteella (C-Lock Inc, Rapid City, Yhdysvallat) jokaisen lypsykäynnin yhteydessä. 

Mittauslaite puhdistettiin kaksi kertaa päivässä. Metaanin pitoisuudet mitattiin röyhtäilyistä ja 

uloshengityksestä. Järjestelmän toimittaja laski mitattujen pitoisuuksien perusteella lehmän 

ennustetun metaanin tuotannon (g/pv). Metaanitulosten laskentaan hyväksyttiin vain eläimiä, joilta 

oli näytteenottoviikkoa kohti vähintään kymmenen hyväksyttyä metaanimittausta. 

 

Metaanin tulosten laskennassa oli mukana 15 lehmää, joista 7 lehmää oli samoja, jotka olivat mukana 

syöntikokeissa ja 8 muuta pihaton lehmää. Metaanituloksiin otettiin mukaan kaikki ne pihaton 

lehmät, joilta saatiin metaanituloksia kaikilta kolmelta jaksolta. Mittauksissa mukana olleet 8 lehmää 

olivat ensikkoja tai useampaan kertaan poikineita. 

5.4 Näytteiden analysointi 

Rehu- ja sontanäytteet analysoitiin Helsingin yliopiston maataloustieteiden osaston kotieläintieteen 

laboratoriossa. Primääriset kuiva-aineet määritettiin rehuista kuivaamalla näytteitä lämpökaapissa 

(Memmert, Memmert GmbH, Saksa) 103 °C:ssa 24 tuntia. Säilörehun kuiva-ainekorjaus tehtiin 

Huidan ym. (1986) mukaan. Analyysinäytteet kuivattiin ensin 103 °C:ssa tunnin ajan ja sen jälkeen 

rehunäytteitä kaksi vuorokautta 50 °C:ssa ja sontanäytteitä kaksi vuorokautta 70 °C:ssa. Kuivatut 

analyysinäytteet jauhettiin vasaramyllyllä (Sakomylly KT-3100, Koneteollisuus Oy, Helsinki, 

Suomi) käyttäen rehujen jauhatuksessa 1 mm:n seulaa ja sontien jauhatuksessa 1,5 mm:n seulaa. 

 

Jauhetuista analyysinäytteistä määritettiin sekundäärinen kuiva-ainepitoisuus kuivaamalla näytteitä 

lämpökaapissa (Memmert, Memmert GmbH, Saksa) 16 tuntia 103 °C:ssa. Analyysinäytteistä 

määritettiin tuhkapitoisuus polttamalla näytettä 20–24 tuntia 600 °C:ssa muhveliuunissa (Heraeus 

Thermicon T, Heraeus, Hanau, Saksa). Raakavalkuaispitoisuus määritettiin Kjeldahl-menetelmällä 

(AOAC 1995). Laitteina käytettiin Tecator-poltto-laitetta (Tecator Digestion Auto ja Tecator 

Scubber) sekä tislaus- ja titrauslaitteistoa (FOSS Kjeltec Auto 2300, Foss, Hillerød, Tanska). NDF-

pitoisuus määritettiin analyysinäytteestä automaattisella FiberTherm FT12–uuttolaitteella (Gerhardt, 

Königswinter, Saksa) Van Soestin ym. (1991) mukaan. Määrityksissä käytettiin natriumsulfiittia.  

NDF-pitoisuudet on ilmoitettu ilman jäännöstuhkaa. Tärkkelyspitoisuus määritettiin 
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amyloglukosidaasi- ja α-amylaasi metodia käyttäen Megazymen K-TSTA-kitillä (Megazyme, Co. 

Wicklow, Irlanti). Rehujen kokonaisrasvapitoisuus määritettiin petroolieetteriuutolla HCl-

hydrolyysin jälkeen (FOSS Soxtec 8000 uuttoyksikkö, SoxCap 2047 hydrolyysiyksikkö, FOSS 

Analytical, Hillerød, Tanska). 

 

Säilörehunäytteestä puristettiin nestettä pH:n määrittämiseksi. Puristetun nesteen pH määritettiin 

näytteenoton jälkeen pH-mittarilla (S20 SevenEasyTM pH, Mettler Toledo Ltd, Leicester, Iso-

Britania). Säilörehun orgaanisen aineen in vitro -sulavuus määritettiin pepsiini-sellulaasi-

menetelmällä (Friedel 1990) käyttäen Nousiaisen ym. (2003) muunnelmaa. Tulokset muunnettiin in 

vivo -sulavuutta vastaavaksi käyttämällä Huhtasen ym. (2006) korjausyhtälöitä. Sulavan orgaanisen 

aineen (D-arvo) pitoisuus säilörehun kuiva-aineessa laskettiin in vitro -sulavuuden perusteella. 

 

Säilörehujen vesiliukoisten hiilihydraattien pitoisuus määritettiin kolorimetrisellä menetelmällä 

(Somogyi 1945, Salo 1965) laitteena käytettiin spektrofotometriä (Shimadzu UV-VIS mini 1240, 

Shimadzu Europa GmbH, Duisburg, Saksa). Maitohappopitoisuus määritettiin kolorimetristä 

menetelmää käyttäen Barkerin ja Summersonin mukaan (1941) (Shimadzu UV-VIS mini 1240, 

Shimadzu Europa GmbH, 

Duisburg, Germany). Säilörehun haihtuvat rasvahapot (VFA) määritettiin nestekromatografilla 

(Waters Acquity UPLC, Waters, Milford, MA, Yhdysvallat) ja käytetty kolonni oli 186004097 

Waters MassTrak AAA (Waters, Milford, MA, Yhdysvallat) Puhakan ym. (2016) julkaisun 

mukaisesti. Säilörehun ammoniumtyppi analysoitiin kolorimetrisella menetelmällä McCulloughin 

(1967) mukaan spektrofotometriä käyttäen (Shimadzu UV-VIS mini 1240, Shimadzu Europa GmbH, 

Duisburg, Saksa). Säilörehun etanoli määritettiin kolorimetristä menetelmää käyttäen, entsyymikitti 

(cat. No 176290, R-Biopharm AG, Darmstadt, Saksa); laite (Shimadzu UV-VIS mini 1240, Shimadzu 

Europa GmbH, Duisburg, Saksa). 

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

5.5 Tulosten laskenta ja tilastollinen analysointi 

Säilörehun kuiva-ainekorjaus laskettiin Huidan ym. (1986) mukaan. Rehujen raakavalkuaispitoisuus 

laskettiin kaavalla: rehun raakavalkuaispitoisuus g/kg ka = N x 6.25. Säilörehun muuntokelpoinen 

energia laskettiin sen sulavan orgaanisen aineen pitoisuuden (D-arvo) perusteella (0,016 x D-arvo). 

Rehujen orgaaninen aine saatiin vähentämällä kuiva-aineesta tuhka. 
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Ohutsuolesta imeytyvät aminohapot (OIV) ja pötsin valkuaistase (PVT) laskettiin rehujen kemiallisen 

koostumuksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke 2021a) rehutaulukoiden mukaan: 

OIV = OIVmv + OIVov 

PVT = hv - mv 

OIVmv = ahmv × smv × mv 

OIVov = sov × ov 

mv = 152 × (D-arvo - ov) /1000 

hv = hvo × rv, 

ov = rv - hv = (1 - hvo) × rv, 

 

missä: 

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

PVT = pötsin valkuaistase (g/kg rehun ka) 

mv = mikrobivalkuaisen tuotanto (g/kg rehun ka) 

hv = hajoava valkuainen (g/kg rehun ka) 

ov = ohitusvalkuainen (g/kg rehun ka) 

OIVmv = ohutsuolesta imeytyvä mikrobivalkuainen 

OIVov = ohutsuolesta imeytyvä ohitusvalkuainen 

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

hvo = hajoavan valkuaisen osuus 

rv = rehun raakavalkuainen (g/kg rehun ka) 

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

smv = mikrobivalkuaisen sulavuus (vakion arvo 0,85) 

sov = ohitusvalkuaisen sulavuus (vakion arvo 0,82) 

 

Energiakorjattu maito laskettiin Sjaunjan ym. (1990) mukaan kaavalla: 

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

laktoosiprosentti + 20,7) / 3140. 

 

Lehmien muuntokelpoisen energian saannille (ME MJ/pv) laskettiin korjattu ME-arvo seuraavan 

yhtälön mukaan (Luke 2021a) 
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Korjattu ME-saanti (MJ/pv) = Korjaamaton ME-saanti (MJ/pv) - (-56,7 + 6,99 × MEyp + 1,621 × ka-

syönti - 0,44595 × rv-pit + 0,00112 × rv-pit2), jossa 

 

ka-syönti = kuiva-aineen syönti, kg/pv 

MEyp = rehuannoksen korjaamaton ME-pitoisuus, MJ/kg ka 

rv-pit = rehuannoksen raakavalkuaispitoisuus, g/kg ka 

 

Typen hyväksikäyttö maidontuotantoon laskettiin seuraavan kaavan mukaan: 

 typen hyväksikäyttö = maidon typpi/ typen saanti 

 

Näytteiden ottoon valitusta 10 lehmästä kaksi olivat loppulypsykaudella.  Näiden kahden lehmän 

tuloksia ei käytetty rehujen syönnin ja maitotuotoksen, maidon pitoisuuksien ja rehujen 

hyväksikäytön tuloksien laskennassa, koska niiden tulokset olivat hyvin poikkeavia muiden lehmien 

tuloksista. Metaanin mittauksissa oli mukana 15 lehmää (7 syönti- ja maitotuotosmittauksissa mukana 

ollutta lehmää ja 8 muuta pihaton lehmää). Näiltä oli saatavissa metaanidataa joka jaksolta. 

 

Tilastolliset käsittelyt tehtiin SAS-ohjelmiston (versio 9.4 SAS Institute Inc., Cary, Yhdysvallat) 

Mixed-proseduurilla käyttäen varianssianalyysiä. Mallissa kiinteänä tekijänä oli jakso sekä 

satunnaistekijänä lehmä. Jaksojen vaikutus jaettiin seuraaviin ortogonaalisiin kontrasteihin: 

lineaarinen ja 2. asteen vaikutus. Tulosten tilastollista merkitsevyyttä kuvattiin p-arvoilla, joista p < 

0,001 on erittäin merkitsevä, p < 0,01 on hyvin merkitsevä, p < 0,05 on merkitsevä ja p < 0,10 on 

suuntaa antava ero. 
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6 TULOKSET 

6.1 Rehujen kemiallinen koostumus 

Taulukko 3. Rehujen koostumus 

 
    

  
Nurmisäilö-

rehu 

Härkäpapu-

säilörehu 

Tilaseos-

väkirehu 

Täydennys-

väkirehu 

Kuiva-aine, g/kg  322 331 863 865 

Kuiva-aineessa, g/kg     

Tuhka 85,7 96,6 58,2 69,7 

Raakavalkuainen  134 163 157 224 

Tärkkelys 1,5 44,2 447 216 

NDF1 569 398 170 230 

iNDF     

HCL-rasva 24,6 16,6 24,5 48,5 

pH 4,42 4,24   

Maitohappo 66,5 22,7   

Etikkahappo 7,59 0   

Propionihappo 0 0   

Voihappo 0 0   

Etanoli 2,78 0   

Ammoniumtyppi, g/kg N 55,6 49,4   

D-arvo2, g/kg ka 654 594   

ME3, MJ/kg ka  10,5 9,5 12,1 12,6** 

OIV4, g/kg ka 78 75 98,4 124** 

PVT5, g/kg ka 18 52 8,6 53** 

**Valmistajan ilmoittama (Hankkija Oy) 
   

1 Neutraalidetergenttikuitu 2 Sulavan orgaanisen aineen pitoisuus kuiva-aineessa  

3 Muuntokelpoinen energia 4 Ohutsuolesta imeytyvä valkuainen 

5 Pötsin valkuaistase 
  

 

Kokeessa käytettyjen rehujen kemiallinen koostumus, säilönnällinen laatu ja rehuarvot on esitetty 

taulukossa 3. Molemmat säilörehut olivat säilörehun laatukriteerien mukaan säilönnällisesti 

hyvänlaatuisia. Valion laboratoriossa teetetyn nurmisäilön raaka-ainenäytteen analyysitulokset 
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olivat: ka 421 g/kg, RV 145 g/kg, NDF 598 g/kg, iNDF 87 g/kg ja D-arvo 664 g/kg ka. Valion 

laboratoriossa teetetyn 26.7.2019 korjatun härkäpapusäilörehun raaka-ainenäytteen koostumus oli: 

ka 318 g/kg, RV 176 g/kg, NDF 465 g/kg, iNDF 125 g/kg ja D-arvo 607 g/kg ka. Vastaavat 28.7.2019 

korjatun härkäpapusäilörehun raaka-ainenäytteen analyysitiedot olivat: ka 354 g/kg, RV 167 g/kg, 

NDF 436 g/kg, iNDF 123 g/kg ja D-arvo 609 g/kg ka. 

 

Raakavalkuaispitoisuus oli härkäpapusäilörehussa suurempi verrattuna nurmisäilörehun pitoisuuteen. 

Myös tärkkelys- ja tuhkapitoisuudet olivat härkäpapusäilörehussa nurmeen verrattuna suuremmat. 

Härkäpapusäilörehun NDF-pitoisuus oli pienempi verrattuna nurmisäilörehuun. Ammoniumtypen 

osuus kokonaistypestä oli nurmisäilörehussa hieman suurempi kuin härkäpapusäilörehussa.  

Kumpikaan kokeessa käytetyistä säilörehuista ei ollut kovin sulavaa. Nurmisäilörehu oli 

härkäpapusäilörehuun verrattuna sulavampaa (D-arvo 654 vs. 594 g/kg ka).  

 

Väkirehuseoksien kuiva-ainepitoisuudet olivat samalla tasolla. Tilaseosväkirehun 

raakavalkuaispitoisuus oli matala verrattuna täydennysväkirehun raakavalkuaispitoisuuteen. 

Täydennysväkirehun tärkkelyspitoisuus oli alhainen (216 g/kg) verrattuna tilaseosväkirehun (447 

g/kg) tärkkelyspitoisuuteen. Tilaseosväkirehu sisälsi vähemmän NDF:ä kuin täydennysväkirehu.  

6.2 Syönti ja ravintoaineiden sulavuus 

Härkäpapusäilörehu lisäsi kuiva-aineen syöntiä 3,6 kg/pv (2. asteen vaikutus, p<0,001) kontrolliin 

verrattuna (taulukko 4) Lisääntynyt kuiva-aineen syönti lisäsi myös ME-saantia, orgaanisen aineen, 

raakavalkuaisen ja tärkkelyksen saantia (2. asteen vaikutus, p<0,001). Neutraalidetergenttikuidun 

saanti (kg/pv) oli pienempi härkäpapusäilörehua sisältäneessä ruokinnassa verrattaessa 

nurmisäilörehua sisältäneeseen ruokintaan. 
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Taulukko 4. Rehujen syönti ja ravintoaineiden saanti  

       

  
Koekäsittely   

Tilastollinen 

merkitsevyys  

Säilörehu  
Nurmi 

Jakso 1 

Hp+nurmi 

Jakso 2 

Nurmi 

Jakso 3 
SEM lin. 2. aste 

Rehujen syönti, kg ka/pv       

Kuiva-ainetta yhteensä 27,0 30,2 26,3 0,59 0,08 <.0001 

Säilörehua 12,2 15,1 12,4 0,35 0,47 <.0001 

Väkirehua 14,8 15,1 13,9 0,27 0,0003 0,0002 

Väkirehun osuus, kg/kg (ka) 0,547 0,500 0,530 0,0036 <.0001 <.0001 

Karkearehun NDF:n osuus 

dieetissä, g/kg ka 259 223 270 1,98 <.0001 <.0001 

Dieetin tärkkelyspitoisuus, 

g/kg ka 
180 183 174 0,3 <.0001 <.0001 

Dieetin 

raakavalkuaispitoisuus, g/kg 

ka 169 171 164 0,44 <.0001 <.0001 

       

Orgaaninen aine, kg/pv 25,1 27,8 24,4 0,548 0,08 <.0001 

Raakavalkuainen, kg/pv 4,56 5,18 4,31 0,093 0,0006 <.0001 

Tärkkelys, kg/pv  4,87 5,53 4,59 0,102 0,0004 <.0001 

NDF1, kg/pv 10,0 9,60 9,99 0,232 0,85 0,0072 

MErt2, MJ/pv 313 336 303 6,640 0,03 <.0001 

MEkorj3, MJ/pv 288 310 280 5,700 0,03 <.0001 

1 Neutraalidetergenttikuitu 2 ME-saanti, laskettujen rehuarvojen perusteella 3 

Korjattu ME-saanti 
  

6.3 Maitotuotos ja maidon koostumus 

Taulukossa 5 on esitetty kokeen maitotuotos, maidon pitoisuudet ja energian ja typen hyväksikäytön 

tehokkuus maidontuotantoon. Kokeen edetessä maitotuotos ja rasva- laktoosituotos vähenivät 

suoraviivaisesti (lineaarinen vaikutus, p<0,05). Nurmisäilörehuun verrattuna härkäpapusäilörehua 

saaneet lehmät tuottivat enemmän energiakorjattua maitoa (EKM) (2. asteen vaikutus, p<0,05). 

Maidon valkuaistuotos oli suurempi härkäpapusäilörehuruokinnalla (2. asteen vaikutus, p<0,001) 
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verrattuna nurmisäilörehuun. Härkäpapusäilörehulla ei ollut vaikutusta maidon laktoosituotokseen, 

eikä maidon rasva- eikä laktoosipitoisuuksiin. Härkäpapusäilörehulla oli suuntaa antavasti suurempi 

valkuaispitoisuus verrattuna nurmisäilörehuun (p<0,10). Koekäsittelyjen välillä ei ollut eroa typen 

hyväksikäytössä, muuntokelpoisen, eikä korjatun muuntokelpoisen energian hyväksikäytössä 

(p>0,10). 

 

Taulukko 5. Maitotuotos, maidon pitoisuudet ja rehujen hyväksikäyttö maidontuotantoon 

 
      

  
Koekäsittely   

Tilastollinen 

merkitsevyys  

Säilörehu  
Nurmi 

Jakso 1 

Hp+nurmi 

Jakso 2 

Nurmi 

Jakso 3 
SEM lin. 2. aste 

Tuotos, kg/pv       

Maito 46,4 45,5 40,5 1,40 0,0005 0,09 

EKM1 44,7 46,0 39,6 1,90 0,01 0,03 

Tuotos, g/pv       

Valkuainen 1444 1585 1359 50,40 <.0001 <.0001 

Rasva 1829 1851 1580 108,40 0,03 0,13 

Laktoosi 2084 2069 1814 79,60 0,01 0,12 

Maidon pitoisuudet, 

g/kg 

      

Valkuainen 31,3 34,8 33,6 1,01 0,12 0,08 

Rasva 39,3 40,6 38,7 1,67 0,77 0,34 

Laktoosi 44,8 45,4 44,8 0,64 0,99 0,43 

Urea, mg/dl 31,0 31,9 31,0 1,04 0,98 0,43 

       

Typen hyväksikäyttö  0,310 0,300 0,309 0,0094 0,91 0,40 

MErt 
2hyväksikäyttö 0,581 0,545 0,535 0,0221 0,09 0,60 

MEkorj 
3hyväksikäyttö  0,647 0,606 0,596 0,0243 0,08 0,53 

1 Energiakorjattu maitotuotos (Sjaunja ym. 1990) 2 ME-saanti, laskettujen rehuarvojen perusteella 3 Korjattu 

ME-saanti 

Jakso 1: nurmisäilörehu; jakso 2: härkäpapua 65 % ja nurmirehua 35 % karkearehusta; jakso 3: 

nurmisäilörehu  
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6.4 Dieetin sulavuus 

Dieetin kuiva-aineen ja orgaanisen aineen sulavuus nousivat (2. asteen vaikutus, p<0,001, toisen 

asteen vaikutus) syötettäessä härkäpapusäilörehua. Myös raakavalkuaisen sulavuus nousi (2. asteen 

vaikutus, p<0,001) härkäpapusäilörehuruokinnalla. NDF:n sulavuus oli suurempi (2. asteen vaikutus, 

p<0,01) härkäpapusäilörehuruokinnassa verrattuna nurmisäilörehuun. 

 

Taulukko 6. Dieetin sulavuudet, g/kg 

              

 
Koekäsittely 

 

Tilastollinen 

merkitsevyys 

  Jakso 1  Jakso 2         Jakso 3  SEM lin. 2. aste 

Kuiva-aine 0,68 0,76 0,71 0,0071 0,0023 <.0001 

Orgaaninen aine 0,69 0,77 0,73 0,0073 0,0013 <.0001 

Raakavalkuainen 0,65 0,73 0,70 0,0091 0,0004 <.0001 

NDF1 0,49 0,57 0,54 0,0136 0,0102 0,0031 

1 Neutraalidetergenttikuitu 
     

Jakso 1: nurmisäilörehu; jakso 2: härkäpapua 65 % ja nurmirehua 35 % karkearehusta; jakso 3: 

nurmisäilörehu  

6.5 Metaanin tuotanto 

Härkäpapusäilörehuruokinnalla ei ollut tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia lehmien metaanin 

tuotantoon (g/pv) verrattuna nurmisäilörehuruokintaan (taulukko 7). Lehmien metaanin tuotanto g/kg 

maitoa kasvoi kokeen edetessä. (lineaarinen vaikutus, p<0,01). Metaanin tuotanto syötyä kuiva-

ainekiloa kohti oli härkäpapusäilörehuruokinnalla pienempi verrattuna nurmisäilörehuruokintaan (2. 

asteen vaikutus, p<0,05). 
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Taulukko 7. Metaanin tuotanto 

             

 
Koekäsittely 

 

Tilastollinen 

merkitsevyys 

  Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 SEM lin. 2. aste 

Metaani, g/pv 473 491 499 24,7 0,36 0,86 

Metaani, g/kg maitoa 12,6 13,4 15,0 1,07 0,0038 0,52 

Metaani, g/kg ka 18,8 18,0 21,1 0,89 0,04 0,04 

Jakso 1: nurmisäilörehu; jakso 2: härkäpapua 65 % ja nurmirehua 35 % karkearehusta; jakso 3: nurmisäilörehu 

7 TULOSTEN TARKASTELU 

7.1 Rehujen kemiallinen koostumus 

Kokeessa käytetty härkäpapusäilörehun D-arvo oli varsin matala, mikä saattoi johtua varhaisesta 

korjuuajankohdasta. Härkäpapu vaatii härkäpapulajikkeesta riippuen pitkän kasvukauden ja D-arvon 

on todettu kasvavan korjuuta myöhennettäessä (Kuoppala ym. 2014a). Härkäpapusäilörehun pitkän 

esikuivausajan (26 h) vuoksi kuiva-ainepitoisuus oli varsin suuri. Härkäpapukasvuston suuri 

kosteuspitoisuus voi aiheuttaa säilönnällisiä ongelmia (Syrjälä-Qvist ym. 1984, Fraser ym. 2001). 

 

Lypsylehmien ruokinta perustuu hyvälaatuiseen säilörehuun. D-arvo eli sulavuus kertoo sulavan 

orgaanisen aineen määrän rehun kuiva-aineessa. Säilörehuvaltaisella ruokinnalla olevan lypsylehmän 

D-arvosuositus on 680-700 g/kg ka (Huhtanen ym. 2007). D-arvon nousu 10 g/kg ka, lisää lehmän 

rehun syöntiä päivässä keskimäärin 165-175 g kuiva-ainetta (Kuoppala ym. 2004, Rinne ym. 2010). 

Ravintoaineiden lisääntynyt saanti nostaa maitotuotosta 0,3-0,5 kg päivässä (Kuoppala ym. 2004, 

Rinne ym. 2010).  Palkokasvipitoisen säilörehun D-arvoja ei voi suoraan verrata nurmiheinäkasveista 

tehtyyn säilörehuun, sillä palkokasvien parempi maittavuus kompensoi huonompaa sulavuutta (Rinne 

ym. 2010). 

 

Nurmisäilörehun D-arvo oli korkeampi kuin härkäpapusäilörehun ja nurmisäilörehun energia-arvo 

(ME, MJ/kg ka) sekä ohutsuolesta imeytyvän valkuaisen pitoisuus (OIV g/kg ka) olivat suuremmat 

nurmisäilörehussa kuin härkäpapusäilörehussa. Vastaavasti härkäpapusäilörehun pienempi 

energiapitoisuus ja suurempi raakavalkuaispitoisuus suurensivat pötsin valkuaistasetta (PVT g/kg ka) 

nurmisäilörehuun verrattuna. Säilörehun PVT:n sekä ammoniumtypen pitoisuuksien lisääntyminen 

saattavat johtaa typen hyväksikäytön heikentymiseen (McDonald ym. 2002, Huhtanen ym. 2008). 
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Jaakkolan ym. (2010) mukaan säilörehun tavoiteltava raakavalkuaispitoisuus on 130–170 g/kg ka. 

Kokeen härkäpapusäilörehun raakavalkuaispitoisuus (163 g/kg ka) oli 29 g/kg ka suurempi kuin 

nurmisäilörehun. McKnightin ja MacLeodin (1977), Mustafan ja Seguinin (2003) tutkimuksissa 

havaittiin selvästi suurempia, jopa yli 200 g/kg ka raakavalkuaispitoisuuksia härkäpapusäilörehuissa. 

Créponin ym. (2010) ja Palmion ym. (2016) mukaan härkäpavun valkuainen on hyvin sulavaa ja 

hajoaa nopeasti pötsissä. 

 

Härkäpapusäilörehun suuri tärkkelyspitoisuus voi osittain korvata väkirehujen tärkkelystä ja 

täydentää nurmisäilörehun matalaa tärkkelyspitoisuutta (Luke 2021a). Larsenin ym. (2009) 

tutkimuksen mukaan palkokasvien tärkkelys on hitaammin pötsissä ja ohutsuolessa sulavaa 

verrattuna ohran tärkkelykseen. 

 

Tutkimuksessa käytetyt säilörehut olivat säilönnällisesti hyvälaatuisia pH-arvojen perusteella 

arvioituna. Säilörehuissa oli säilönnän onnistumisen kannalta riittävän korkea kuiva-ainepitoisuus, 

jonka raja-arvoiksi on asetettu 300-450 g/kg (Jaakkola ym. 2010). Kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa rehun 

happamuuteen, joten pH:n tulee olla sitä alhaisempi, mitä märempää säilöttävänä oleva rehu on 

(Jaakkola ym. 2010). Säilörehun ammoniumtypen osuus kokonaistypestä kertoo säilönnän aikana 

hajonneen valkuaisen määrästä. Aikaisempiin härkäpapukokeisiin verrattuna kokeen 

härkäpapusäilörehun kuiva-ainepitoisuus oli samaa luokkaa (Mustafa ja Seguin 2003, Palmio ym. 

2016). 

 

Säilörehun ammoniumtyppipitoisuus oli nurmisäilörehussa suurempi kuin härkäpapusäilörehussa 

(55,6 vs. 49,4 g/kg N). Hyvälaatuisen säilörehun ammoniakkityppipitoisuuden raja-arvot ovat 40–60 

g/kg typpeä (Huuskonen ym. 2020). Aiemmissa härkäpapusäilörehukokeissa on saatu saman suuntaisia 

arvoja (Kuoppala ym. (2014b). Ammoniumtypen maitohapon ja haihtuvien rasvahappojen 

pitoisuuksien lisääntyminen vähentää syöntiä (McDonald ym. 2002). Maitohapon määrä kertoo 

rehussa tapahtuneen maitohappokäymisen voimakkuuden. Maitohappokäymisprosessissa rehun 

sokereista muodostuu maitohappoa (Huuskonen ym. 2020). Maito- ja muurahaishappopitoisuuden 

tavoitearvo on 35–80 g/kg ka. Härkäpapusäilörehun maitohappopitoisuus oli verraten matala, mikä 

saattaa johtua vähäisestä maitohappokäymisestä. 
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7.2 Syönti ja ravintoaineiden sulavuus 

Säilörehun syönti-indeksi vaikuttaa lehmän syöntiin ja siksi säilörehun käymislaatu ja D-arvo antavat 

hyvin kuvaa säilörehun laadusta. Säilörehun syönti-indeksi on sitä parempi, mitä suurempi D-arvo 

rehulla on (Huhtanen ym. 2007).  Dieetin raakavalkuaispitoisuus oli suurempi 

härkäpapusäilörehuruokinnalla, mikä saattaa lisätä syöntiä (Huhtanen ym. 2011, Puhakka ym. 2014). 

Kuidun sulatus tehostuu suuremman syönnin vuoksi, mikä tasapainottaa energian ja aminohappojen 

suhdetta härkäpapuruokinnassa, koska ohutsuolessa tapahtuu valtaosa aminohappojen imeytymisestä 

(Huhtanen ym. 2011). 

 

Tämän kokeen härkäpapusäilörehun D-arvo oli pienempi kuin nurmisäilörehun. Aikaisempien 

tutkimuksien mukaan palkokasvisäilörehuruokinta ei ole kuitenkaan vähentänyt lehmien syöntiä tai 

maitotuotoksia, vaan ne ovat pysyneet yhtä suurina tai olleet jopa suurempia verrattuna 

nurmisäilörehuruokintaan (Ingalls ym. 1979, Palmio ym. 2016, Baizán ym. 2017). Alhaisemmat 

palkokasvisäilörehujen D-arvot eivät ole heikentäneet lehmien syöntiä. McKnight ja McLeod (1977), 

Ingalls ym. (1979) ja Markkanen (2014) ovat todenneet tutkimuksissa, että 

härkäpapusäilörehuruokinnassa lehmien syönti on ollut vähintään yhtä suuri kuin nurmipalkokasvi- 

tai nurmisäilörehuruokinnassa. 

 

Lehmien kuiva-aineen syöntiin vaikuttavat dieetin fyysiset ja kemialliset ominaisuudet ja niiden 

yhdysvaikutukset (Allen 2000). Lehmien kuiva-aineen syönti kasvoi 3,55 kg ka/pv 

härkäpapusäilörehuruokinnalla verrattuna nurmisäilörehuun. Tässä tutkimuksessa syönnin kasvu oli 

huomattavasti suurempi verrattuna vastaavissa härkäpapuruokintakokeissa saatuihin tuloksiin 

(McKnight ja MacLeod 1977, Ingalls ym. 1979, Pursiainen ja Tuori 2006, Lamminen ym. 2015, 

Palmio ym. 2016, Baizán ym. 2017), joiden mukaan härkäpapusäilörehu on maittavaa ja lisää lehmien 

syöntiä. Huhtanen ym. (2007) on havainnut märehtijöiden syövän enemmän rehua, jonka raaka-

aineena on useampi kuin yksi kasvilaji. Waghornin ym. (1989) ja Allenin (2000) mukaan 

palkokasvien kuidun huonompaa sulavuutta kompensoi partikkelien suurempi hajoamisnopeus 

märehtijän ruuansulatuksessa nurmikasveihin verrattuna, johtaen suurempaan rehun virtaukseen ja 

kuiva-aineen syöntiin. Härkäpapusäilörehun suurempi kuiva-aineen syönti johti suurempaan 

orgaanisen aineen saantiin verrattuna nurmisäilörehuruokintoihin. Nurmisäilörehun orgaaninen aine 

on helpommin sulavaa kuin härkäpapusäilörehun orgaaninen aine (Palmio ym. 2016). Pötsin 

pienempi täyteisyys lisää rehun syöntiä. (Lamminen ym. 2016.) Härkäpapusäilörehu lisää kuitenkin 

selvästi syöntiä ja tuotosta pelkkään nurmisäilörehuun verrattuna (Palmio ym. 2016). 
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Härkäpapuruokinnassa oli suuremmat tärkkelys ja raakavalkuaispitoisuudet. Suuremmat pitoisuudet 

härkäpapuruokinnassa yhdessä suuremman kuiva-aineen syönnin kanssa selittivät suuremmat 

tärkkelyksen ja raakavalkuaisen saannit härkäpapuruokinnassa verrattuna nurmiruokintaan 

(Lamminen ym. 2016). 

 

Karkearehun NDF:n osuus oli pienempi härkäpapusäilörehuruokinnassa (223 g/kg ka) verrattuna 

nurmisäilörehuruokintaan (259 g/kg ka 1. jaksossa ja 270 g/kg ka 3. jaksossa). Huhtasen (2003) 

suositusten mukainen lehmien NDF:n saanti 250-270 g/kg ka ei toteutunut 

härkäpapusäilörehuruokinnalla. Pötsin normaalin pH:n ylläpitämiseksi on rehuannoksessa oltava 

riittävän suuri kuitupitoisuus (Huhtanen 2003). Härkäpapusäilörehun lisätessä lehmien syöntiä myös 

muuntokelpoisen energian saanti lisääntyi. 

7.3 Maitotuotos ja maidon koostumus 

Maitotuotos väheni kokeen aikana laktaatiokauden vaiheen edetessä. Aikaisemmissa 

ruokintakokeissa maitotuotokset eivät ole vähentyneet härkäpapusäilörehuruokinnoilla verrattuna 

nurmisäilörehuun (McKnight ja MacLeod 1977, Ingalls ym. 1979, Palmio ym. 2016, Baizán ym. 

2017). Härkäpapusäilörehu maistui lehmille hyvin ja kasvatti kokeessa olevien lehmien 

energiakorjatun maidon määrää ja maidon valkuaistuotosta suuremmaksi verrattuna 

nurmisäilörehuruokintaan. Lehmien tuotantotulokset ovat olleet parempia härkäpapu-

nurmisäilörehuruokinnalla kuin pelkällä nurmisäilörehuruokinnalla, (Juutinen 2011, Markkanen 

2014, Palmio ym. 2016). McKnightin ja MacLeodin (1977), Ingallsin ym. (1979) ja Lammisen ym. 

(2015) tutkimuksissa härkäpapusäilörehu ei vaikuttanut maidon rasva- ja valkuaispitoisuuksiin. 

 

Kuiva-ainesyönnin nousun on todettu yleensä lisäävän maitotuotosta. Tässä tutkimuksessa 

härkäpavun nurmea suurempi tärkkelyspitoisuus saattaa selittää osaltaan hyvää maitotuotostulosta, 

sillä härkäpapusäilörehu muistuttaa kokoviljasäilörehua tärkkelyspitoisuudeltaan (Luke 2021a). 

Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että lehmien maitotuotos on kasvanut, kun 

nurmisäilörehua korvataan osittain härkäpapusäilörehulla. 

 

Härkäpapusäilörehun raakavalkuaisen pötsihajoavuus on ilmeisen suuri (Mustafa ja Seguin 2003). 

Maidon ureapitoisuus kertoo energian ja valkuaisen tasapainosta pötsissä sekä ruokinnan 

raakavalkuaispitoisuudesta ja typen käytön tehokkuudesta (Broderick 2003, Nousiainen ym. 2003). 
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Toisin kuin tässä tutkimuksessa härkäpapusäilörehun on todettu lisäävän maidon ureapitoisuutta 

(Lamminen ym. 2015, Baizán ym. 2017). Tässä kokeessa maidon ureapitoisuudet olivat 

härkäpapusäilörehussa samalla tasolla nurmisäilörehuruokinnan kanssa. 

7.4 Dieetin sulavuus 

Kuiva-aineen, orgaanisen aineen ja raakavalkuaisen sulavuudet paranivat 

härkäpapusäilörehuruokinnalla verrattuna nurmisäilörehuruokintaan. Tämä on linjassa aikaisempien 

tutkimuksien kanssa (McKnight ja MacLeod 1977, Ingalls ym. 1979, Palmio ym. 2016, Baizán ym. 

2017). Palkoviljat ovat parantaneet rehun sulavuutta ja lisänneet sen valkuaispitoisuutta (Mustafa ym. 

2000). Kuiva-aineen syönnin lisääntyminen johtuu todennäköisesti osittain tehostuneesta orgaanisen 

aineen sulatuksesta (Lamminen ym. 2016). Palkoviljojen heikompaa sulavuutta kompensoi 

runsaampi rehun syönti lisääntyneen ravintoaineiden saannin kannalta verrattuna sulavampaan 

nurmirehuun (Pursiainen ja Tuori 2006, Markkanen 2014). 

 

Härkäpapusäilörehuruokinnassa raakavalkuaispitoisuuden suurentuminen ja siten aminohappojen 

saannin lisääntyminen lisää mikrobien aktiivisuutta pötsissä, mikä parantaa rehun sulavuutta 

(Nousiainen ym. 2009). Härkäpapusäilörehun NDF-pitoisuus on pienempi nurmisäilörehuun 

verrattuna. Kokeen härkäpapuruokinnassa NDF:n sulavuus oli hieman parempi 

nurmisäilörehuruokintaan verrattuna. Palkokasveissa sulamattoman kuidun pitoisuus on yleensä 

suurempi verrattaessa nurmiheinäkasveihin (Palmio ym. 2016). Palmion ym. (2016) mukaan 

palkoviljasäilörehun runsaampi syönti kompensoi sen heikompaa sulavuutta verrattuna 

nurmisäilörehuun. 

7.5 Metaanin tuotanto 

Härkäpapusäilörehulla ei ollut vaikutusta tuotetun metaanin määrään. Metaanin tuotanto g/kg ka oli 

hieman alhaisempi härkäpapusäilörehuruokinnalla. Palkoviljat ovat tärkkelyspitoisia rehuja, jotka 

sulavat nopeasti pötsissä muuttuen propionihapoksi. Nopeasti sulavat rehut laskevat pötsin pH:ta ja 

pötsin mikrobit tuottavat vähemmän vetyä, mikä vähentää metaanin tuotantoa (Janssen 2010). 

Ruokinnalla voidaan vaikuttaa naudan tuottaman metaanin vähenemiseen parantamalla pötsin 

käymisen tehokkuutta ja lisäämällä eläinten rehunkäyttökykyä (Cabezas-Garcia 2017, Haque 2018). 

Märehtijän metaanipäästöihin vaikutetaan valitsemalla rehuja, joiden orgaaninen aine hajoaa 

nopeasti, tehostaen mikrobisynteesiä, ja joilla orgaanisen aineksen käymisestä syntyvien haihtuvien 

rasvahappojen osuudet vähentävät vedyn vapautumista pötsiin (Cabezas-Garcia 2017). 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin härkäpapusäilörehun vaikutuksia lehmien maitotuotokseen, syöntiin, 

dieetin sulavuuteen, rehuvalkuaisen hyväksikäyttöön ja metaanin tuotantoon, korvattaessa 2/3 

nurmisäilörehun kuiva-aineesta puhtaalla härkäpapusäilörehulla. Nurmisäilörehun korvaaminen osittain 

härkäpapusäilörehulla ei vaikuttanut haitallisesti lypsylehmien tuotokseen härkäpapusäilörehun 

heikommasta D-arvosta huolimatta. 

 

Kokeen lehmät söivät härkäpapusäilörehua 15,1 kg ka/pv, joka oli 2,8 kg ka/pv enemmän kuin 

nurmisäilörehua. Kokonaiskuiva-aineensyönti oli härkäpapusäilörehulla 3,55 kg ka/pv runsaampaa 

verrattuna nurmisäilörehuun perustuvan ruokinnan kokonaiskuiva-aineensyöntiin. Maito- ja 

valkuaistuotoksen lisääntymisen selittävänä tekijänä oli sekä orgaanisen aineen, raakavalkuaisen ja 

tärkkelyksen saannin lisääntyminen että orgaanisen aineen ja raakavalkuaisen sulavuuden 

parantuminen. 

 

Nurmisäilörehun osittainen korvaaminen härkäpapusäilörehulla lisäsi rehun kuiva-aineen syöntiä, 

energiakorjattua maitotuotosta ja valkuaistuotosta verrattuna nurmisäilörehuun. 

Härkäpapusäilörehuruokinnalla ei ollut vaikutusta valkuaisen/typen hyväksikäyttöön. 

Härkäpapusäilörehu ei vaikuttanut pötsin metaanin tuotantoon (g/pv), mutta vähensi metaanin 

tuotantoa syötyä kuiva-ainekiloa kohti. 

 

Palkoviljojen viljelyn etuina ovat lannoituskustannusten vähentyminen ja mahdollisuus saavuttaa 

korkea kuiva-ainesato yhdellä korjuulla sekä kotimaisen valkuaisomavaraisuuden kasvattaminen. 

Palkokasvien viljelyn lisääminen myös monipuolistaa viljelykiertoa. Pitkällä aikavälillä maan 

rakenne paranee vahvan juuriston ja lisääntyneen pieneliötoiminnan ansiosta. Tulosten perusteella 

härkäpapusäilörehu on hyvä vaihtoehto lypsylehmien ruokintaan kokoviljana korjattuna seoksena 

nurmisäilörehun kanssa. 
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