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1 JOHDANTO  

 

Ilmastonmuutos, maatalouden vaikutukset ympäristöön ja märehtijöiden metaanintuotanto ovat 

toistuvasti esillä julkisessa keskustelussa. Luonnon arvostus on lisääntynyt ja kuluttajat ovat entistä 

tietoisempia ruuan ympäristövaikutuksista ja halukkaampia vaikuttamaan teoillaan ympäristöön ja 

kehitykseen. Ilmaston lämpeneminen on vaikeuttanut viljelyä aiheuttaen kuivien ja märkien 

ajanjaksojen vaihtelua. Fossiilista alkuperää olevien tuotantopanosten (mm. polttoaineet ja 

lannoitteet) hinnat ovat olleet jyrkässä nousussa ja se on vaikuttanut negatiivisesti maatilojen 

taloudelliseen tilanteeseen. Edellä mainitut seikat luovat haasteita maataloudelle ja erityisesti 

kotieläintuotannolle, jonka on vaikea reagoida nopeasti trendeihin ja kulutustottumusten muutoksiin. 

Siksi on tärkeää kehittää uusia, tehokkaita toimintatapoja, jotta kotieläintuotanto on maassamme 

jatkossakin kilpailukykyistä vaihtoehtoisiin ruuantuotantotapoihin verraten.   

 

Suomen olosuhteisiin sopivat uudet lajit, lajikkeet ja viljelytekniikat ovat yksi mahdollinen keino vastata 

jatkossakin kansallisiin ja globaaleihin haasteisiin niin ilmastonmuutoksen kuin huoltovarmuudenkin 

kannalta. Säilörehuksi viljeltävä maissi on melko uusi ja kiinnostava vaihtoehto, sillä Suomessa 

lypsylehmien ruokinta on perustunut jo pitkään karkearehun osalta pelkästään 

nurmisäilörehuruokintaan. Käytännön tiloilla maissisäilörehua on tuotettu lupaavin tuloksin ja sen 

viljely on hiljalleen yleistynyt. Suomen olosuhteissa maissisäilörehua tutkitaan korvaamaan osa 

perinteisestä karkearehusta lypsylehmien ruokinnassa. Aiempien tutkimusten perusteella 

maissisäilörehun käyttö ruokinnassa voi vähentää lypsylehmien metaanintuotantoa sekä lisätä syöntiä 

ja maitotuotosta. Maissi tuottaa runsaasti biomassaa ja siten yhdellä korjuukerralla voidaan saada 

paljon enemmän karkearehua verrattuna perinteiseen nurmentuotantoon, jossa korjuukertoja on 

kesässä kahdesta kolmeen riittävän sadon tuottamiseksi. Kotieläintuotannon 

kasvihuonekaasupäästöistä suuren osan muodostaa märehtijöiden ruuansulatuskanavassa, 

anaerobisissa olosuhteissa mikrobien hajotustoiminnan sivutuotteena muodostuva metaani. 

Metaanintuotannon vähentäminen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen on siten erityisen 

tärkeää ja mielenkiintoista. Tutkimus on tehty, koska maissisäilörehun käytön lisääminen ruokinnassa 

voi olla yksi tapa vähentää lypsylehmien metaanintuotantoa ja koska maissisäilörehu vaikuttaa erittäin 
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lupaavalta rehukasvilta viljeltäväksi laajasti Suomessa. Maissisäilörehun ruokinnallinen arvo eroaa 

perinteisestä nurmisäilörehua sisältävästä ruokinnasta, joten siksi on tärkeää tutkia 

maissisäilörehuruokinnan vaikutuksia myös syöntiin, maitotuotokseen ja maidon pitoisuuksiin 

perinteiseen, nurmisäilörehua sisältävään ruokintaan verrattuna.     

 

2 MAISSI VILJELYKASVINA 

2.1 Maissin alkuperä ja levinneisyys 

Maissi (Zea mays) on laajasti ympäri maailman levinnyt, elintarvike- ja rehuteollisuuteen soveltuva 

kasvi, joka on kehittynyt Keski-Amerikassa Andien alueella n. 55–70 miljoonaa vuotta sitten (Scott ja 

Emery 2016, FAO 2022). Maissia viljellään eniten maailmassa Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Brasiliassa ja 

Antarktista lukuun ottamatta se on levinnyt viljeltäväksi lähes kaikkialle maailmaan (Scott ja Emery 

2016). Rehumaissin osuus maissinviljelystä on suuri, sillä maissista voidaan korjata rehuksi säilörehu ja 

jyväsato. Säilörehumaissin viljelypinta-ala oli Suomessa vuonna 2018 noin 1000 hehtaaria, mutta pinta-

ala kasvaa vuosittain (Sairanen ja Kajava 2020) ja viljely onnistuu myös pohjoisemmassa Suomessa. 

Maissisäilörehun viljelystä on saatu hyviä tuloksia niin Helsingissä (Liimatainen ym. 2022) kuin 

Maaningallakin (Sairanen ja Kajava 2020).  

 

2.2 Maissin viljely säilörehuksi  

 

Maissi on heinäkasveihin luokiteltava C4-kasvi, eli lämpimiin olosuhteisiin, lyhyeen päivään ja matalaan 

ilman hiilidioksidipitoisuuteen sopeutunut kasvi. Se tuottaa Suomen pitkän päivän olosuhteissa 

runsaasti biomassaa kasvaen 2–4 metrin korkuiseksi (Scott ja Emery 2016, Tahvola 2017, FAO 2022). 

Maissi voidaan tavallisen kylvökoneen lisäksi kylvää maissinkylvökoneella 5–7 cm syvyyteen. 

Tavoitekylvötiheys on 6–9 taimea neliölle, mutta säilörehumaissikasvuston tiheys voi olla suurempi 

tasaisen ja tiheän kasvuston saavuttamiseksi (yli 10 kpl/m2) (Bates 1998, Tahvola 2017, FAO 2022). 

Maissisäilörehulle sopiva typpilannoitus hyvän sadon tuottamiseksi on tutkimuksesta riippuen noin 

100–150 N kg/ha (Huuskonen 2012, Huuskonen ym. 2014, Seleiman ym. 2017, Liimatainen ym. 2022). 

Suuremmasta typpilannoitusmäärästä ei Liimataisen ym. (2022) mukaan ollut hyötyä, sillä rajoittava 
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tekijä maissinviljelyssä on typpilannoituksen sijasta kasvukauden olosuhteet. Sopiva kylvöajankohta on 

maan lämpötilan ollessa noin 10–15 °C-astetta, mutta siitä on Suomen oloissa kuitenkin tingittävä, jotta 

riittävä kasvuaika tulee täyteen (FAO 2022).  

 

Seleimanin ym. (2017) Suomessa tekemässä tutkimuksessa maissikasvusto korjattiin 120 ja 150 

vuorokautta kylvöstä. Huuskosen (2012) ja Tahvolan (2017) mukaan Suomessa viljeltävien 

maissilajikkeiden kasvuaika on noin 100–150 vuorokautta, mutta kesän kasvuolosuhteista riippuu, 

milloin sato on todellisuudessa korjattavissa. Maissi on herkkä hallalle ja kylmä kesä heikentää satoa, 

sillä maissi on lämpimien alueiden kasvi (Huuskonen 2012). Sairasen ja Kajavan (2020) tutkimuksessa 

12000 kg kuiva-ainesato hehtaarilta saavutettiin, kun lämpösumma oli 1600 °C-astetta.  

 

Suomessa maissisäilörehusta on saatu 7000–20000 kg:n kuiva-ainesatoja hehtaarilta (Huuskonen ym. 

2014, Tahvola 2017, Sairanen ja Kajava 2020). Satotaso ja sadon laatu voivat kuitenkin vaihdella 

Suomessa runsaastikin lajikkeen, lannoituksen ja sääolosuhteiden vuoksi (Huuskonen ym. 2014). 

Maissisäilörehun tärkkelyspitoisuus on noin 200–300 g/kg ka ja kuiva-ainepitoisuus on noin 250–350 

g/kg ka (McDonald ym. 2011, Khan ym. 2015). Maissin ravintorikkain osa on sen tähkät. Jyväpitoisuus 

maissisäilörehussa on suuri sen ollessa yli 35 % kuiva-aineesta (Bates 1998). Maissikasvustossa myös 

tähkien koko ja määrä vaihtelevat lajikkeesta ja kasvuolosuhteista riippuen. Runsaan jyväsadon 

tuottavat lajikkeet tuottavat myös todennäköisimmin ruokinnalliselta arvoltaan hyvää rehua (Tahvola 

2017).  Tähkien osuus kokonaisbiomassasta sekä kasvuston kehitysaste vaikuttavat säilörehun 

ruokinnalliseen arvoon siten, että kehitysasteeltaan vanhemmassa kasvustossa tähkien osuus on 

suurempi kuin nuoressa kasvustossa, ja siten tärkkelyspitoisuus suhteessa NDF-pitoisuuteen on 

suurempi, jolloin myös säilörehun sulavuus on parempi (Khan ym. 2015). 

 

2.3 Maissilajikkeita 

 

Suomessa säilörehuksi viljeltäviä maissilajikkeita ovat mm. Ambient, Joy, Pioneer P7326 ja P7034. 

Kasvuaikaa kuvataan FAO-arvolla, joka Suomessa myytävillä lajikkeilla on usein alle 200, eli ne ovat 

aikaisia. Esimerkiksi Pioneer P7326-maissilajikkeen FAO-arvo on 180 ja se tuottaa hyvän tärkkelyssadon. 
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Ambient on ultra-aikainen lajike, jonka FAO-arvo on 140, ja se menestyy myös viileinä kesinä (Berner 

2020). Liimataisen ym. (2022) tutkimuksessa maissilajikkeena oli Pioneer P7326. Huuskosen ym. (2014) 

tutkimuksessa maissilajikkeina olivat Kreel, Kougar ja Kentaurus, joiden FAO-arvo oli 160–170, eli ne 

olivat vielä P7326-lajikettakin aikaisempia. Euroopassa viljeltävien lajikkeiden FAO-arvo on jopa 400, eli 

niiden kasvuaika on huomattavasti pidempi (Sairanen ja Korhonen 2019).  

 

2.4 Maissi ja nurmi 

Suomessa säilörehuksi viljeltävät nurmikasvit ovat monivuotisia ja kasvavat viileissäkin olosuhteissa 

hyvin. Sairasen ja Kajavan (2020) tutkimuksen mukaan ensimmäinen nurmisato oli korjattavissa 

tehoisan lämpösumman ollessa 338 °C-astetta. Nurmen kasvu on nopeaa ja siitä voidaan korjata 

Suomessa kahdesta kolmeen laadukasta säilörehusatoa kasvukauden aikana kasvuolosuhteista 

riippuen. Nuori nurmi on satoisa ja kasvaa nopeasti niiton jälkeen (McDonald ym. 2011, Anttila ym. 

2014). Sairanen ja Kajava (2020) raportoivat tutkimuksessaan 8000 kuiva-ainekilon hehtaarisadosta 

kahden niiton taktiikalla, mutta Anttilan ym. (2014) mukaan tuotantokustannukseltaan kannattava 

satotaso hyvin sulavalla nurmisäilörehulla (D-arvo 690) olisi noin 10000 kuiva-ainekiloa hehtaarilta 

kolmen niiton taktiikalla. Satotaso voi kuitenkin vaihdella paljonkin ja lohkokohtaiset erot olivat Anttilan 

ym. (2014) julkaisun perusteella suuria. Ensimmäisen niiton keskisato oli aineiston perusteella vuonna 

2011 3311 kg ka/ha ja vuonna 2012 3203 kg ka/ha. Mikäli kasvusto talvehtii hyvin, tulee 

nurmikasvustolle perustamiskustannuksia vain muutaman vuoden välein.  

 

Maissi ei talvehdi, joten kasvusto on perustettava joka kevät uudelleen. Siksi Sairasen ja Kajavan (2020) 

mukaan katemuovin alle kylvetyn maissiviljelmän tuotantokustannukset ovat nurmenviljelyä 

suuremmat, mutta maissisäilörehusta saatava suurempi säilörehun kuiva-ainesato saattaa alentaa 

tuotantokustannuksia per saatu kuiva-ainekilo nurmisäilörehuun verrattuna.  

 

Maissin erinomaisuus säilörehuntuotantoon perustuu sen kykyyn tuottaa suuri kuiva-ainesato ja 

hyödyntää perusteellisesti koko kasvukausi sateineen ja lämpöineen, eikä maissi ei kärsi nurmen tavoin 

esimerkiksi niiton jälkeisestä helteestä, jolloin nurmen sänki voi palaa auringossa. Siten maissin viljely 

hajauttaa nurmentuotantoriskiä (Berner 2020). Nurmisato voidaan korjata monella eri tekniikalla, 
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mutta toistaiseksi maissisäilörehun tuotantoon soveltuu parhaiten suoraniittopäällä varustettu silppuri 

ja tehokas koneketju (Huuskonen 2012, Huuskonen ym. 2014). 

 

Maissi varastoi hiilihydraatteja tärkkelyksenä, nurmi taas fruktaaneina ja muina sokereina. Nurmessa 

on runsaasti raakavalkuaista (McDonald ym. 2011) ja siksi se tarvitsee riittävästi typpeä 

kasvuunsa.  Nurmen raakavalkuaispitoisuus laskee ja sulavuus heikentyy kehitysasteen noustessa. 

Sulavuuden heikkeneminen kasvuston vanhentuessa johtuu ligniinipitoisuuden nousemisesta, sillä 

nurmi sisältää runsaasti soluseinämähiilihydraatteja (selluloosa, hemiselluloosa, ligniini) (McDonald 

ym. 2011).   

 

 Maissista saadaan paljon runsasenergistä, helposti ruokinnassa hyödynnettävää säilörehua, joka säilyy 

oikein säilöttynä pitkiäkin aikoja (Bates 1998). Vaikka maissisäilörehu on sisältämänsä tärkkelyksen 

ansiosta energia-arvoltaan erinomaista ja sen avulla voidaan korvata ruokinnassa osittain viljaa (Berner 

2020), se ei sovellu lypsylehmien ainoaksi karkearehuksi toisin kuin nurmisäilörehu (O’Mara ym. 1998, 

Huuskonen ym. 2014).  

 

3 METAANI 

3.1 Metaanin muodostuminen 

Metaani on kasvihuonekaasu, jota muodostuu märehtijän ruuansulatuskanavassa runsaita määriä 

metanogeneesiin kykenevien mikrobien ja arkkien hajottaessa orgaanista ainesta pötsin hapettomissa 

olosuhteissa. Metaania muodostuu myös paksusuolessa mikrobitoiminnan tuloksena sekä lannasta. 

 

Pötsin mikrobisto hajottaa rehun hiilihydraatteja yksinkertaisemmiksi yhdisteiksi hydrolyysin avulla, 

jolloin muodostuu haihtuvia rasvahappoja. Samalla muodostuu mm. vetyä (H2) ja hiilidioksidia (CO2) 

(Hook ym. 2010, Danielsson ym. 2017).  Vetyä tarvitaan VFA:n muodostamiseen pötsissä, mutta sitä 

muodostuu kuitenkin fermentaation tuloksena liikaa ja siten mikrobisen metaanintuotannon avulla 

ylimääräistä vetykaasua pitää pystyä poistamaan. Vedyn ja hiilidioksidin ylimäärä poistuu röyhtäyksinä 

ilmaan (Morgavi ym. 2010). Metaanin muodostuminen on siis seurausta vedyn runsaasta 
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muodostumisesta pötsissä kuituisten hiilihydraattien fermentoitumisesta. Kun rehussa on vähän kuitua 

ja paljon nopeasti pötsissä fermentoituvaa tärkkelystä, muodostuu runsaasti propioni- ja voihappoa ja 

olosuhteet metanogeneesiin kykeneville bakteereille heikentyvät, sillä etikkahappoa ei muodostu ja 

vetyä ei muodostu metaanin tuotantoa varten riittävästi fermentoitavan kuidun määrän vähennyttyä 

(McDonald ym. 2011). Metaanintuotannon väheneminen perustuu siis siihen, että runsas määrä 

tärkkelystä fermentoituu pötsissä muodostaen enemmän propionihappoa ja vähemmän etikkahappoa. 

Propionihappo on lypsylehmälle tärkeä energianlähde, sillä sitä käytetään glukoneogeneesissä 

glukoosin tuotantoon (McDonald ym. 2011). Pötsissä tapahtuva metanogeneesi on pääasiassa 

hydrogenotrofinen metanogeneesi (Fenchel ym. 2012, Mobilian ja Craft 2021), jonka kemiallinen 

reaktioyhtälö on 4H2+CO2->CH4+2H2O (Fenchel ym. 2012).  

 

3.2 Metaanin tuotantoon vaikuttavat tekijät  

 

Eniten metaanin muodostumiseen vaikuttaa ruokinta (Van Gastelen ym. 2014, Van Gastelen 2019). 

Metaanintuotanto on yhteydessä kuiva-aineen syöntiin siten, että mitä enemmän kuiva-ainetta lehmä 

syö, sitä enemmän se tuottaa metaania, koska suurempi määrä rehua tarkoittaa suurempaa 

fermentoitavaa rehumäärää. Metaanintuotantoa voidaan siis vähentää kuiva-aineen syöntiä 

pienentämällä tai vaikuttamalla ruokinnassa käytetyn rehun laatuun. Runsaasti kuitua sisältävällä 

ruokinnalla metaania muodostuu enemmän, sillä paljon kuitua sisältävä karkearehu sulaa pötsissä 

hitaammin kuin tärkkelystä sisältävä ja siten vähemmän metaania tuottava karkearehu (McDonald ym. 

2011). Metaanintuotantoa voidaan kuvata todellisilla päästöillä grammoina päivässä (g CH4/pv) tai 

päästöintensiteettinä (g CH4/eläintuote) (Beauchemin ym. 2020). Maissisäilörehua sisältävä ruokinta 

on nurmisäilörehuruokintaan verrattuna usein vähemmän kuitua ja enemmän tärkkelystä sisältävää ja 

helposti sulavaa, joten sen syönti nousee maittavuuden ja nopean sulavuuden ansiosta ja metaanin 

tuotanto laskee (Van Gastelen ym. 2014, Hart ym. 2015). Van Gastelenin ym. (2014) tutkimuksessa 

metaanintuotanto oli nurmisäilörehuruokinnalla 24,6 g per syöty kuiva-ainekilo eli suurempi, kuin 

maissisäilörehuruokinnalla, jossa vastaava lukema oli 22,0. Hartin ym. (2015) tutkimuksessa 

metaanintuotanto nurmisäilörehulla oli 19,6 g per syöty kuiva-ainekilo ja maissisäilörehulla vastaava 

luku oli 17,1.  
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Metaanintuotannon intensiteetti oli Chagasin ym. (2020) tutkimuksessa maissi- ja nurmisäilörehua 

sisältävällä ruokinnalla 15,5 g/kg EKM ja vain nurmisäilörehua sisältävällä ruokinnalla 14,7 g/kg EKM ja 

Van Gastelenin ym. (2014) tutkimuksessa vain maissisäilörehua sisältävällä ruokinnalla 15,3 g/kg EKM 

ja vain nurmisäilörehua sisältävällä ruokinnalla 16,6 g/kg EKM. Hartin ym. (2015) tutkimuksessa 

intensiteetti maissisäilörehua 70 % ja nurmisäilörehua 30 % sisältävällä ruokinnalla oli 14,4 g/kg 

maitotuotos ja nurmisäilörehua 70 % ja maissisäilörehua 30 % sisältävällä ruokinnalla 15,0 g/kg 

maitotuotos. Hatewin ym. (2016) tutkimuksessa metaanintuotannon intensiteetti oli maissisäilörehun 

kuiva-ainepitoisuudesta riippuen 13,4–12,4 g/kg EKM. Metaanin päivittäiset tuotantomäärät 

vaihtelivat 361–443 g/pv välillä riippuen maissisäilörehun osuudesta rehuannoksen karkearehusta (Van 

Gastelen ym. 2014, Hart ym. 2015, Hatew ym. 2016 ja Chagas ym. 2020). 

 

3.3 Metaanin muodostumisen vähentäminen 

 

Metaanintuotantoa vähentävillä tekijöillä pyritään vaikuttamaan pötsin mikrobien toimintaan ja 

metanogeneesiin. Pötsifermentaatioon ja metaanin muodostumiseen vaikuttavat rehuun lisätyt 

ionoforit, rasvalisät ja runsas, korkeaenergisen väkirehun käyttö (Boadi ym. 2004, Beauchemin ym. 

2020). Williams ym. (2020) totesivat tutkimuksessaan, että puuvillasiemenöljy- ja tanniinilisä suoraan 

pötsiin annosteltuna vähensivät metaanintuotantoa. Van Zijderveld ym. (2011) totesivat 

tutkimuksessaan, että metaanituotos väheni, kun ruokintaan lisättiin lisäainetta, joka sisälsi 

lauriinihappoa, myristiinihappoa, pellavasiemenöljyä ja kalsiumfumaraattia. Metaanintuotantoa 

voidaan vähentää myös parantamalla eläinten tuotoskykyä genetiikan, eläinten terveyden ja 

paremman karkearehun laadun avulla, sillä lypsylehmien metaanintuotannon vähentämiseen vaikuttaa 

pienemmän kuiva-ainesyönnin ja ruokinnan lisäksi tuotostaso. Jos lehmän maitotuotos on korkea, 

muodostuu metaania suhteessa maitomäärään nähden vähemmän, kuin matalatuottoisella lehmällä. 

Maitotuotoksen lisääminen on yksi tapa vähentää metaanintuotantoa (Beauchemin ym. 2020). 

 

Tulevaisuudessa märehtijöiden metaanintuotannon vähentäminen on yhä merkittävämmässä roolissa 

ja metaanintuotantoa voidaan vähentää fermentaatiota ja pötsin mikrobistoa muuttavilla rokotteilla, 
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kemiallisilla inhibiittoreilla (3-nitrooksypropanoli), rehuun lisättävillä nitraateilla ja levillä ja vähemmän 

metaania tuottavien eläinten jalostuksella (Beauchemin ym. 2020).  

 

4 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten nurmisäilörehun osittainen korvaaminen 

maissisäilörehulla vaikuttaa lypsylehmien rehun syöntiin, dieetin sulavuuteen, maitotuotokseen ja 

metaanintuotantoon. Ruokintakokeessa lypsylehmille syötettiin kahdenlaista karkearehua, maissi- ja 

nurmisäilörehua. 

 

5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

5.1 Koemalli 

 

Ruokintakoe järjestettiin Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tutkimustilan pihattonavetassa 

18.1.2020-9.4.2020. Koe koostui kolmesta neljän viikon mittaisesta jaksosta. Jokaisen jakson kolme 

ensimmäistä viikkoa olivat totutuskautta ja näytteiden keruu sekä mittaukset suoritettiin neljännellä 

viikolla. Kaikki pihaton lehmät saivat samaa koeruokintaa jakson aikana. Ennen kokeen alkua lehmistä 

kymmenen valittiin näytteenkeruuta varten intensiivilehmiksi. Lehmät olivat samassa tuotosvaiheessa 

ja niiden poikimisesta oli kokeen alkaessa kulunut keskimäärin 98 päivää (keskihajonta 19 päivää). 

Lehmien tuotos oli kokeen alkaessa keskimäärin 46,6 kg/pv (keskihajonta 3,58 kg/pv).   

 

5.2 Kokeen rehut ja ruokinta 

 

Kokeen ensimmäisen ja kolmannen jakson aikana eläimet söivät vapaasti maissi- ja nurmisäilörehuun 

perustuvaa seosrehua. Maissi-nurmisäilörehuseoksesta puolet (50 %) oli maissi- ja puolet 

nurmisäilörehua kuiva-aineesta. Toisessa jaksossa eläimet söivät vapaasti nurmisäilörehuun perustuvaa 

seosrehua.   
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Kokeessa käytetty maissisäilörehu oli korjattu Viikin tutkimustilan pelloilta myöhään syksyllä 

(korjuupäivä 7.10.2019). Korjuuhetkellä kasvuston kuiva-ainepitoisuus oli 31 % ja tärkkelyspitoisuus 26 

% kuiva-aineessa. Säilöntäaineena käytettiin Kofasil Ultra K -säilöntäainetta (Addcon GmbH, Bitterfelg-

Wolfen, Saksa) neljä litraa tuhatta maissirehukiloa kohden. Maissista korjattiin kaikki maanpäällinen 

biomassa noin 20 senttimetrin sänkeen. Korjuu tehtiin Claas Jaguar 950 -ajosilppurilla (Claas KGaA 

GmbH, Harsewinkel, Saksa), jossa oli maissinkorjuussa käytettävä suoraniittopää.  Kokeessa käytetty 

nurmisäilörehu oli Viikin tutkimustilan pelloilta niittomurskaimella (Krone EasyCut 3210 CV, 

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Spelle, Saksa) kaadettua ja pyöröpaaleihin (Lely Welger RPC 245 

Tornado, Lely International, Maassluis, Alankomaat) korjattua, ensimmäisen sadon (11.-12.6.2019) 

timotei-nurminatarehua. Pyöröpaaleihin säilötyssä rehussa säilöntäaineena oli käytetty AIV 2 Plus Na -

liuosta (Taminco Finland Oy, Oulu, Suomi; 5 litraa liuosta per 1000 kg rehua).  

 

Kaikilla jaksoilla seosrehu sisälsi karkearehujen lisäksi väkirehuseosta, joka koostui ohrasta (51 %), 

härkäpavusta (20 %), kaurasta (15 %), herneestä (5 %), melassileikkeestä (5 %), kivennäisistä (3 %, E-

Melli-TMR, Lantmännen agro, Kaipiainen, Kouvola, Suomi) ja propyleeniglykolista (1 %). Karkearehun ja 

väkirehun välinen suhde kuiva-aineessa oli 65:35. Seosrehun väkirehuseos teetettiin ostopalveluna 

tilan omista raaka-aineista rahtimyllärillä. Nämä raaka-aineet (ohra, kaura, herne ja härkäpapu) olivat 

tilalla kasvatettuja. Myllylaitteistossa (Tropper Master Mix 3–6 t, Tropper Maschinen und Anlagen 

GmbH, Redlham, Itävalta) oli sekä vasaramylly (HM660 6 mm seula) härkäpavun jauhamiseen, että 

viljojen jauhamiseen valssimylly. Lehmät saivat lypsyrobotilta maitotuotokseen perustuvan määrän 

täydennysrehua, keskimäärin 6,18 kg/pv (Sopiva, Hankkija Oy, Hyvinkää, Suomi). Lypsyrobotti (Lely 

Astronaut A3, Lely International, Maassluis, Alankomaat; Lely T4C tuotannonhallintaohjelma) annosteli 

väkirehun yksilöllisesti jokaiselle lehmälle lypsyn aikana.   

 

Seosrehu sekoitettiin ja jaettiin kiskoilla liikkuvalla TMR-SUK M2 (Pellon Group, Ylihärmä, Suomi) 

sekoittavalla rehuvaunulla. Sekoittava rehuvaunu jakoi automaattisesti kolme kertaa päivässä (kello 9, 

15 ja 19) seosrehua vaa’allisiin RIC-rehukuppeihin (Rouhage Intake Control, Insentec, Marknesse, 

Alankomaat).   
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5.3 Mittaukset, näytteiden otto ja määritykset 

 

Seosrehun syöntiä mitattiin päivittäin vaakakuppien avulla. Ne keräsivät tietoa kulutetusta rehusta ja 

tieto tallentui tietokoneelle. Kupit puhdistettiin ja tyhjennettiin vanhasta rehusta päivittäin kello 9. 

Lypsyrobotti mittasi lehmien maitotuotoksen jokaisella lypsykerralla. Intensiivilehmiltä kerättiin 

jokaiselta lypsykerralta maitonäytteitä näytteenkeruuviikolla kahden vuorokauden ajan. Maitonäytteet 

otettiin Lely Shuttle –laitteella yksilöllisesti jokaiselta lehmältä ja maitonäytepikareissa käytettiin 

Bronopol-säilöntäainepilleriä (Valio Oy, Helsinki, Suomi).  Maitonäytteet analysoitiin Valion 

aluelaboratoriossa ja niistä määritettiin rasva, valkuainen, laktoosi, urea, solut ja kuiva-aine. Valio Oy:n 

Seinäjoen aluelaboratoriossa käytettiin infrapuna-analysaattoria (Milco Scan FT 6000, Foss, Hillerød, 

Tanska).   

 

Lehmien metaanintuotantoa mitattiin lypsyrobotin väkirehukioskiin asennetulla GreenFeed -

mittauslaitteella (C-Lock Inc, Rapid City, Yhdysvallat).  Intensiivilehmiltä kerättiin näytteenkeruuviikolla 

aamuisin (kello 9 alkaen) 1 litra sontaa suoraan peräsuolesta sulavuuden määrittämistä varten. Sonta 

kerättiin yksilöllisesti ja saman keruuviikon sonnat laitettiin lehmän mukaan yksilöllisesti nimettyyn 10 

litran sankoon ja pakastettiin (-20 °C). Sontaa säilytettiin pakastettuna jakson loppuun asti, jolloin 

näytteet sulatettiin ja käsiteltiin. Sen jälkeen niistä otettiin näyte kokonaistypen määritystä varten sekä 

kuiva-aine- ja analyysinäyte. Sontanäytteet kuivattiin tuulettavassa kuivauskaapissa ensin 103 °C 

asteessa tunnin ajan ja sitten 70 °C asteessa kahden vuorokauden ajan. Näytteet punnittiin ja tulokset 

kirjattiin ennen ja jälkeen kuivauksen. Kuivatusta analyysinäytteestä (lämpökaapissa 103 °C asteessa 16 

tuntia) määritettiin sekundäärinen kuiva-aine. Lopusta sonnasta (n. 500 g) otettiin varanäyte ja se 

pakastettiin uudestaan. 

   

Säilörehunäytteistä analysoitiin kuiva-aine ja pH jokaisen jakson kolmella ensimmäisellä viikolla 

kahtena eri päivänä. Säilörehusta ja väkirehuista (seosrehun väkirehuseos ja teollinen robottiväkirehu) 

otettiin näyte keruuviikolla jokaisen seosrehusekoituskerran yhteydessä ja nämä osanäytteet 

yhdistettiin kokeen päätyttyä jaksoittain analyysia varten. Valmiista seosrehusta ei kerätty näytteitä. 

Säilörehun ja väkirehun analyysinäytteiden kuivatus tehtiin tuulettavassa kuivauskaapissa (Memmert, 
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Memmert GmbH, Schwabach, Saksa) siten, että näytteitä pidettiin ensin 103 °C asteessa tunnin ajan ja 

sitten kahden vuorokauden ajan 50 °C asteessa. Kuiva-aine määritettiin pitämällä näytteitä 

lämpökaapissa 103 ºC:ssa 20–24 tuntia. Näytteet punnittiin ja tulokset kirjattiin ennen ja jälkeen 

kuivauksen. Kuivatut rehunäytteet jauhettiin vasaramyllyn 1 mm seulalla ja sontanäytteet 1,5 mm 

seulalla (Sakomylly KT-3100, Koneteollisuus Oy, Helsinki, Suomi). Seosrehun väkirehuseoksesta, 

teollisesta robottiväkirehusta ja säilörehuista määritettiin primäärinen ja sekundäärinen kuiva-aine, 

tuhka, tärkkelys, raakavalkuainen, neutraalidetergenttikuitu (NDF), happoon liukenematon tuhka (AIA) 

ja HCl-rasva. Lisäksi ainoastaan säilörehunäytteistä määritettiin pH, maitohappopitoisuus, haihtuvat 

rasvahapot (VFA), pelkistävät sokerit, ammoniumtyppi, etanoli ja in vitro -sellulaasisulavuus. 

Sontanäytteistä määritettiin sekundäärisen kuiva-aineen, tuhkan, pH:n, tärkkelyksen, happoon 

liukenemattoman kuidun (AIA) ja neutraalidetergenttikuidun (NDF) pitoisuudet. 

 

Rehu- ja sontanäytteiden typpi- ja raakavalkuaispitoisuus määritettiin Kjeldahl-menetelmällä (AOAC 

1995). Laitteina olivat Tecator-polttolaite (Tecator Digestion Auto ja Tecator Scubber) sekä tislaus- ja 

titrauslaitteisto (FOSS Kjeltec Auto 2300, Foss, Hillerød, Tanska). Säilörehun orgaanisen aineen in vitro 

–sulavuus määritettiin pepsiini-sellulaasi-menetelmällä (Friedel 1990) käyttäen Nousiaisen ym. (2003) 

muunnelmaa. In vitro-sulavuuden perusteella laskettiin sulavan orgaanisen aineen pitoisuus kuiva-

aineessa. Säilörehun maitohappopitoisuus määritettiin kolorimetrisellä menetelmällä (Barker ja 

Summerson 1941) ja määrityksessä käytetty laite oli Shimadzu UV-VIS mini 1240, Shimadzu Europa 

GmbH, Duisburg, Saksa. Säilörehun pH mitattiin pH-mittarilla navetan laboratoriossa (S20 SevenEasyTM 

pH, Mettler-Toledo Ltd, Leicester, Iso-Britannia) ja kotieläintieteen laboratoriossa (SevenCompactTM 

S220, Mettler-Toledo Ltd, Leicester, Iso-Britannia). Säilörehun haihtuvat rasvahapot (VFA) määritettiin 

nestekromatografilla (Waters Acquity UPLC, Waters, Milford, MA, Yhdysvallat), kolonni (186004097, 

Waters MassTrak AAA, Waters, Milford, MA, Yhdysvallat). Menetelmä on kuvattu Puhakan ym. (2016) 

julkaisussa. Säilörehun ammoniumtyppipitoisuus määritettiin kolorimetrisellä menetelmällä 

McCullough (1967) mukaan. Laite oli Shimadzu UV-VIS mini 1240 (Shimadzu Europa GmbH, Duisburg, 

Saksa). Etanolin määrittäminen säilörehusta tehtiin kolorimetrisellä menetelmällä ja käytössä oli 

entsyymikitti (cat. No 176290, R-Biopharm AG, Darmstadt, Saksa). Laite oli Shimadzu UV-VIS mini 1240 

(Shimadzu Europa GmbH, Duisburg, Saksa).   



16 
 

 

 

Rehu- ja sontanäytteiden tuhkapitoisuus määritettiin polttamalla näyte muhveliuunissa (Heraeus 

Thermicon T, Heraeus, Hanau, Saksa) 600 °C asteessa 20–24 tuntia. Tärkkelys analysoitiin näytteistä 

kolorimetrisella menetelmällä (Shimadzu UV-VIS mini 1240, Shimadzu Europa GmbH, Duisburg, Saksa), 

käyttäen Megazymen K-TSTA-kitin (Megazyme, Co. Wicklow, Irlanti) amyloglukosidaasi- / α-

amylaasimetodia. Valmistajan työohjeen versio oli c, jota edelsi kuitenkin etanolipesu (ohjeen e kohdat 

1–5, AOAC metodi 996.1). Rehu- ja sontanäytteiden AIA-pitoisuus määritettiin Van Keulenin ja Youngin 

(1977) mukaan. NDF-pitoisuus analysoitiin Van Soestin ym. (1991) menetelmän mukaan, missä 

käytetään natriumsulfiittia ja väkirehunäytteiden määrityksessä myös α-amylaasia. NDF-määrityksen 

tulokset ovat ilmoitettu ilman jäännöstuhkaa. Käytössä oli automaattinen FiberTherm FT12 -uuttolaite 

(Gerhardt, Königswinter, Saksa).    

 

5.4 Tulosten laskenta ja tilastollinen analyysi 

 

Säilörehunäytteiden kuiva-ainekorjaus laskettiin Huidan ym. (1986) mukaan. Kuiva-ainekorjauksessa 

huomioidaan näytteistä lämpökaappikuivauksessa haihtuneet komponentit, haihtuvat rasvahapot, 

maitohappo, etanoli ja ammoniakkityppi.   

 

Energiakorjattu maitotuotos (EKM) laskettiin Sjaunjan ym. (1990) mukaan kaavalla   

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

× maidon laktoosiprosentti + 20,7) / 3140.  

 

Ravintoaineiden sulavuus laskettiin kaavalla: (saanti rehusta – eritys sonnassa) /saanti rehusta.   

Ohutsuolesta imeytyvä valkuainen (OIV) ja pötsin valkuaistase (PVT) laskettiin Rehutaulukoissa (Luke 

2022) esitetyllä tavalla.   

 

Seosrehun väkirehuseoksen muuntokelpoinen energia (ME-arvo) laskettiin käyttäen komponenttien 

osuuksia ja rehutaulukossa ilmoitettuja komponenttien ME-pitoisuuksia. Täysrehun ME-arvona 

käytettiin valmistajan ilmoittamaa pitoisuutta.   
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Karkearehujen ME-sisältö laskettiin Luken (2022) mukaan nurmisäilörehulle kaavalla ME (MJ) = 0,016 * 

D-arvo ja maissisäilörehulle ME (MJ) = 0,0155 * D-arvo. Korjattu ME-saanti laskettiin rehutaulukoissa 

(Luke 2022) esitetyllä tavalla siten, että 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 MEyp =rehuannoksen 

korjaamaton ME-pitoisuus (MJ/kg ka) ja rv-pit=rehuannoksenraakavalkuaispitoisuus, g/kg ka. 

 

Metaanitulosten laskennassa käytettiin vain niiden intensiivilehmien dataa, joilta saatiin vähintään 10 

mittaustulosta jakson kahden viimeisen viikon aikana. Tarkastelu tehtiin kullakin jaksolla erikseen. 

Riittävän laajan aineiston saamiseksi metaanidataa täydennettiin kolmen muun, samoilla ruokinnoilla 

olleen, lehmän mittaustuloksilla.  

 

Kaikki tulokset tallennettiin Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Tietojen tilastollisessa 

analysoinnissa käytettiin varianssianalyysia ja SAS-ohjelmiston (versio 9.4 SAS Institute Inc., Cary, 

Yhdysvallat) Mixed-proseduuria. Tilastollisessa mallissa jakso oli kiinteä tekijä ja lehmä satunnaistekijä. 

Jakson vaikutusta tutkittiin ortogonaalisilla kontrasteilla huomioiden lineaarinen sekä toisen asteen 

vaikutus. Residuaalien normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin SAS-ohjelmiston Univariate-proseduurin 

avulla.   

 

6 TULOKSET  

 

6.1 Rehujen kemiallinen koostumus  

 

Taulukon 1 perusteella nurmisäilörehun raakavalkuais- ja NDF-pitoisuus oli huomattavasti suurempi 

kuin maissisäilörehun. NDF-pitoisuuden ero säilörehujen välillä oli 199 g/kg ka. Tärkkelyspitoisuuden 

ero nurmi- ja maissisäilörehun välillä oli myös suuri, sillä nurmisäilörehussa ei ollut tärkkelystä 

käytännössä ollenkaan (pitoisuus 4,1 g/kg ka). Myös solunsisällyshiilihydraattipitoisuus oli 

nurmisäilörehussa pienempi kuin maissisäilörehussa. Vaikka etikka- ja maitohappopitoisuus sekä 

ammoniumtyppipitoisuus olivat maissisäilörehussa suurempia kuin nurmisäilörehussa 
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(ammoniumtyppipitoisuuden ero 40,1 g/kg N), niin ammoniumtyppipitoisuuden ero säilörehujen välillä 

oli merkittävin käymislaatua mittaava tekijä. 

 

 D-arvo, eli sulavan orgaanisen aineen pitoisuus kuiva-aineessa oli nurmisäilörehussa pienempi (652 

g/kg ka) kuin maissisäilörehussa (679 g/kg ka). Maissisäilörehun PVT-arvo oli negatiivinen ja 

huomattavasti pienempi kuin nurmisäilörehun. Muuntokelpoisen energian ja ohutsuolesta imeytyvän 

valkuaisen pitoisuus oli nurmi- ja maissisäilörehussa lähes sama.   

 
Taulukko 1. Koerehujen kemiallinen koostumus.  
  

Nurmisäilörehu Maissisäilörehu Tilan väkirehuseos Täydennysväkirehu 
Kuiva-aine g/kg 361 351 868 867 
Kuiva-aineessa, g/kg 

    

    Raakavalkuainen 126 79,1 174 223 
    Tärkkelys 4,1 254 415 205 
    NDF¹ 590 390 147 221 
    SSHH² 185 475 578 439 
    Kokonaisrasva 19,7 15,9 26,2 44,1 
    Tuhka 79,3 40,0 74,0 72,9 
    pH 4,39 4,40 

  

    Sokeri 109 108 
  

    Maitohappo 25,1 27,8 
  

    Etikkahappo 6,10 13,8 
  

    Propionihappo 0,97 0,70 
  

    Voihapppo 0,00 0,00 
  

    Etanoli 2,34 1,74 
  

Ammoniumtyppi, g/kg N 49,9 90,0 
  

D-arvo³, g/kg ka 652 679 
  

ME4, MJ/kg ka 10,4 10,5 12,6 12,6* 
OIV5, g/kg ka 77,3 77,2 97,9 124* 
PVT6, g/kg ka 14,8 -37,7 11,9 53,0* 

Tähdellä (*) merkityt ovat valmistajan ilmoittamia arvoja (Hankkija Oy), ¹ NDF = Neutraalidetergenttikuitu,  
² SSHH = Solunsisällyshiilihydraatit, ³ D-arvo = Sulavan orgaanisen aineen pitoisuus kuiva-aineessa,   
4 ME = Muuntokelpoinen energia, 5 OIV= Ohutsuolesta imeytyvä valkuainen, 6 PVT = Pötsin valkuaistase.  
  
  
6.2 Ravintoaineiden saanti ja sulavuus 

 

Taulukon 2 perusteella maissisäilörehuruokinnalla kuiva-aineen saanti oli 0,9 kg ka/pv suurempi 

(jaksojen 1 ja 3 keskiarvo verrattuna jaksoon 2) kuin nurmiruokinnalla. Ruokinta vaikutti orgaanisen 
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aineen saantiin (toisen asteen vaikutus, P < 0,009) siten, että orgaanisen aineen saanti oli pienempää 

nurmisäilörehuruokinnalla kuin maissisäilörehuruokinnalla. Toisen asteen vaikutus näkyi myös 

tärkkelyksen ja solunsisällyshiilihydraattien (SSHH) saanneissa (P < 0,001), jotka pienenivät ruokinnan 

muuttuessa maissisäilörehusta nurmisäilörehuun. Neutraalidetergenttikuidun (NDF) saannissa 

jaksojen välillä oli merkittävä ero. Jaksolla 2, nurmisäilörehuruokinnalla, NDF:n saanti oli suurempi kuin 

jaksoilla 1 ja 3 (toisen asteen vaikutus, P < 0,001).  

 

Raakavalkuaisen saanti väheni maissiruokinnalla jaksoilla 1 ja 3 jaksoon 2 verrattuna (toisen asteen 

vaikutus, P=0,001).  Lineaarinen vaikutus (P=0,002) selittyy kolmannen jakson muita jaksoja 

pienemmällä raakavalkuaisen saannilla. Kuiva-aineen, orgaanisen aineen, NDF:n ja raakavalkuaisen 

näennäinen sulavuus oli jaksoilla 1 ja 3 pienempi kuin jaksolla 2 (toisen asteen vaikutus P < 0,001). 

Tärkkelyksen näennäinen sulavuus oli jaksoihin 1 ja 3 verrattuna hieman pienempi jaksossa 2 (toisen 

asteen vaikutus P=0,04).  

 

Taulukko 2. Syönti ja ravintoaineiden saanti sekä näennäinen sulavuus maissisäilörehun korvatessa 

nurmisäilörehua lypsylehmien ruokinnassa (n=10, paitsi jaksolla 3 n=9).  

___________________________________________________________________________________ 

           __________Koeruokinnat*_________________            Tilastollinen merkitsevyys 
  

Jakso 1, 
maissisäilörehu 

 Jakso 2, 
nurmisäilörehu 

 Jakso 3, 
maissisäilörehu 

SEM LIN 2. aste 

Kuiva-aine, kg/pv 26,8  25,7  26,4 0,647 0,39 0,035 
   Orgaaninen aine, g/kg ka 24,9  23,7  24,7 0,603 0,72 0,009 
   NDF1, g/kg ka 8,80  9,70  8,87 0,230 0,67 < 0,001 
   Raakavalkuainen, g/kg ka 4,13  4,23  3,88 0,101 0,002 0,001 
   Tärkkelys, g/kg ka 6,01  4,11  6,03 0,135 0,86 < 0,001 
   Kokonaisrasva, g/kg ka 0,704  0,704  0,709 0,018 0,02 0,45 
   SSHH2, g/kg ka 11,3  9,08  11,3 0,260 0,9 < 0,001 
Näennäinen sulavuus, g/kg 

 
 

 
 

    

   Kuiva-aine, g/kg 647  678  625 7,2 0,014 < 0,001 
   Orgaaninen aine, g/kg ka 661  695  642 6,9 0,025 < 0,001 
   NDF3, g/kg ka 353  498  319 10,0 0,002 < 0,001 
   Raakavalkuainen, g/kg ka 633  669  569 9,0 < 0,001 < 0,001 
   Tärkkelys, g/kg ka 987  985  988 1,0 0,38 0,04 
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* Jakso 1 ja 3 = Maissi-nurmisäilörehuseos ja täysväkirehu robotilta (kuiva-aineesta 50 % maissi- ja 50 % 
nurmisäilörehua), jakso 2 = Nurmisäilörehuseos ja täysväkirehu robotilta. 1,3NDF = Neutraalidetergenttikuitu, 
2SSHH = Solunsisällyshiilihydraatit.   
 

6.3 Ruokinnan vaikutus maitotuotokseen ja energian hyväksikäyttöön  

 

Taulukon 3 perusteella maitotuotos väheni koko kokeen aikana lineaarisesti (P < 0,001), mutta toisen 

asteen vaikutusta ei havaittu. Maidon laktoosi- ja rasvapitoisuus (g/kg) ei muuttunut kokeen aikana, 

mutta valkuais- ja ureapitoisuus kasvoi kokeen edetessä lineaarisesti (P < 0,001). Maidon ureapitoisuus 

oli toisella jaksolla, kun lehmät saivat nurmisäilörehua, muita jaksoja suurempi (toisen asteen vaikutus 

P < 0,001).  Laktoosituotos (g/pv) laski ja maidon solupitoisuus kasvoi lineaarisesti kokeen edetessä 

(lineaarinen vaikutus; laktoosi P < 0,001 ja solut P < 0,01).    

 

Taulukko 3. Maitotuotos ja maidon koostumus maissisäilörehun korvatessa nurmisäilörehua 

lypsylehmien ruokinnassa (n=10, paitsi jaksolla 3 n=9).  

___________________________________________________________________________________ 

                   ___________Koeruokinnat*__________                     __Tilastollinen merkitsevyys__  
 

   Jakso 1,  
maissisäilörehu  

Jakso 2,  
nurmisäilörehu 

Jakso 3,  
maissisäilörehu 

 SEM  LIN  2. aste  

Tuotos, kg/pv                
  Maito    40,1  37,3  34,6   1,57  < 0,001  0,95  

  EKM1  
  

 39,5  37,4  35,4   1,82  0,004  0,94  

Pitoisuus, g/kg                
  Laktoosi   45,1  44,8  44,8   0,47  0,20  0,30  
  Rasva   39,1  39,8  40,7   1,34  0,21  0,99  
  Valkuainen   34,2  35,4  36,8   0,99  < 0,001  0,65  
  Urea mg/dl   19,9  28,4  23,5   0,90  0,003  < 0,001  
Tuotos, g/pv                
  Laktoosi   1810  1671  1554   77,1  < 0,001  0,83  
  Rasva   1566  1484  1408   76,7  0,02  0,95  
  Valkuainen   1371  1325  1278   73,1  0,04  0,97  
Solut 1000, kpl/ml   28,7  42,2  56,8   11,7  0,07  0,96  
Solut, log-muun.   1,39  1,48  1,66   0,107  0,01  0,64  
(*) Jakso 1 ja 3 = Maissi-nurmisäilörehuseos (kuiva-aineesta 50 % maissi- ja 50 % nurmisäilörehua, karkearehun 
ja väkirehun välinen suhde 65:35 kuiva-aineessa) ja täysväkirehu robotilta. Jakso 2 = Nurmisäilörehuseos 
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(karkearehun ja väkirehun välinen suhde 65:35 kuiva-aineessa) ja täysväkirehu robotilta. 1EKM = 
Energiakorjattu maitotuotos.  
 

Taulukon 4 perusteella korjaamaton ME-saanti (MJ/pv) oli tilastollisesti merkitsevästi pienempi 

nurmisäilörehuruokinnalla maissisäilörehuruokintaan verrattuna (toinen aste, P=0,04).  Korjattu ME-

saanti (MJ/pv) taas suuntaa antavasti pienempi nurmisäilörehuruokinnalla maissisäilörehuruokintaan 

verrattuna (toinen aste, P=0,08). ME-tase oli koko kokeen ajan positiivinen ja kasvoi kokeen aikana 

(lineaarinen vaikutus, P = 0,05). Rehuhyötysuhde pieneni kokeen edetessä (lineaarinen vaikutus, 

P=0,007).  

 

Taulukko 4. Energian saanti ja hyväksikäyttö maissisäilörehun korvatessa nurmisäilörehua lypsylehmien 

ruokinnassa (n=10, paitsi jaksolla 3 n=9).   

___________________________________________________________________________________ 

             __________Koeruokinnat*__________               __Tilastollinen merkitsevyys_ 
 

  Jakso 1, 
maissisäilör
ehu  

Jakso 2,  
nurmisäilörehu  

Jakso 3,  
maissisäilörehu  

SEM  LIN  2. aste  

Rehuhyötysuhde1  1,47   1,45  1,34  0,05  0,007  0,22  
ME2-saanti, ei korjattu, MJ/pv   312   298  305  7,5  0,21  0,04  
ME-saanti, korjattu, MJ/pv   286  275  279  6,5  0,17  0,08  
ME-tarve, MJ/pv  275  264  255  9,5  0,006  0,87  
ME-tase, ei korjattu, MJ/pv    36,2  33,6  48,0  5,6  0,08  0,13  
ME-tase, korjattu, MJ/pv   10,3  10,6  23,0  5,7  0,05  0,25  
(*) Jakso 1 ja 3 = Maissi-nurmisäilörehuseos (kuiva-aineesta 50 % maissi- ja 50 % nurmisäilörehua) ja 
täysväkirehu robotilta. Jakso 2 = Nurmisäilörehuseos ja täysväkirehu robotilta.   
1EKM, kg/kuiva-aineen syönti, kg  
2ME = Muuntokelpoinen energia  
 
 
6.4 Ruokinnan vaikutus valkuaisen hyväksikäyttöön 
 
 
Taulukon 5 perusteella ohutsuolesta imeytyvän valkuaisen pitoisuus (OIV, g) oli jaksolla 2 suuntaa 

antavasti pienempi kuin jaksoilla 1 ja 3 (toisen asteen vaikutus, P=0,06). OIV-taseessa ja OIV:n 

hyväksikäytössä ei ollut kuitenkaan eroja jaksojen välillä. Maitokiloa kohden tarvittu OIV-pitoisuus (g 

OIV / kg EKM) kasvoi kokeen aikana (lineaarinen vaikutus, P = 0,02).   
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Pötsin valkuaistase (g/pv) oli huomattavasti suurempi jaksolla 2, jolloin lehmät saivat nurmisäilörehua 

kuin muilla jaksoilla (toisen asteen vaikutus, P < 0,001) eli PVT-arvo riippui merkittävästi ruokinnasta.   

Typen saanti rehusta (g/pv) oli jaksolla 2 suurempi kuin jaksoilla 1 ja 3 (toisen asteen vaikutus, P = 

0,001). Lineaarinen vaikutus typensaannissa (P = 0,002) johtui ilmeisesti kolmannen jakson muita 

jaksoja selvästi pienemmästä typen saannista.  Typen hyväksikäyttö oli heikompaa 

nurmisäilörehuruokinnalla jaksossa 2 kuin jaksoissa 1 ja 3 maissisäilörehuruokinnalla (toisen asteen 

vaikutus, P < 0,01).  

  

Taulukko 5. Valkuaisen hyväksikäyttö maissisäilörehun korvatessa nurmisäilörehua lypsylehmien 

ruokinnassa (jaksolla 1: n =9, jaksolla 2: n=8, jaksolla 3: n=7).   

___________________________________________________________________________________ 

 _________Koeruokinnat*__________                     _Tilastollinen merkitsevyys___ 
  

  Jakso 1,  
maissisäilörehu  

Jakso 2,  
nurmisäilörehu  

Jakso 3,  
maissisäilörehu  

SEM  LIN  2. aste  

 OIV1, g/pv  2549  2434  2465  61,1  0,07  0,06  
OIV1-tarve, g/pv  2549  2473  2423  107,6  0,06  0,81  
OIV1-tase, g/pv  0,48  -39,0  39,3  63,0  0,39  0,13  
OIV1 /EKM2 g/pv  65,5  66,0  70,3  2,43  0,02  0,24  
OIV1:n hyväksikäyttö3  0,71  0,72  0,69  0,025  0,27  0,17  
PVT4, g/pv  277  584  210  13,6  < 0,001  < 0,001  
Typen saanti, g/pv   661  677  621  16,1  0,002  0,001  
Maidon typpi, g  219  212  204  11,7  0,04  0,97  
Typen hyväksikäyttö5  0,33  0,31  0,33  0,012  0,74  0,01  
* Jakso 1 ja 3 = Maissi-nurmisäilörehuseos (kuiva-aineesta 50 % maissi- ja 50 % nurmisäilörehua) ja 
täysväkirehu robotilta. Jakso 2 = Nurmisäilörehuseos ja täysväkirehu robotilta.  
1OIV = Ohutsuolesta imeytyvä valkuainen, 2EKM = Energiakorjattu maitotuotos,  
3OIV:n hyväksikäyttö = maidon valkuaistuotos (g/pv) / (OIV:n saanti (g/pv) – OIV:n tarve (g/pv) ylläpitoon),  
4PVT = Pötsin valkuaistase, 5Typen hyväksikäyttö maidontuotantoon (N maito/N saanti).  
 
 
6.5 Ruokinnan vaikutus metaanintuotantoon  
 
Taulukon 6 perusteella metaanintuotanto oli nurmisäilörehuruokinnalla 4,58 % suurempi kuin 

maissisäilörehuruokinnalla. Ero metaanintuotannossa jaksojen välillä oli lähellä suuntaa antavaa (toisen 

asteen vaikutus, P=0,10). Metaanin tuotannossa EKM-kiloa kohti ei ollut eroa ruokintojen 

välillä.  Taulukossa on esitetty metaanin tuotannon mittauksissa käytettyjen lehmien maitotuotos, 
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koska metaanituloksia laskettaessa käytettiin osittain eri lehmiä kuin muiden tulosten laskennassa. 

Ruokintojen välillä ei ollut eroa maitotuotoksessa.   

 

Taulukko 6. Metaanin tuotanto maissisäilörehun korvatessa nurmisäilörehua lypsylehmien ruokinnassa 

(jaksolla 1: n =9, jaksolla 2: n=8, jaksolla 3: n=7).  

___________________________________________________________________________________ 

__________Koeruokinnat*__________          __Tilastollinen merkitsevyys_ 
 

  Jakso 1, 
maissisäilörehu 

Jakso 2, 
nurmisäilörehu  

Jakso 3, 
maissisäilörehu 

SEM  LIN  2. aste  

Metaani, g/pv  459,9  483,3  464,3  15,8  0,71  0,10  
Metaani, g/kg EKM  11,51  12,15  12,76  0,810  0,12  0,98  
EKM, kg/pv  40,8  40,7  37,7  2,21  0,10  0,32  
Maito, kg/pv  43,0  40,9  37,6  2,12  < 0,001  0,55  
* Jakso 1 ja 3 = Maissi-nurmisäilörehuseos (kuiva-aineesta 50 % maissi- ja 50 % nurmisäilörehua) ja 
täysväkirehu robotilta. Jakso 2 = Nurmisäilörehuseos ja täysväkirehu robotilta, EKM = Energiakorjattu 
maitotuotos.  
  
 
 

7 TULOSTEN TARKASTELU 

 

7.1 Rehujen koostumus, saanti ja sulavuus 

 

Tässä tutkimuksessa maissisäilörehun kuiva-ainepitoisuus (351 g/kg) oli nurmisäilörehun kuiva-

ainepitoisuuta pienempi, mutta kuitenkin suurempi aiempiin kotimaisiin tutkimuksiin verrattuna. 

Seleiman ym. (2017) totesivat tutkimuksessaan maissisäilörehun raaka-aineen kuiva-ainepitoisuuden 

olleen noin 250–300 g/kg ja Sairanen ja Kajava (2020) maissisäilörehun kuiva-ainepitoisuuden olleen 

288 g/kg. Liimataisen ym. (2022) tutkimuksessa maissisäilörehun raaka-aineen kuiva-ainepitoisuus 

vaihteli kasvupaikan pohjoisuudesta riippuen 199–351 g/kg ka välillä. Khan ym. (2015) totesivat, että 

korvattaessa nurmisäilörehua maissisäilörehulla, aikaisessa kasvuvaiheessa korjatun maissisäilörehun 

alhainen kuiva-ainepitoisuus (ka < 250 g/kg) ei lisää syöntiä tai maitotuotosta kuiva-ainepitoisuudeltaan 

suurempaan maissisäilörehuun verrattuna. Optimaalisin kuiva-ainepitoisuus olisi enintään 300–350 

g/kg ka. Suomalaisissa tutkimuksissa maissisäilörehun tai rehumaissin raaka-aineen yli 350 g/kg ka 

kuiva-ainepitoisuudet ovat harvinaisia (Seleiman ym. 2017, Sairanen ja Kajava 2020, Liimatainen ym. 
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2022). Lynchin ym. (2012) tutkimuksen mukaan maissisäilörehun aikainen korjuuajankohta (kasvuaika 

130 vrk) vähensi kuiva-ainesatoa myöhempiin korjuuajankohtiin (kasvuaika 151 ja 172 vrk) verrattuna 

riippumatta lajikkeesta. Myöhäiset maissilajikkeet tuottivat parhaan kuiva-ainesadon kasvuajan ollessa 

mahdollisimman pitkä (kokeessa enintään 172 vrk) verrattuna lyhyempiin kasvuaikoihin (130 ja 151 

vrk). Aikaisemmat maissilajikkeet hyötyivät myös myöhäisestä (172 vrk) korjuuajankohdasta ja 

joidenkin lajikkeiden kuiva-ainepitoisuus oli suurempi kuin myöhäisillä lajikkeilla (Lynch ym. 2012). 

Maissisäilörehussa suuri kuiva-ainepitoisuus muuttaa tärkkelyksen heikommin sulavaksi ja siten suuri 

kuiva-ainepitoisuus heikentää sulavuutta, eikä lisää tuotosta (Jensen ym. 2005).  Tässä tutkimuksessa 

kuiva-aineen saanti nousi ja sulavuus laski maissisäilörehuruokinnalla verrattuna pelkästään 

nurmisäilörehua sisältävään ruokintaan kuten myös O’Maran ym. (1998) tutkimuksessa todettiin. 

Tulokset olivat vastakkaisia Hatewin ym. (2016) ja Sairasen ja Kajavan (2020) tuloksiin verrattuna, joissa 

todettiin, että maissisäilörehulisä nurmiruokinnassa ei vaikuttanut kuiva-aineen syöntiin. Huuskonen 

ym. (2014) totesivat tutkimuksessaan kuitenkin, että maissisäilörehu ei ole erityisen hyvää 

sulavuudeltaan.  

 

Kuiva-aineen sulavuus oli nurmisäilörehuruokinnalla huomattavasti suurempi maissisäilörehun kuiva-

aineen sulavuuteen verrattuna, koska nurmisäilörehun NDF-sulavuus on suurempi kuin 

maissisäilörehun NDF-sulavuus (Hoffman ym. 2001). Neutraalidetergenttikuitu käsittää kasvin kaiken 

soluseinämateriaalin ja siten eriasteiset ligniinin muodot (McDonald ym. 2011). Ligniiniä kehittyy 

kasviin kasvun edetessä lignifikaatiossa, jonka voimakkuus ja siten NDF:n muodostuminen riippuvat 

kasvilajista ja kasvin kehitysasteesta (Hoffman ym. 2001, McDonald ym. 2011). Mitä kehittyneempi 

kasvi on tai mitä viileämmissä olosuhteissa se on kasvanut, sitä enemmän ligniiniä on kasvin rakenteisiin 

muodostunut ja sitä heikommin sulavaa se on. Jensenin ym. (2005) tutkimus tukee havaintoa 

maissisäilörehun kehitysasteen vaikutuksesta säilörehun ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin NDF:n ja 

ligniinipitoisuuden nousun ja tärkkelyksen osalta, sillä maissisäilörehun NDF-sulavuus 

ruuansulatuskanavassa väheni maissisäilörehun kehitysasteen noustessa ja kun kuiva-ainepitoisuus 

nousi 257 g/kg:sta 403 g/kg:aan. Kuiva-aine- ja tärkkelyspitoisuuden kasvaminen tarkoitti 

todennäköisesti myös myöhempää korjuuajankohtaa, jolloin heikommin sulavaa ligniiniä oli ehtinyt 

muodostumaan lehtiin ja varteen. Nurmen erilainen kasvuaika, kehitysrytmi ja laji vaikuttivat osaltaan 
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todennäköisesti siihen, että vaikeasti sulavaa ligniiniä ei muodostunut niin paljoa ja sulavuus oli siten 

parempi, jolloin myös nurmisäilörehun kuiva-aineen sulavuus oli parempi tässä tutkimuksessa 

(McDonald ym. 2011, Sairanen ym. 2012, Anttila ym. 2014, Sairanen ja Kajava 2020). Maissisäilörehun 

sisältämä helposti sulava tärkkelys kompensoi maissisäilörehun NDF:n heikkoa sulavuutta. 

 

Nurmisäilörehun NDF-pitoisuus (589,9 g/kg ka) oli huomattavasti maissisäilörehun pitoisuutta (390,3 

g/kg ka) suurempi. Nurmisäilörehun NDF-pitoisuuden tavoitearvo vaihtelee 500–600 g/kg ka välillä 

(Huuskonen ym. 2020, Hartojoki 2022). Van Gastelenin ym. (2015) tutkimuksen mukaan 

maissisäilörehun osuuden lisääntyessä ruokinnassa NDF:n näennäinen sulavuus laski. Rehuannoksen 

NDF-pitoisuus laski maissisäilörehun osuuden lisääntyessä rehuannoksessa 396 g/kg ka:sta 

(maissisäilörehua 33 % karkearehusta) 325 g/kg ka:n (maissisäilörehua 100 % karkearehusta). Hart ym. 

(2015) totesivat tutkimuksessaan, että NDF-pitoisuus oli sekä maissi- että nurmisäilörehuissa sama, 433 

g/kg ka. Pitkä kasvuaika (151 vrk ja 172 vrk) lisäsi maissisäilörehun tärkkelyspitoisuutta lyhyeen 

kasvuaikaan (130 vrk) verrattuna lajikkeesta riippumatta ja pienensi NDF-pitoisuutta (Lynch ym. 2012), 

eli NDF-pitoisuus on riippuvainen useasta eri muuttujasta. Maissisäilörehun NDF-pitoisuuden eroja eri 

tutkimusten välillä voidaan siten selittää esimerkiksi maissilajikkeiden erilaisella kasvuajalla tai tähkien 

määrällä suhteessa varren ja lehtien biomassaan.   

 

Maissisäilörehussa solunsisällyshiilihydraattipitoisuus (SSHH) oli suuri ja siten niiden saanti rehusta oli 

merkittävästi suurempi verrattuna nurmisäilörehuruokintaan. Solunsisällyshiilihydraatit ovat 

energianlähde pötsimikrobeille ja ne sulavat nopeasti, jolloin muodostuu haihtuvia rasvahappoja (VFA). 

Maissisäilörehun suuri tärkkelys- ja sokeripitoisuus nostavat rehun SSHH-pitoisuutta ja siksi SSHH:n 

saanti nousi maissisäilörehuruokinnalla. Nurmisäilörehussa on sen sijaan enemmän 

soluseinämähiilihydraatteja (selluloosaa, hemiselluloosaa, ligniiniä) kuin maissisäilörehussa (McDonald 

ym. 2011).  

 

Tässä tutkimuksessa nurmisäilörehu ei ollut sulavuudeltaan erityisen hyvää, sillä D-arvo (652 g/kg ka) 

oli huomattavasti alle tavoitearvon 680–700 g/kg ka (Anttila ym. 2014, Hartojoki 2022). 

Maissisäilörehun D-arvo oli nurmisäilörehun tavoitearvon rajoissa (679 g/kg ka) ja oli samaa tasoa kuin 
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aiemmissa kotimaisissa tutkimuksissa. Huuskosen ym. (2014) tutkimuksessa rehumaissin raaka-aineen 

D-arvo vaihteli 630–678 g/kg ka välillä ja Seleimanin ym. (2017) tutkimuksessa rehumaissin raaka-

aineen D-arvo oli korjuuajankohdasta riippuen 654–700 g/kg ka. Kehitysasteen nouseminen nosti D-

arvoa, joka oli myöhemmän kehitysasteen rehumaissin raaka-aineessa suurempi aiemmin korjattuihin 

verrattuna. Liimataisen ym. (2022) tutkimuksessa rehumaissin raaka-aineen D-arvo vaihteli alimman 

574 g/kg ka ja korkeimman 671 g/kg ka välillä ja Sairasen ja Kajavan (2020) tutkimuksessa 

maissisäilörehun D-arvo oli 676 g/kg ka.  

  

Maissin hyvä rehuarvo liittyy tähkien suureen tärkkelyspitoisuuteen, sillä maissin tähkä on kasvin 

tärkkelyspitoisin osa (Huuskonen ym. 2014) ja runsaasti tärkkelystä sisältävien tähkien osuus 

maissisäilörehun biomassasta on suuri korjuuajankohdasta ja lannoituksesta riippuen (Lynch ym. 2012, 

Seleiman ym. 2017, Liimatainen ym. 2022). Maissi tuottaa runsaasti sokereita, jotka varastoituvat 

kasvukauden edetessä glukaanina (varastohiilihydraatti) ja edelleen tärkkelyksenä tähkiin (McDonald 

ym. 2011). Mitä myöhempään kasvusto korjataan eli mitä pidempi kasvukausi on, sitä enemmän 

tärkkelystä kertyy. Lynch ym. (2012) totesivat tutkimuksessaan, että sekä aikaiset että myöhäiset 

maissilajikkeet tuottivat parhaan tärkkelyssadon kasvuajan ollessa mahdollisimman pitkä (151 ja 172 

vrk, verrattuna aikaiseen, 130 vrk korjuuajankohtaan). Seleiman ym. (2017) totesivat tutkimuksessaan, 

että tärkkelyspitoisuus kuvaa hyvin maissin kehittyneisyyttä ja myöhään (kasvuaika 150 vrk) korjatun 

rehumaissin raaka-aineen tärkkelyspitoisuus oli 207–220 g/kg ka.  

 

 Tässä tutkimuksessa käytetyn maissisäilörehun tärkkelyspitoisuus, 254,1 g/kg ka, oli hieman suurempi 

kuin maissisäilörehun tavoitetärkkelyspitoisuus, joka McDonaldin ym. (2011) mukaan on 250 g/kg ka ja 

pienempi, kuin Dewhurstin (2013, ref. Phipps 1990) mukaan (310 g/kg ka). Se oli kuitenkin 

samansuuntainen muiden kotimaisten tutkimusten tärkkelyspitoisuuksien kanssa. Seleimanin ym. 

(2017) tutkimuksessa rehumaissin raaka-aineen tärkkelyspitoisuus vaihteli korjuuajankohdasta 

riippuen 107–220 g/kg ka välillä ja Liimataisen ym. (2022) tutkimuksessa rehumaissin raaka-aineen 

tärkkelyspitoisuus oli kasvuolosuhteista riippuen 151–246 g/kg ka välillä. Sairasen ja Kajavan (2020) 

tutkimuksessa maissisäilörehun tärkkelyspitoisuus oli 268 g/kg ka, Hartin ym. (2015) tutkimuksessa 

maissisäilörehun tärkkelyspitoisuus oli 221 g/kg ka ja O’Maran ym. (1998) tutkimuksessa 219 g/kg ka. 
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Vaikka tässä tutkimuksessa maissisäilörehuruokinnalla tärkkelyksen saanti oli suurempaa kuin 

nurmisäilörehuruokinnalla, tärkkelyksen sulavuus ei silti juurikaan parantunut. 

 

Maissisäilörehun jyvien tärkkelys sulaa ja vapauttaa energiaa märehtijän ruuansulatuskanavassa eri 

tavalla kuin väkirehuna syötetyn viljan, koska maissisäilörehun tähkien murskaantuneissa 

maissinjyvissä on pötsissä sulamatonta ohitustärkkelystä. Ohitustärkkelys pilkkoutuu vasta 

ohutsuolessa (Walli ym. 1995). Siten maissiruokinnalla voidaan siirtää tärkkelyksen sulatusta edelleen 

ohutsuoleen ja parantaa energiansaantia (Walli ym. 1995).  Huuskosen ym. (2014) tutkimuksen mukaan 

tähkineen korjatun maissisäilörehun rehuarvot vastaavat Suomessa korjattua kokoviljasäilörehua, 

joten mikäli kasvusto korjataan ennen tähkien kehittymistä taikinavaiheeseen, esimerkiksi 

kukintavaiheessa, jää maissisäilörehu rehuarvoltaan huomattavasti kokoviljasäilörehua heikommaksi. 

 

Nurmisäilörehun tärkkelyspitoisuus oli lähes olematon (4,1 g/kg ka). Samoin totesivat Van Gastelen ym. 

(2015) tutkimuksessaan, jossa nurmisäilörehun tärkkelyspitoisuus oli (5 g/kg ka).  Nurmisäilörehun 

kemialliseen koostumukseen vaikuttavat lajikkeen ja lannoituksen lisäksi rehun korjuuajankohta ja 

säilöntä (Huuskonen ym. 2020, Anttila ym. 2014). Nurmen suuri raakavalkuaispitoisuus johtuu siitä, että 

nurmi käyttää kasvuunsa paljon typpeä ja sitoo sen typpiyhdisteinä raakavalkuaiseksi kasvisolukoihin 

(McDonald ym. 2011), eikä nurmi muodosta maissin tavoin hedelmää, johon varastoituisi paljon 

hiilihydraatteja. Nurmisäilörehun raakavalkuaispitoisuus oli 126,4 g/ kg ka, joka on lähellä lypsylehmille 

suositeltavan nurmisäilörehun raakavalkuaispitoisuutta (130–160 g/kg ka) (Hartojoki 2022, Luke 2022).  

 

Seleiman ym. (2017) totesivat, että maissisäilörehun raakavalkuaispitoisuus laskee, kun korjuuta 

siirretään myöhäisemmäksi. Huuskosen ym. (2014) tutkimuksessa säilörehuksi tehdyn maissin 

raakavalkuaispitoisuus oli 57–111 g/kg ka välillä. Van Gastelenin ym. (2015) tutkimuksen mukaan 

rehuannoksen raakavalkuaispitoisuus ja lehmien raakavalkuaisen saanti laski, kun maissin osuus 

ruokinnassa nousi (maissia 0 %: rv 192 g/kg ka, maissia 100 %: rv 163 g/kg ka) ja väkirehun osuus ja 

koostumus pidettiin vakiona eri ruokinnoilla. Tässä tutkimuksessa maissisäilörehuruokinnalla 

raakavalkuaisen pitoisuus (79,1 g/kg ka) ja saanti (4,005 g/kg ka) olivat pienempiä kuin 

nurmisäilörehuruokinnalla (pitoisuus 126 g/kg ka ja saanti 4,23 g/kg ka), kun väkirehun osuus 
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ruokinnasta ja koostumus pysyivät vakiona.  Siten myös raakavalkuaisen saanti suhteessa kuiva-aineen 

syöntiin oli pienempi. Raakavalkuaisen heikompi sulavuus maissisäilörehuruokinnalla voi johtua siitä, 

että maissin sisältämä raakavalkuainen on huonommin sulavaa kuin nurmen raakavalkuainen. Khanin 

ym. (2015) mukaan maissisäilörehun raakavalkuaisen pötsihajoavuus on sitä pienempi, mitä pienempi 

raakavalkuaispitoisuus on. Nurmi- ja maissisäilörehun raakavalkuainen hajoaa pääasiassa pötsissä 

(McDonald ym. 2011). 

 

7.2 Säilörehujen säilönnällinen laatu 

 

Maissisäilörehun pH oli hieman suurempi ja nurmisäilörehun pH hieman pienempi kuin Kungin ym. 

(2018) tutkimuksessa mainitut tyypilliset pH-arvot (maissi 3,7–4,0 ja nurmi 4,3–4,7).  Molempien 

säilörehujen pH oli kuitenkin hyvä, eikä haitallista virhekäymistä tapahtunut (McDonald ym. 2011, Kung 

ym. 2018 ja Huuskonen ym. 2020). Maissisäilörehun, maitohapon, etikkahapon, propionihapon ja 

voihapon pitoisuudet olivat tyypillisiä maissisäilörehulle (Kung ym. 2018). McDonaldin ym. (2011) 

mukaan maissisäilörehun maitohappopitoisuuteen vaikuttaa kuiva-ainepitoisuus siten, että suuri kuiva-

ainepitoisuus ennustaa pientä maitohappopitoisuuttaa. Säilönnällisestä laadusta kertovien lukujen 

perusteella ainoastaan maissisäilörehun ammoniumtyppipitoisuus oli huolestuttavan korkea, (90,0 

g/kg ka) verrattuna säilörehun tavoiteltavaan, alle 40 g/kg ka pitoisuuteen (Huuskonen ym. 2020).   

 

Lynchin ym. (2012) tutkimuksessa todettiin, että maissisäilörehun säilönnälliseen laatuun vaikuttaa 

korjuuajankohta. Ammoniumtyppipitoisuus oli myöhään (kasvuaika 172 vrk) korjatussa 

maissisäilörehussa pienempi (ka 46,33 g/kg N), kuin aikaisin (kasvuaika 130 vrk) korjatussa (ka 61,6 g/kg 

N). Myös maissisäilörehun maitohappopitoisuus ja muiden käymistuotteiden (etanoli, etikkahappo, 

propionihappo, voihappo) pitoisuudet laskivat korjuuajankohdan ollessa myöhäinen (Lynch ym. 2012).  

 

Nurmisäilörehun haihtuvien rasvahappojen ja maitohapon pitoisuudet olivat suositeltujen arvojen 

mukaisia, sillä maitohappopitoisuus oli 25,1 g/kg ka (tavoiteltava pitoisuus 20–60 g/kg ka) ja etikka-, 

propioni- ja voihappopitoisuus oli runsaasti alle 10 g/kg ka (Huuskonen ym. 2020). Nurmisäilörehun 

sokeripitoisuus oli (108,7 g/kg ka) nurmisäilörehulle tavoiteltavan sokeripitoisuuden (50–150 g/kg ka) 
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mukainen. Koska nurmisäilörehun sokeripitoisuus oli melko suuri, ei mikrobikäymiseen ollut kulunut 

säilönnän aikana juurikaan sokeria, eli säilörehun käyminen oli rajoittunutta (Huuskonen 2020).   

 

7.3 Ruokinnan vaikutus maitotuotokseen 

 

Maitotuotos laski lineaarisesti koko kokeen ajan. Se johtui todennäköisesti laktaation etenemisestä, 

eikä ruokinnalla ollut tutkimuksen perusteella vaikutusta tuotokseen (ei toisen asteen vaikutusta). 

McDonald ym. (2011) totesivat, että maidon valkuaispitoisuuden noustessa laktoosipitoisuus laskee, 

mutta tässä tutkimuksessa ei vastaavaa havaintoa pystynyt tekemään. Maidon valkuaispitoisuus sen 

sijaan nousi lineaarisesti tutkimuksemme aikana riippumatta ruokinnasta (ei toisen asteen vaikutusta). 

Maidon valkuaispitoisuuden nouseminen voi johtua siitä, että lehmän energiatase on parantunut 

loppulypsykaudesta, maidontuotannon huippu on ohitettu ja rehusta saatavien ravintoaineiden 

pitoisuus riittää paremmin myös maidon valkuaissynteesiin (McDonald ym. 2011). Tutkimuksen 

alkaessa lehmillä oli poikimisesta kuitenkin jo keskimäärin 98 pv, joten todennäköisesti ne olivat hyvin 

lähellä tai jo saavuttaneet positiivisen energiataseen. Maidon valkuaispitoisuuden lisääntyminen 

selittyisi siten normaalina, laktaation edetessä tapahtuvana päivittäisen maitotuotoksen vähenemisellä 

ruokinnasta riippumatta. Maitotuotoksen laskiessa maidon pitoisuudet nousevat (Torniainen 1991, 

McDonald ym. 2011).  

 

Maissisäilörehua sisältävällä ruokinnalla maidon valkuaispitoisuus nousi Khanin ym. (2015), Van 

Gastelenin ym. (2015) ja O’Maran ym. (1998) ja tutkimuksissa. Sairanen ja Kajava (2020) totesivat 

tutkimuksessaan, että maissisäilörehuruokinnalla ei ollut vaikutusta muuhun kuin maidon 

ureapitoisuuden laskuun.  

 

Muissa tutkimuksissa tulokset ovat olleet vaihtelevia maitotuotoksen suhteen. Khan ym. (2015) 

totesivat meta-analyysissään, että nurmisäilörehun osittainen korvaaminen maissisäilörehulla lisäsi 

syöntiä keskimäärin 2 kg/pv vaikuttaen maitotuotokseen, jonka nousu oli keskimäärin 1,9 kg/pv 

samalla, kun maidon valkuaispitoisuuden nousu oli keskimäärin 1,2 g/kg ka. O’Maran ym. (1998) 

tutkimuksessa todettiin maissisäilörehun käytön lisäävän maitotuotosta, maidon rasva- ja 
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valkuaispitoisuutta sekä parantavan syöntiä pelkkään nurmisäilörehuruokintaan verrattuna, kun 

maissisäilörehun osuus karkearehun kuiva-aineesta oli enintään 67 %. Tätä suurempi maissisäilörehun 

osuus ruokinnassa heikensi sulavuutta eikä parantanut maitotuotosta. Myös Van Gastelenin ym. (2015) 

tutkimuksessa maissisäilörehuruokinta lisäsi maitotuotosta sekä laktoosi- ja valkuaispitoisuutta 

lineaarisesti nurmisäilörehuruokintaan verrattuna, kun maissia oli karkearehun kuiva-aineesta joko 33 

% tai 67 %. Hart ym. (2015) totesivat, että runsas määrä maissisäilörehua osana ruokintaa lisäsi syöntiä 

ja maitotuotosta siten, että maitotuotos nousi 1,1 kg/pv, kun ruokinnasta 70 % oli maissisäilörehua ja 

loput 30 % oli nurmisäilörehua, kun verrattiin vain 30 % maissisäilörehua sisältävään ruokintaan. Hartin 

ym. (2015) tutkimuksessa maissisäilörehun kuiva-ainepitoisuus oli 317 g/kg ka ja tärkkelyspitoisuus 221 

g/kg ka.  

 

Khanin ym. (2015) tutkimuksen mukaan NDF:n ja tärkkelyksen välinen suhde vaikuttaa kuiva-aineen 

syöntiin siten, että suuri NDF-pitoisuus maissisäilörehussa alentaa kuiva-ainesyöntiä. Suuri 

tärkkelyspitoisuus taas lisää kuiva-ainesyöntiä ja siten edelleen maitotuotosta. Maitotuotoksen 

lisääntyminen parantuneen syönnin vuoksi voi johtua siitä, että runsaasti tärkkelystä sisältävä säilörehu 

on helposti pötsissä fermentoituvaa ja sen kulkunopeus ruuansulatuskanavassa on siten nopeampi 

kuiturikkaaseen rehuun verrattuna. Maitotuotokseen ja maidon pitoisuuksiin liittyvät erot tutkimusten 

välillä voivat johtua myös maissisäilörehun kehitysasteen ja siten ruokinnallisen arvon lisäksi 

ruokinnassa käytettyjen väkirehujen ruokinnallisesta arvosta tai nurmisäilörehujen erilaisista 

ominaisuuksista, kuten kuitupitoisuudesta, sulavuudesta tai säilönnällisestä laadusta vaikuttaen siten 

kuiva-aineen kokonaissyöntimäärään. Erot voivat johtua myös tutkittavien eläinten erilaisesta rodusta 

tai laktaation vaiheesta. 

 

7.4 Ruokinnan vaikutus valkuaisen hyväksikäyttöön 

 

Nurmisäilörehun suuri raakavalkuaispitoisuus on suoraan yhteydessä typen hyväksikäyttöön. Rehun 

runsas valkuaispitoisuus huonontaa typen hyväksikäyttöä. Tällöin typpeä erittyy ureana virtsan ja 

maidon mukana ympäristöön ja vaikuttaa siten Huuskosen (2010) mukaan nautakarjatalouden 

ympäristöpäästöihin. Tässä tutkimuksessa typensaanti rehuannoksesta oli suurempi 
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nurmisäilörehuruokinnalla, koska nurmisäilörehun raakavalkuaispitoisuus oli huomattavasti suurempi 

kuin maissisäilörehun. Nurmisäilörehun melko suuri valkuaispitoisuus nosti nurmisäilörehuruokinnan 

PVT-arvoa vaikuttaen maidon ureapitoisuuden nousuun (toisen asteen vaikutus, P < 0,001). Rehun 

korkea PVT-arvo tarkoittaa, että typen saanti ylittää pötsimikrobien tarpeen ja ylimääräistä typpeä 

erittyy maitoon ureana sen lisäksi, että sitä erittyy virtsan mukana.  Jotta pötsimikrobien typensaanti 

olisi riittävää, ureapitoisuuden tulisi olla maidossa vähintään 17–18 mg/dl. PVT-arvon tavoite on lähellä 

nollaa, jolloin pötsimikrobit saavat rehun mukana riittävästi typpeä (Luke 2022).  Maissisäilörehun pieni 

raakavalkuaispitoisuus paransi typen hyväksikäyttöä rehuannoksesta nurmisäilörehuun verrattuna 

(Huuskonen ym. 2014), sillä typen hyväksikäyttö maissisäilörehuruokinnalla (0,33) oli suurempi kuin 

nurmisäilörehuruokinnalla (0,31) ja koska maissisäilörehuruokinnalla pötsin valkuaistase oli 

nurmisäilörehuruokintaa pienempi.  

 

7.5 Ruokinnan vaikutus metaanintuotantoon 

 

Ruokinta vaikutti vain vähän metaanin tuotantoon, sillä maissisäilörehuruokinta vähensi vain suuntaa 

antavasti metaanintuotantoa grammoina päivässä (4,6 %) pelkästään nurmisäilörehua sisältävään 

ruokintaan verrattuna. Metaanintuotanto suhteutettuna EKM-tuotokseen ei kuitenkaan pienentynyt 

(g/kg EKM). Tulos oli samansuuntainen Van Gastelenin ym. (2014) tutkimuksen kanssa, jossa 

maissisäilörehun osuuden kasvattaminen ruokinnassa ei vähentänyt metaanintuotantoa suhteessa 

energiakorjattuun maitotuotokseen, mutta metaanintuotantoon per päivä se vaikutti. Nurmi-maissi-

säilörehuseoksen maissisäilörehun osuuden ollessa 33 %, metaanintuotanto oli 414 g/pv ja kun 

maissisäilörehua oli ruokinnasta 100 %, tuotetun metaanin määrä oli 387 g/pv. Väheneminen oli siten 

6,5 %. Myös Chagas ym. (2020) totesivat tutkimuksessaan, että nurmisäilörehun korvaaminen 

maissisäilörehulla ei vähentänyt metaanintuotantoa suhteessa energiakorjattuun maitotuotokseen, 

vaikka metaanin tuotanto grammoina päivässä väheni hieman.   

 

Kuitenkin Van Gastelen ym. (2015) totesivat toisessa tutkimuksessaan, että metaanintuotanto väheni 

suhteessa energiakorjattuun maitotuotokseen, kun nurmisäilörehuseoksen nurmesta korvattiin 

vähintään 67 % maissisäilörehulla. Tutkimuksen lopputulema oli, että maissilla voidaan vähentää 
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metaanintuotantoa sen sisältämän tärkkelyksen ansiosta ilman maidontuotannon laskua ja samalla 

parantaa rehun typen hyväksikäyttöä. Hatew ym. (2016) totesivat tutkimuksessaan, että 

maissisäilörehuruokinta vähensi metaanintuotantoa suhteessa energiakorjattuun maitotuotokseen, 

kun maissikasvuston kehitysaste nousi. Myös metaanintuotanto per päivä väheni, kun maissisäilörehun 

kehitysaste nousi, eli maissisäilörehun kuiva-ainepitoisuus nousi 25 %:sta 40 %:iin.  Hart ym. (2015) 

totesivat tutkimuksessaan, että kun ruokinnasta 30 % oli nurmi- ja 70 % maissisäilörehua, 

metaanipäästöt (385 g/pv) olivat pienemmät, kuin 70 % nurmi- ja 30 % maissisäilörehua sisältävässä 

ruokinnassa (412 g/pv). Maissisäilörehussa oli tärkkelystä Hartin ym. (2015) tutkimuksessa 221 g/kg ka.  

 

Metaanintuotannon väheneminen maissiruokinnalla perustuu pötsimikrobien toiminnan muutokseen 

erilaisen ruokinnan ansiosta. Runsaasti maissin tärkkelystä sisältävällä ruokinnalla NDF-pitoisuus on 

pieni, eli kuitua on vähemmän ja siten metaanintuotanto vähenee. Tärkkelyspitoisuuteen taas 

vaikuttavat esimerkiksi maissikasvuston kasvuolosuhteet ja korjuuajankohta (kehitysaste). 

Metaanintuotanto sen sijaan on suurempi pelkästään nurmisäilörehua sisältävällä ruokinnalla kuin 

maissisäilörehua sisältävällä ruokinnalla, jos väkirehun koostumus on sama, koska nurmen NDF-

pitoisuus on suhteessa maissisäilörehun NDF-pitoisuuteen suurempi ja koska nurmesta itsestään 

puuttuu helposti fermentoituva tärkkelys lähes kokonaan.   

 

7.6 Ruokinnan vaikutus energiansaantiin 

 

Muuntokelpoisen energian saanti (MJ/pv) oli maissisäilörehuruokinnalla suurempi 

nurmisäilörehuruokintaan verrattuna. Myös Khan ym. (2015) totesivat meta-analyysissään, että 

muuntokelpoisen energian pitoisuus maissisäilörehussa oli suurempi nurmisäilörehuun verrattuna ja 

että suurempi energiapitoisuus nostaisi maitotuotosta. Van Gastelenin ym. (2015) tutkimus tuki tätä 

havaintoa ja maissisäilörehuruokinnalla energiansaanti oli suurempi vain nurmisäilörehua sisältävään 

ruokintaan verrattuna. Sairasen ja Kajavan (2020) tutkimuksessa todettiin kuitenkin, että 

muuntokelpoisen energian pitoisuus oli maissisäilörehussa huomattavasti pienempi nurmisäilörehuun 

verrattuna. Samoin totesivat Hart ym. (2015) tutkimuksessaan. Maissisäilörehun melko suuri 

muuntokelpoisen energian pitoisuus johtuu tärkkelyspitoisuudesta (Khan ym. 2015). 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

  

Ruokintakokeen tavoitteena oli tutkia, kuinka nurmisäilörehun osittainen korvaaminen 

maissisäilörehulla vaikuttaa lypsylehmien syöntiin, maitotuotokseen ja metaanintuotantoon.   

Lypsylehmien kuiva-aineen, neutraalidetergenttikuidun, tärkkelyksen ja solunsisällyshiilihydraattien 

saanti lisääntyi maissisäilörehuruokinnalla. Rehuhyötysuhteeseen, maitotuotokseen tai maidon 

pitoisuuksiin maissisäilörehun lisääminen ruokintaan ei vaikuttanut. Maitotuotos ei lisääntynyt 

maissidieetin heikentyneen kuiva-aineen ja erityisesti kuidun sulavuuden vuoksi, sillä kuidun 

sulavuuteen vaikuttavat maissin lehtiin ja varsiin kertyneen ligniinin laatu ja pitoisuus, joka taas riippuu 

kasvin kehitysasteesta. Maissisäilörehun huonoa NDF-sulavuutta dieetissä kompensoi kuitenkin 

helposti sulavan tärkkelyksen suuri pitoisuus. Lehmien laktaation vaihe saattoi myös vaikuttaa siihen, 

ettei maissisäilörehuruokinta parantanut maitotuotosta, sillä maitotuotos laskee laktaation edetessä 

luonnollisesti.  Tutkimukseni perusteella maissisäilörehun sulavuus oli heikompaa nurmisäilörehun 

sulavuuteen verrattuna niin kuiva-aineen, orgaanisen aineen, NDF:n kuin raakavalkuaisenkin osalta.  

 

Maissisäilörehun pieni raakavalkuaispitoisuus paransi typen hyväksikäyttöä nurmisäilörehuun 

verrattuna, sillä typpeä ei ollut maissisäilörehussa pötsimikrobien tarpeen kannalta ylimäärin, eikä 

typpeä siten erittynyt ureana pois maidon tai virtsan mukana niin paljon, kuin 

nurmisäilörehuruokinnalla. Metaanintuotantoa (g/pv) maissisäilörehuruokinta laski 5 %, mutta 

metaanintuotantoon per tuotettu EKM-kilo se ei vaikuttanut. Vaikka maissisäilörehun 

tärkkelyspitoisuus oli melko suuri muihin kotimaisiin tutkimuksiin verrattuna, olisi suurempi 

tärkkelyspitoisuus voinut vähentää metaanintuotantoa edelleen. Maissisäilörehun korkea 

ammoniumtyppipitoisuus ja nurmisäilörehun heikohko D-arvo saattoivat vaikuttaa 

maissisäilörehuseoksen syöntiin heikentävästi, sillä ero kuiva-aineen syönnissä karkearehujen välillä oli 

melko pieni.  

 

Tulosten perusteella maissisäilörehu on hyvä karkearehulähde nurmisäilörehun rinnalle myös Suomen 

olosuhteissa, vaikka metaanin tuotanto per tuotettu EKM-kilo ei vähentynyt ja maitotuotosvastetta ei 
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saatu. Maissisäilörehuruokinta saattaisi olla hyödyllinen laktaation alussa oleville lypsylehmille 

parantamaan energiansaantia ruokinnasta ja vaikuttamaan positiivisesti maitotuotokseen.   
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