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1 Johdanto 
 

Suomessa on tarvetta uusille kotimaisille valkuaislähteille. Camelina on vanha viljelyskasvi, 

jota voitaisiin hyödyntää öljyntuotannon lisäksi märehtijöiden ruokinnassa. Siitä on saatu 

lupaavia tutkimustuloksia sekä valkuaisen lähteenä että metaanin tuotannon vähentämi-

sessä ja maidon rasvahappoprofiilin parantamisessa (Halmemies-Beauchet-Filleau ym. 

2011, Paula ym. 2019, Bayat ym. 2015). Öljyntuotannosta ylijäävä camelinapuriste vastaa 

aminohappokoostumukseltaan melko hyvin lypsykarjan ruokinnassa yleisesti käytettyä ryp-

siä, joten se voisi sopia hyvin valkuaisrehuksi (Zubr 1997). Camelina sisältää monityydytty-

mättömiä rasvahappoja (Sarramone ym. 2020) ja näiden biohydrogenaatio sitoo vetyä, mikä 

voi vähentää metaanin muodostumista. Useissa aiemmissa kokeissa camelinapuristeen on 

huomattu vähentävän rasvahappojen täydellistä biohydrogenaatiota (Halmemies-Beauchet-

Filleau ym. 2011 ja 2017, Sarramone ym. 2020), ja siten maito sisältää enemmän tyydytty-

mättömiä rasvahappoja, mikä on hyväksi ihmisten terveydelle. Tämä Pro Gradu on osa laa-

jempaa tutkimushanketta, jossa tutkittiin camelinan vaikutuksia metaanin tuotantoon, 

biohydrogenaatioon ja valkuaisen hyväksikäyttöön in vitro. Tämän gradun aiheeksi rajattiin 

valkuaisen hyödyntäminen. Tutkimushankkeen rahoitus tuli Agronomiliiton Suomi kasvaa 

ruoasta -tutkimusapurahoista. Aiemmissa kokeissa camelinaa on verrattu muihin valkuais-

rehuihin, ja tähän tutkimukseen valittiin Suomessa yleisesti käytetty rypsi. Tavoitteena oli 

laboratoriomenetelmin selvittää, onko camelinavalkuainen rypsivalkuaisen veroinen valku-

aislähde lypsylehmien ruokinnassa. 

 

1.1 Valkuaismetabolia pötsissä  

 

Merkittävä osa rehun sisältämästä valkuaisesta pilkotaan pötsissä mikrobien toimesta. Syn-

tyviin lopputuotteisiin vaikuttaa mikrobien proteolyyttinen aktiivisuus sekä valkuaisen ra-

kenne. Valkuainen hajotetaan peptideiksi ja aminohapoiksi. Nämä kuljetetaan mikrobien si-

sälle ja peptidejä hajotetaan edelleen aminohapoiksi. Mikrobit käyttävät aminohappoja 

omaan proteiinisynteesiinsä. Jos mikrobilla ei ole tarpeeksi energiaa saatavilla kasvuun, 

aminohapot deaminoidaan, jolloin aminohappojen aminoryhmä erotetaan. Tällöin muodos-

tuu ammoniakkia, joka eritetään ulos mikrobisolusta. Osa mikrobeista käyttää edelleen am-

moniakkia typenlähteenä. Ylijäänyt ammoniakki imeytyy pötsistä verenkiertoon. Maksassa 
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ammoniakki muutetaan ureaksi ja lopulta eritetään eläimestä ulos virtsan mukana (Bach ym. 

2005). Tässä tutkimuksessa on mitattu laboratorio-olosuhteissa naudan pötsinesteen mik-

robien koerehuista tuottaman ammoniumtypen määrä, koska se kertoo, kuinka paljon rehun 

sisältämää typpeä jää hyväksikäyttämättä. Täten voidaan laskea ohutsuoleen virtaavan 

käyttökelpoisen valkuaisen määrä vähentämällä ammoniakin määrä rehun valkuaisen mää-

rästä. 

 

2 Camelina märehtijöiden rehuna 

 

Hyvälaatuinen valkuaistäydennys lisää tyypillisesti lypsylehmien maidontuotantoa. Valkuai-

sen lisäämisestä onkin tullut rutiinia Euroopassa, mikä voidaan nähdä taloudellisena ja po-

liittisena riskinä (Kuoppala ym. 2021). Suomen omavaraisuus valkuaisrehujen suhteen on 

melko pieni. On ongelmallista olla riippuvainen vain yhdestä valkuaisrehusta, kuten rypsistä. 

Tämän vuoksi on tärkeää tutkia muita vaihtoehtoja.  

 

Camelina sativa on öljykasvi, joka kuuluu ristikukkaiskasvien heimoon, kuten esimerkiksi 

kaalit ja rypsi. Camelina ei tarvitse paljoa ravinteita ja sitä pystytään kasvattamaan monen-

laisissa ilmasto-oloissa, koska se kestää hyvin vaikeita ympäristöoloja, kuten kuivuutta, sekä 

tauteja ja tuholaisia. Camelinaa käytetään muun muassa öljyn tuotantoon. Öljyn puristuk-

sesta jäljelle jäävä camelinapuriste sisältää keskimäärin 357 g/kg ka raakavalkuaista, 156 

g/kg ka raakarasvaa ja 305 g/kg ka neutraalidetergenttikuitua (Heuzé ym. 2017). Camelina-

puristeella ei ole enää teollista hyötyä, mutta se soveltuu märehtijöiden rehuksi. Camelina-

puriste sopii valkuaisen ja energian lähteeksi. Sitä voidaan käyttää myös maidon ja lihan 

rasvahappoprofiilin parantamiseen (Paula ym. 2019). Camelina sisältää kuitenkin myös 

haitta-aineita: erukahappoa, tanniineja ja glukosinolaatteja (Matthäs 1997). Vaikka märehti-

jät kestävät haitta-aineita paremmin kuin yksimahaiset, ei ole kuitenkaan suositeltavaa syöt-

tää niitä runsaasti. Glukosinolaattien hajoamistuotteet ovat maultaan kitkeriä ja täten voivat 

aiheuttaa ongelmia rehun maittavuudessa. Ne voivat myös vaikuttaa kilpirauhasen ja veren-

kiertoelimistön toimintaan (Lardy ja Kerley 1994).  
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Rehun syönti on joissakin tutkimuksissa vähentynyt camelinapuristetta syötettäessä (Hur-

taud ja Peyraud 2007), mikä voi johtua camelinan sisältämistä monityydyttymättömistä ras-

vahapoista tai glukosinolaateista. Lawrencen (2016) tutkimuksessa camelina ei kuitenkaan 

pienentänyt rehun syöntiä. Myös muissa tutkimuksissa camelinaa on voitu syöttää 10 % 

dieetistä ilman vaikutuksia rehun syöntiin (Moriel ym. 2011).  

 

Jatkotutkimuksia tarvitaan määrittämään sopiva camelinapuristeen taso dieetissä, kun ky-

seessä on eri tuotantovaiheissa olevia eläimiä. Lawrencen (2016) mukaan camelina sopii 

hyvin kasvaville naudoille, ja tällöin ei myöskään ole vaaraa siitä, että glukosinolaatteja erit-

tyisi maitoon. In vitro -kokeista (Salas 2019) on saatu lupaavia tuloksia camelinavalkuaisen 

soveltuvuudesta rypsivalkuaisen korvaajaksi, mutta ne pitää vielä varmistaa in vivo -ko-

keissa. 

 

3 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada lisää tietoa camelinan soveltuvuudesta lypsykarjan ruo-

kintaan valkuaislähteeksi. Kahdessa osakokeessa keskityttiin ohutsuoleen virtaavan käyttö-

kelpoisen valkuaisen mittaamiseen. Haluttiin nähdä, säilyykö sen määrä camelinan tasoa 

nostettaessa. Verrokkina käytettiin rypsiä. Tutkimus toteutettiin laboratorio-olosuhteissa pöt-

sin olosuhteita jäljittelevällä in vitro –menetelmällä. Hypoteesi oli, että camelinavalkuainen 

voi korvata rypsivalkuaisen täysin ilman ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen valkuaisen 

määrän vähenemistä.  

 

4 Aineisto ja menetelmät 

 

Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston tutkimustilalla ja laboratoriossa Helsingissä. Tutki-

muksessa noudatettiin Euroopan unionin sekä Suomen lainsäädännön määräyksiä koskien 

eläinten käyttöä kokeissa. Tutkimuksessa käytettiin Bioprocess control’in Gas Endeavor in 

vitro –laitetta (Ruotsi 2018). Laitteessa on 15 reaktoria eli inkubaatiopulloa, jotka matkivat 
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pötsin toimintaa ja vesiallas, jonka lämpötilaa voi säätää. Jokaisesta pullosta voidaan mitata 

erittyneet kaasut. Laitteisto myös vapauttaa kaasut, jolloin paine ei pääse nousemaan pul-

loissa liian korkeaksi, mikä voisi häiritä mikrobien toimintaa (Theodorou ym. 1994). Pulloista 

on myös mahdollista ottaa näytteitä. Laite on pitkälle automatisoitu ja tuloksia voidaan ver-

tailla toisten samanmerkkisten laitteistojen kesken.  

 

Tutkimuksessa oli kaksi osakoetta. Osakoe 1:ssa tutkittiin camelina- ja rypsipuristeiden val-

kuaisen hajoavuutta pötsissä. Verrattiin ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen valkuaisen 

määrää camelinan ja rypsin välillä. Kontrollissa valkuaisrehuna oli pelkkä ohra, muut koe-

dieetit sisälsivät valkuaisrehuna joko rypsipuristetta tai camelinapuristetta kahdesta eri ca-

melinalajikkeesta. Toinen lajikkeista oli tummanruskeasiemeninen ja toinen punarus-

keasiemeninen. Lajikkeista ei ole saatavilla tarkempaa tietoa. Rypsi- ja camelinapuristeet 

saatiin lahjoituksena öljynpuristamoista (Alavuden Öljynpuristamo Oy, Alavus, Suomi ja 

Suomen Kasviöljyt, Turenki, Suomi.) Osakoe 2:ssa oli neljä koedieettiä, joista kontrolli sisälsi 

valkuaisrehuna vain rypsipuristetta. Muut kolme dieettiä sisälsivät camelinaa nousevina ta-

soina, siten että camelinavalkuainen korvasi rypsivalkuaista suhteissa 1/3, 2/3 ja 3/3.  

 

4.1 Koedieettien koostumus 

 

Inkubaatiolaitteisto valmisteltiin punnitsemalla tarvittavat rehut 500 ml:n inkubaatiopulloihin 

(n=3). Sokeiden näytteiden inkubaatiopulloihin, joita oli myös aina kolme, ei punnittu ollen-

kaan rehua. Tutkittavien dieettien rehuaineiden kuiva-ainejakaumat ovat taulukoissa 1 ja 2. 

Kokeessa käytettiin ensimmäisen sadon esikuivattua timotei-nurminatasäilörehua, joka oli 

tehty kesäkuussa 2018 pyöröpaaleihin käyttäen muurahaishappopohjaista säilöntäainetta 

(AIV 2 Plus Na, Eastman, Oulu, Suomi). Säilörehu kylmäkuivattiin ja jauhettiin yhden milli-

metrin seulalla (sakomylly KT-3100, Koneteollisuus Oy, Helsinki, Suomi). Väkirehuista ohra 

oli Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilalla viljeltyä. Väkirehut oli jauhettu ilmakuivina yhden 

millimetrin seulalla. Rehuja säilytettiin kylmiössä pakasterasioissa, jotka olivat muovipus-

sissa silikageelipallojen kanssa. Kaikissa koedieeteissä oli puolet karkearehua ja puolet vä-

kirehua (Taulukot 1 ja 2). Osakokeessa 2 väkirehu koostui ohrasta, rypsipuristeesta ja ca-

melinapuristeiden seoksesta, jossa oli puolet raakavalkuaisesta tummanruskeasiemenistä 

ja puolet punaruskeasiemenistä lajiketta.  
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Taulukko 1. Tutkittavien dieettien rehuaineiden kuiva-ainejakauma osakokeessa 1.  
Kontrolli Rypsi Camelina 

PR 
Camelina 

TR 

Rehuaineen osuus dieetissä, g/kg ka     

Nurmisäilörehu 500 500 500 500 

Ohra 500 300 302 298 

Rypsipuriste 
 

200 
  

Camelinapuriste PR 
  

198 
 

Camelinapuriste TR 
   

202 
Camelinapuristeet PR = punaruskea siemen ja TR = tummanruskea siemen. 

 

Taulukko 2. Tutkittavien dieettien rehuaineiden kuiva-ainejakauma osakokeessa 2. 

 
Koedieetit 

  
Camelina  

0 
Camelina  

1/3 
Camelina  

2/3 
Camelina  

3/3 

Rehuaineen osuus dieetissä, g/kg ka         

Nurmisäilörehu 500 500 500 500 

Ohra 300 300 300 300 

Rypsipuriste 200 133 67   

Camelinapuriste PR   33 66 99 

Camelinapuriste TR   34 67 101 
Camelinapuristeet PR = punaruskea siemen ja TR = tummanruskea siemen. 

 

4.2 Pötsinesteen kerääminen 

 

Pötsinesteen luovuttajina oli molemmissa osakokeissa kaksi pötsifistelöityä ayrshire-rotuista 

lehmää. Nämä lehmät olivat samaan aikaan ruokintakokeessa (Täsmäpapu-hanke), jossa 

tutkittiin härkäpapuvalkuaisen täydentämistä pötsisuojatulla metioniinilla (Smartamine M, 

Kemin Europa, Herentals, Belgia). Pötsinesteen luovuttajina olleiden lehmien dieetti koostui 

seosrehusta, jonka karkearehu-väkirehu -suhde oli 50:50 kuiva-aineessa. Nurmisäilörehu 

oli toisen sadon rajoittuneesti käynyttä timotei-nurminatarehua. Väkirehu koostui kaurasta, 

ohrasta, Raisioagron (Raisio, Suomi) Opti Leike -melassileikkeestä ja Seleeni-E-Melli TMR 

-kivennäisestä. Lisäksi väkirehussa oli teollisesti Nordic Soyan (Uusikaupunki, Suomi) pro-

sessoimaa härkäpapurouhetta. Teollinen prosessointi käsittää mm. härkäpavun kuorimisen, 

litistämisen, hiutaloimisen ja kuumennuskäsittelyn.  
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Pötsinestettä kerättiin vain koejaksojen toisella ja kolmannella viikolla, jotta pötsin mikrobisto 

oli ehtinyt sopeutua dieetin vaihtumiseen. Osakoe 1:ssa pötsinesteen luovuttajina olivat 

Lystra ja Karibia. Karibian valkuaistäydennyksenä oli pelkkä härkäpapu, kun taas Lystran 

koeruokinta sisälsi härkäpavun lisäksi metioniinia. Osakoe 2:ssa pötsinesteen luovuttajina 

olivat Lystra ja Keeper. Lystran valkuaistäydennyksenä oli pelkkä härkäpapu ja Keeperin 

koeruokinta sisälsi härkäpavun lisäksi metioniinia. Kummassakin osakokeessa oli siis kaksi 

härkäpapuvalkuaisruokinnalla ollutta pötsinesteen luovuttajalehmää, joista toinen oli syönyt 

pötsisuojattua metioniinia ja toinen ei. Pötsinesteen keräys tehtiin kokeen aamuna ennen 

lehmien kello yhdeksän aamuruokintaa. Keräyksessä käytettiin manuaalista tekniikkaa, 

jossa pötsifistelöidyiltä lehmiltä kerättiin nestettä eri puolilta pötsiä muovipulloihin. Pullot sul-

jettiin kierrekorkilla ja laitettiin 40 asteen vesihauteeseen, jossa ne kuljetettiin laboratorioon 

ja pidettiin suodatuksen alkuun saakka. 

 

4.3 In vitro -inkubaatiot 

 

Pötsineste suodatettiin laboratoriossa lehmittäin 250 μm:n seulan läpi mahdollisimman ha-

pettomissa oloissa ohjaamalla typpivirta suodatuspulloon. Suodatettu pötsineste sekoitettiin 

puskurin joukkoon (inkubaatiomedia). Puskurina käytettiin McDougall (1948) puskuria, joka 

tehtiin valmiiksi ennen inkubaatioita. Puskurin valmistuksessa ei käytetty hiilidioksidia. Mo-

lempien lehmien pötsinesteestä sekä inkubaatiomediasta mitattiin pH (SevenCompactTM 

S220, Mettler-Toledo Ltd, Leicester, Iso-Britannia). 

 

Inkubaatiopulloihin lisättiin koerehujen (yhteensä noin 6 g) joukkoon 400 ml inkubaatiome-

diaa, joka sisälsi suodatettua pötsinestettä yhden osan ja puskuria kaksi osaa. Inkubaa-

tiopullojen ja laitteiston letkujen ilma korvattiin typellä juuri ennen inkubaatioiden aloitusta. 

Lopuksi tarkistettiin jokaisen inkubaatiopullon toiminta. Jokaista koerehua kohden oli kolme 

rinnakkaista inkubaatiopulloa. 

 

Pulloista otettiin näytteet 8, 24 ja 48 tunnin kuluttua aloituksesta. Näytteet otettiin imemällä 

ruiskuun pötsinestenäytettä inkubaatiopulloihin kuuluvan näytteenottoletkun kautta. Näyt-
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teitä otettiin 8 ja 24 tunnin kohdalla 5 ml ja 48 tunnin kohdalla 15 ml. Näytteet lisättiin rikki-

happoon (50 %, 100 μl ja 300 μl) ja pidettiin jää-vesihauteessa. Näytteenoton lopuksi näyt-

teet vietiin pakkaseen, jossa ne pidettiin analyyseihin asti.  

 

4.4 Laboratorioanalyysit 

 

4.4.1 Kuiva-aine, tuhka ja tärkkelys 

 

Rehujen analyysinäytteistä määritettiin kuiva-aineen osuus kuivattamalla näytteitä 16 tunnin 

ajan 103 asteessa lämpökaapissa (Memmert, Memmert GmbH, Schwabach, Saksa). Tuh-

kan määrittämiseksi näytteet poltettiin muhveliuunissa (Heraeus Thermicon T, Heraeus, Ha-

nau, Saksa) 550 asteessa 12 tunnin ajan. Tärkkelys määritettiin Salon ja Salmin (1968) ku-

vaamalla tavalla kolorimetrisellä (Shimadzu UV-VIS mini 1240, Shimadzu Europa GmbH, 

Duisburg, Saksa) menetelmällä. 

 

4.4.2 Aminohapot, neutraalidetergenttikuitu ja kokonaisrasva 

 

Aminohapot analysoitiin Puhakan ym. (2016) kuvaamalla tavalla noudattaen direktiiviä 

98/64/EC (European Comission 1998) ja eroteltiin nestekromatografilla (Waters Acquity 

UPLC, Waters, Milford, MA, Yhdysvallat). Neutraalidetergenttikuitu määritettiin Van Soest 

ym. (1991) menetelmällä Tecator-uuttolaitteella (Tecator Fibertec System 1020/1021, Foss, 

Hillerød, Tanska). Kokonaisrasvapitoisuus määritettiin SoxCap-uuttoyksiköllä (FOSS Sox-

tec 8000 uuttoyksikkö, SoxCap 2047 hydrolyysiyksikkö, FOSS Analytical, Hillerød, Tanska) 

valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

 

4.4.3 Raakavalkuainen ja typpifraktiot 

 

Raakavalkuaisen määrä analysoitiin Kjeldahl-menetelmällä (AOAC 1995) käyttäen Tecator-

polttolaitetta (Tecator Digestion Auto ja Tecator Scubber) sekä tislaus- ja titrauslaitteistoa 
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(FOSS Kjeltec Auto 2300, Foss, Hillerød, Tanska). Typpifraktiot määritettiin Licitra ym. 

(1996) mukaan. Määritys koostui neljästä laboratorioanalyysista, joiden mukaan laskettiin 

Cornellin typpifraktioiden viisi fraktiota (A, B1, B2, B3 ja C). Ensimmäisessä analyysissä 

rehua liuotettiin TCA:ssa, minkä jälkeen määritettiin jäännöstypen määrä kuten edellä. Vä-

hentämällä tämä kokonaistypen määrästä saadaan A-fraktion eli ei-valkuaistypen määrä. 

B1-fraktion eli liukoisen valkuaisen määrä saatiin samalla menetelmällä, korvaten vain TCA 

boraatti-fosfaattipuskurilla. Loput osakohdat määritettiin NDF- ja ADF-keitoilla. Molemmat 

keitot tehtiin Van Soest ym. (1991) mukaan käyttäen FiberTherm FT12 -uuttolaitetta (Ger-

hardt, Königswinter, Saksa). B2-fraktio eli liukenematon puskuriin, mutta liukenee neutraa-

lidetergenttiliuokseen, saatiin vähentämällä liukoisen typen määrästä NDF-keitosta jääneen 

typen määrä. B3-fraktio eli liukenematon neutraalidetergenttiliuokseen, mutta liukenee hap-

podetergenttiliuokseen, saatiin vähentämällä ADF-keitosta jääneen typen määrä NDF-kei-

tosta jääneen typen määrästä. C-fraktio eli happodetergenttiliuokseen liukenematon saatiin 

määrittämällä ADF-keiton tuloksena saadun fraktion typpi. 

 

4.4.4 Ammoniumtyppi 

 

Inkubaatiopulloista 8, 24 ja 48 h inkubaation jälkeen otetuista näytteistä määritettiin ammo-

niumtyppi McCullough (1967) mukaan kolorimetrisellä (Shimadzu UV-VIS mini 1240, Shi-

madzu Europa GmbH, Duisburg, Saksa) menetelmällä. 

 

4.5 Tulosten laskeminen ja tilastolliset analyysit 

 

Ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen valkuaisen (OVVin vitro) määrä 8, 24 ja 48 h inkubaa-

tion jälkeen laskettiin Vagan ym. (2017) mukaan kaavalla:  

OVVin vitro (g/kg ka) = (sokean näytteen inkubaatiopullon pötsinesteen ammoniakki tiettynä 

ajanhetkenä (typpi, mg) + inkuboitavien rehujen typpi (mg) – koerehustuksen inkubointipul-

lossa ammoniakki tiettynä ajanhetkenä (typpi, mg)) / rehunäytteen paino (mg ka) * 6,25 * 

1000 
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Saaduista OVVin vitro:n arvoista ajanhetkinä 8, 24 ja 48 otettiin luonnollinen logaritmi. Muun-

nokset plotattiin koordinaatistoon (y-akseli ln(OVVin vitro,), x-akseli näytteenotto ajanhetki, h), 

johon sovitettiin pisteiden kautta parhaiten kulkevan suoran yhtälö. Suoran kulmakertoimen 

ja y-akselin leikkauspisteen avulla laskettiin ennuste ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen 

valkuaisen määrälle 16 tunnin inkubaation kohdalla eksponenttiyhtälöllä:  

ennuste OVVin vitro = EXP (y-akselin leikkauspiste + kulmakerroin x 16) 

 

In situ -menetelmissä 16 tunnin pötsiviipymäaikaa käytettään usein ohitusvalkuaisen arvi-

ointiin (Varvikko ja Vanhatalo 1991). Ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen valkuaisen 

määrän tilastolliset vertailut suoritettiin SAS ohjelmiston version 9.4 Mixed proseduurilla. 

Molempien osakokeiden varianssianalyysissä käytetty tilastomalli sisälsi kiinteänä muuttu-

jana koeruokinnan. 

 

Ensimmäisessä osakokeessa koerehujen vaikutus ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen 

valkuaisen neliösummaan jaettiin ortogonaalisiin kontrasteihin seuraavasti: 

1) valkuaisrehun vaikutus: kontrolli vs. valkuaisrehut 

2) rypsi vs. camelinat  

3) punaruskean ja tummanruskean camelinan erot: camelina PR vs. camelina TR 

Toisessa osakokeessa koekäsittelyiden väliset erot testattiin käyttäen polynomialisia kont-

rasteja (lineaarinen, toisen asteen ja kolmannen asteen vaikutus).  

 

Tuloksista julkaistiin pienimmän neliösumman keskiarvot (LSMEAN). Hajonnan kuvaajana 

käytettiin keskiarvon keskivirhettä (SEM). Tilastollinen merkitsevyys määritettiin P-arvoilla, 

joista P < 0,001 on erittäin merkitsevä, P < 0,01 on hyvin merkitsevä, P < 0,05 merkitsevä 

ja P < 0,1 on suuntaa antava. 

 

5 Tulokset 
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5.1 Koerehujen ja koedieettien kemiallinen koostumus 

 

Koerehujen kemiallinen koostumus on esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Koerehujen kemiallinen koostumus osakokeissa 1 ja 2. 

 
Säilörehu, 

kylmä-
kuivattu 

Ohra 
Rypsipu-
riste 

Camelina-
puriste PR 

Camelina-
puriste TR 

Kuiva-aine, g/kg 931 869 905 892 900 
Kuiva-aineessa, g/kg      

Raakavalkuainen 146 124 358 363 354 
Kokonaisrasva 25,6 28,7 106 144 118 
Neutraalidetergenttikuitu 515 155 185 223 239 
Tärkkelys 2,5 537 37,4 8,00 64,3 

Camelinapuristeet PR = punaruskea siemen ja TR = tummanruskea siemen. 

 

Rypsi- ja camelinapuristeita sisältävien koedieettien raakavalkuaispitoisuudet olivat molem-

missa osakokeissa samanlaiset (Taulukot 4 ja 5). Osakokeessa 1 ohraa sisältävän kontrol-

lidieetin raakavalkuaispitoisuus oli valkuaisrehuja pienempi (Taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Tutkittavien dieettien kemiallinen koostumus osakokeessa 1.  
Kontrolli Rypsi Camelina 

PR 
Camelina 

TR 

Dieetin kemiallinen koostumus, g/kg 
ka 

    

Raakavalkuainen 135 182 182 181 

Kokonaisrasva 27 43 50 45 

Neutraalidetergenttikuitu 335 341 348 352 

Tärkkelys 270 170 165 174 
Kontrolli = nurmisäilörehu ja ohra. Rypsi = nurmisäilörehu, ohra ja rypsipuriste. Camelina PR = nur-

misäilörehu, ohra ja camelinapuriste punaruskea. Camelina TR = nurmisäilörehu, ohra ja camelina-

puriste tummanruskea. 
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Taulukko 5. Tutkittavien dieettien kemiallinen koostumus osakokeessa 2 

 
Koedieetit 

  
Camelina  

0 
Camelina  

1/3 
Camelina  

2/3 
Camelina  

3/3 

Dieetin kemiallinen koostumus, g/kg 
ka         

Raakavalkuainen 182 182 182 182 

Kokonaisrasva 43 44 46 48 

Neutraalidetergenttikuitu 341 344 347 350 

Tärkkelys 170 170 170 170 
Camelina 0 = nurmisäilörehu, ohra ja rypsipuriste. Camelina 1/3 = nurmisäilörehu, ohra, rypsipuriste 

ja 1/3 rypsistä korvattu camelinapuristeilla. Camelina 2/3 = nurmisäilörehu, ohra, rypsipuriste ja 2/3 

rypsistä korvattu camelinapuristeilla. Camelina 3/3 = nurmisäilörehu, ohra ja 3/3 rypsistä korvattu 

camelinapuristeilla. 

 

5.2 Koerehujen aminohappokoostumus ja typpifraktiot 

 

Koerehuista määritettiin perusanalyysien lisäksi aminohappokoostumus (Taulukko 6) ja 

Cornellin typpifraktiot (Kuvat 1 ja 2).  
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Taulukko 6. Valkuaisrehujen aminohappokoostumus 

 
Rypsipuriste  

Camelinapu-
riste PR 

Camelinapu-
riste TR 

Aminohapot, g/kg raaka-
valkuaista    

Välttämättömät     
Arg 59,2 76,5 77,5 
His 23,1 22,5 22,0 
Ile 33,8 32,5 31,5 
Leu 63,8 59,5 58,6 
Lys 51,3 42,6 40,7 
Met 19,4 17,1 16,4 
Phe 37,4 39,2 38,0 
Thr 40,3 37,9 36,2 
Trp 11,1 9,39 9,54 
Val 43,9 44,3 43,4 

Ei-välttämättömät    
Ala 39,9 41,6 40,1 
Asp 72,2 75,9 73,9 
Cys 22,1 22,8 23,9 
Glu 152 152 154 
Gly 48,2 46,6 46,4 
Pro 50,5 45,7 44,7 
Ser 39,9 42,4 40,8 
Tyr 25,4 24,5 24,1 

∑ Haaraketjuiset (Ile, Leu ja 
Val) 142 136 133 
∑ Välttämättömät 383 382 374 
∑ Ei-välttämättömät 450 452 448 
∑ Kaikki yhteensä 833 833 822 

Camelinapuristeet PR = punaruskea siemen ja TR = tummanruskea siemen. 

 

Valkuaisrehujen välillä ei ollut eroja Cornellin typpifraktioiden mukaan. Rypsillä ja cameli-

noilla oli hyvin samanlainen pötsihajoavuuspotentiaali (Kuva 1). Sen sijaan ohran ja säilöre-

hun välillä oli eroja (Kuva 2). Säilörehu sisälsi moninkertaisesti ei-valkuaistyppeä ohraan 

verrattuna. Ohra taas sisälsi huomattavasti enemmän liukoista valkuaista.  

 



17 
 

 

Kuva 1. Valkuaisrehujen Cornellin typpifraktiot, % valkuaisesta. Camelinapuristeet PR = 

punaruskea siemen ja TR = tummanruskea siemen. 

 

 

Kuva 2. Nurmisäilörehun ja ohran Cornellin typpifraktiot, % valkuaisesta. 

 

5.3 Ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen valkuaisen määrä 
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Osakokeessa 1 ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen valkuaisen määrässä ei ollut tilastol-

lisesti merkitseviä eroja (P > 0,05) valkuaisrehujen välillä (Taulukko 7). Ruokinnan rypsival-

kuaistäydennys lisäsi kuitenkin suuntaa-antavasti (P = 0.051) ohutsuoleen virtaavaa valku-

aisen määrää noin 3 % camelinavalkuaiseen nähden. Valkuaisrehujen ja valkuaislisättömän 

kontrollidieetin, eli pelkän ohraväkirehun, välillä sen sijaan oli enemmän eroa (P = 0,003). 

Kokeen keskivirhe (SEM) oli pieni.   

 

Taulukko 7. Ohutsuoleen virtaava käyttökelpoinen valkuainen in vitro osakokeessa 1 
  Koedieetti  Tilastollinen merkitsevyys 

 Kontrolli Rypsi Camelina 
PR 

Camelina 
TR 

SEM Kontrolli 
vs. 

valkuaisre-
hut 

Rypsi 
vs. 

camelinat 

Camelina 
PR vs. 

 camelina 
TR 

Ohutsuoleen virtaava käyttö-
kelpoinen valkuainen, g/kg 
ka 

172 185 179 180 1,8 0,003 0,051 0,734 

Luvut kuvastavat ennustettua ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen valkuaisen määrää 16 h koh-

dalla (n=3). Camelinapuristeet PR = punaruskea siemen ja TR = tummanruskea siemen. 

 

Osakokeessa 2 valkuaisen määrässä oli eroja koedieettien välillä. Camelinaseoksen korva-

tessa rypsipuristetta käyttökelpoisen valkuaisen määrä väheni lineaarisesti (P < 0,001). 

Myös tässä kokeessa keskiarvon keskivirhe oli pieni (Taulukko 8). 

 

Taulukko 8. Ohutsuoleen virtaava käyttökelpoinen valkuainen in vitro camelinapuristeen 
korvatessa rypsipuristetta osakokeessa 2 

  Koedieetti  Tilastollinen merkitsevyys 

 Camelina 
0 

Camelina 
1/3 

Camelina 
2/3 

Camelina 
3/3 

SEM Lineaarinen 2.aste 3.aste 

Ohutsuoleen virtaava käyttö-
kelpoinen valkuainen, g/kg 
ka 

172 165 162 160 1,7 <0,001 0,212 0,455 

Luvut kuvastavat ennustettua ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen valkuaisen määrää 16 h koh-

dalla (n=3). 

 

5.4 pH 

 

Luovuttajalehmien pötsinesteen pH:t olivat osakokeessa 1 6,72 ja 6,39. Inkubaatiomedian 

pH oli 7,79. Osakokeessa 2 vastaavat pH:t olivat 6,94 ja 6,16 sekä 7,83.  
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6 Tulosten tarkastelu 

 

Rypsi- ja camelinapuristedieetit olivat neutraalidetergenttikuitu-, valkuais- ja kokonaisrasva-

pitoisuudeltaan keskenään samanlaisia. Rypsi- ja camelinapuristeiden aminohappokoostu-

mus oli samankaltainen, kuitenkin rypsivalkuainen sisälsi hieman enemmän lysiiniä ja me-

tioniinia ja vähemmän arginiinia kuin camelinavalkuainen. Myös Zubr (2003) tutkimus tukee 

näitä tuloksia muuten, kuin metioniinin osalta, jonka pitoisuus oli sama rypsillä ja cameli-

nalla.  

 

Camelinan ja rypsin valkuaisen pötsihajoavuuspotentiaalia tutkittiin Cornellin typpifraktioi-

den avulla. Typpi oli jakautunut samankaltaisesti eri fraktioiden välillä molemmissa valkuais-

rehuissa. Camelinalla ja rypsillä on samankaltainen pötsihajoavuuspotentiaali. Tämän tutki-

muksen rypsin typpifraktiot erosivat muiden tutkimusten tuloksista (Taulukko 9). Muissa tut-

kimuksissa rypsin typpi oli suurelta osin B2-fraktiona, kun taas tässä tutkimuksessa typpi oli 

jakaantunut tasaisesti A, B1 ja B2 -fraktioiden välille. Erot voivat johtua eri rypsirehusta, 

koska tässä tutkimuksessa käytettiin puristetta ja muissa tutkimuksissa rouhetta. Ohran 

osalta tämän tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia kuin muidenkin tutkimusten. Nur-

misäilörehun osalta 1. ja 2. satojen välillä näkyi eroja, mutta tulokset olivat kuitenkin samaa 

suuruusluokkaa.  
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Taulukko 9. Rypsin, ohran ja nurmisäilörehun Cornellin typpifraktiot eri tutkimuksissa 

 Typpifraktio, g/kg valkuaista  

Rehu A B1 B2 B3 C Lähde 

Rypsi       

Rouhe 41 180 593 124 62 Choi ym. 2002a 

Rouhe  (käsittelemätön) 51 171 596 124 58 Choi ym 2002b 

Rouhe (hemiasetaalikäsittely) 49 168 636 97 50 Choi ym 2002b 

Rouhe 144 101 638 61 56 Kuoppala ym. 2021 

Puriste 303 340 300 13 45 Tämä tutkimus 

Ohra       

Ohra 85 187 530 185 14 Choi ym. 2002a 

Ohra 126 123 636 115 0 Choi ym 2002b 

Ohra 158 175 558 99 11 Tämä tutkimus 

Nurmisäilörehu       

esikuivattu, 2. sato 403 16 216 329 35 Choi ym. 2002a 

esikuivattu, 1. sato 588 39 151 204 18 Choi ym 2002b 

esikuivattu, 1. sato 565 34 278 106 18 Tämä tutkimus 

 

 

Ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen valkuaisen määrän osalta osakokeiden tulokset oli-

vat tässä tutkimuksessa keskenään ristiriitaisia. Osakokeessa 1 ohutsuoleen virtaavan käyt-

tökelpoisen valkuaisen määrä oli suurempi lisävalkuaista sisältävissä dieeteissä verrattuna 

kontrollina käytettyyn ohraväkirehuun, mikä on looginen tulos. Täydennysvalkuainen on li-

sännyt pötsistä ulosvirtaavan valkuaisen määrää useissa lypsylehmäkokeissa (Choi ym. 

2002, Krizsan ym. 2017). Myös valkuaiskoedieettien samankaltaiset pitoisuudet olivat odo-

tettavissa. Osakoe 2:ssa sen sijaan näkyy eroja valkuaisrehujen välillä. Kun rypsiä korvattiin 

camelinalla, ohutsuoleen virtaavan käyttökelpoisen valkuaisen määrä yllättäen väheni. Hy-

poteesina oli, että camelina voi korvata rypsin täysin. Kuitenkaan osakoe 2:n mukaan tämä 

ei toteudu. On epäselvää, miksi näin kävi, kun osakoe 1:n mukaan valkuaisrehuilla ei ollut 

merkittäviä eroja. Kukin osakoe on tehty vain kerran tämän tutkimuksen aikana, mikä hei-

kentää tulosten luotettavuutta ja mahdollistaa sattuman ja inhimillisten virheiden vaikutuk-

sen tuloksiin. Sattumaa on voinut olla esimerkiksi se, että pötsineste olisi sisältänyt mikro-

beja, joiden kyky hajottaa rypsiä on eronnut kyvystä hajottaa camelinaa.  
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Pötsin pH on tärkeä mittari pötsimikrobiston hyvinvoinnista ja toiminnasta. pH vaikuttaa sii-

hen, mitä ravintoaineita pötsissä muodostuu (Dijkstra ym. 2012). Useissa tutkimuksissa bak-

teerien on huomattu muokkaavan metaboliareittejä pH:n muuttuessa (Marounek ym. 1985, 

Strobel ja Russell 1986). Alhainen pH voi aiheuttaa syönnin laskua ja ruuansulatushäiriöitä. 

pH:n tippuessa alle 6.3 kuitujen sulatus heikkenee (Erdman 1988). Tässä tutkimuksessa 

yhden lehmän pötsin pH oli joka mittauksessa alle 6.3 (6,28, 6,10, 6,16). Yksilöllisen pH:n 

takia samalla ruokinnalla on eri vaikutuksia yksilöiden välillä. Tästä syystä in vitro -kokeet 

ovat pH:n kannalta parempia, koska niissä pH tasaantuu pötsinesteitä sekoitettaessa.  

 

Yleisenä suosituksena on käyttää in vitro -kokeissa vähintään kolmea pötsiruokasulan luo-

vuttajaeläintä (Yáñez-Ruiz ym. 2016). Tässä kokeessa luovuttajana oli vain kaksi lehmää 

kussakin osakokeessa. Lisäksi yhdellä lehmistä oli huomattavan erilainen pötsin sisältö. 

Pötsineste oli hyvin vaahtomaista ja pötsi oli melko tyhjä. Tämä on voinut aiheuttaa eroja 

tutkimuksessa. Pötsin pH on yksilöllinen, kuten tässäkin tutkimuksessa näkee, joten pötsi-

nesteen luovuttajina pitäisi olla monta lehmää. Yksilöiden pH:t vaikuttavat inkubointimedian 

pH:n, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi mikrobien toiminnan muutoksia. 

 

Pötsinesteen luovuttajaeläimet olivat samaan aikaan toisessa tutkimuksessa. Pötsinesteen 

sisältämä mikrobisto ei ollut optimaalinen camelinan eikä rypsin sulattamiseen, koska luo-

vuttajalehmien dieetti ei sisältänyt lainkaan camelinaa tai rypsiä. On myös mahdollista, että 

mikrobisto ei vielä ollut ehtinyt vakiintua koeruokintaan, ja oli siksi vielä enemmän epätasa-

painossa inkubaatioissa. Pötsinesteen keräyksessä ja käsittelyssä, sekä inkubaatioissa on 

suuri riski mikrobiston vahingoittumiselle. Useat pötsin mikrobit ovat anaerobisia, joten ne 

ovat voineet kuolla käsittelyjen aikana. 

 

7 Johtopäätökset 

 

Tässä tutkimuksessa hypoteesi ei toteutunut kaikkien tulosten osalta. Osakoe 2:ssa ohut-

suoleen virtaavan käyttökelpoisen valkuaisen määrä väheni rypsiä korvattaessa ja siten ca-

melina ei näytä olevan rypsin veroinen valkuaislähde. Mutta tulokset olivat ristiriitaisia, koska 
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osakoe 1:n mukaan camelinalla ja rypsillä ei ollut eroa valkuaisen pötsihyväksikäytön suh-

teen. Myöskään Cornellin typpifraktioiden mukaan camelinan ja rypsin pötsihajoavuuspo-

tentiaalissa ei ollut merkittäviä eroja. Tarvitaan siis lisää tutkimuksia camelinan käytöstä val-

kuaisrehuna. 

 

Tulevissa in vitro -tutkimuksissa lisää varmuutta saataisiin keräämällä pötsinestettä useam-

malta lehmältä ja tarkistamalla lehmien pötsin mikrobitoimintaa pH-mittauksilla jo ennen ko-

keeseen valitsemista. Myös näiden lehmien dieettiin voisi kiinnittää huomiota, koska pötsin 

mikrobisto vaihtelee rehustuksen mukaan, ja siten parhaimmat tulokset saataisiin syöttä-

mällä tutkittavia rehuja jo pötsinestettä luovuttaville lehmille. In vitro -menetelmä soveltui 

hyvin tämän tutkimuksen tarkoitukseen, ja on varteenotettava vaihtoehto myös vastaaville 

tulevaisuuden tutkimuksille.  
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