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1. JOHDANTO 

 

Puna-apila (Trifolium pratense) on Pohjois-Euroopassa yleinen nurmipalkokasvi, jota vil-

jellään märehtijöiden rehukasviksi sen monien hyvien ominaisuuksien vuoksi. Puna-api-

laa viljellään yleisimmin nurmirehuseoksissa, mutta kotieläinten ruokinnan kannalta 

puhtaat puna-apilakasvustot tuovat mahdollisuuden tarkempaan karkearehuruokin-

taan. Kun rehun karkearehukomponentit tehdään erikseen puhtaina kasvustoina, on re-

hun puna-apilapitoisuutta mahdollista säätää optimaaliseksi sekoittamalla nurmirehu-

komponentit vasta ruokintavaiheessa ja hyödyntää eri eläinryhmien tarpeisiin parem-

min soveltuvina karkearehuina. Lisäksi viljeltäessä puna-apilaa ja timoteitä seoskasvus-

toina niiden toisistaan poikkeavia optimaalisia sadonkorjuustrategioita ja ajankohtia ei 

voida noudattaa, vaan joudutaan tekemään kompromisseja (Rinne ja Nykänen 2000). 

Apilan säilönnällisten erityisominaisuuksien tuntemisesta on hyötyä myös seoskasvus-

tojen osalta, koska kasvien suhteet voivat muuttua sekä kasvukauden että satovuosien 

aikana. Marshallin ym. (2017) tutkimuksessa havaittiin huomattavia muutoksia puna-

apilan osuudessa satovuosien välillä verrattaessa raiheinä-puna-apilaseoskasvuston 

kuiva-ainesatoja. Tyypillisesti puna-apilan osuus on selkeästi suurempi toisessa sadossa 

ensimmäiseen satoon verrattuna (Hetta ym. 2003). Talvituhojen seurauksena ensimmäi-

sen sadon puna-apilan osuus voi jäädä hyvinkin pieneksi (Rinne ja Nykänen 2000).  

Säilörehun säilöntään kannattaa panostaa, koska onnistunut säilöntä lisää vapaaeh-

toista syöntiä ja sitä kautta tuotosta. Syönti-indeksiä nostavia tekijöitä ovat mm. rehun 

D-arvon suurentuminen, hyvä säilönnällinen laatu ja nurmipalkokasvien osuuden lisää-

minen säilörehussa (Huhtanen ym. 2007).  Kotieläimille puna-apila tarjoaa kotimaisen 

valkuaislähteen, ja puna-apilan avulla voidaan parantaa rehun maittavuutta ja tuotosta 

(Dewhurst ym. 2003). Lisäksi puna-apilalla on positiivisia vaikutuksia lehmänmaidon ras-

vahappojen koostumukseen, sillä se lisää monityydyttymättömien rasvahappojen mää-

rää maidossa (Schulz ym. 2018).  

Säilöntäaineiden toivotaan olevan mahdollisimman turvallisia käyttää sekä hellävaraisia 

koneille. Syövyttämättömät happopohjaiset säilöntäaineet valmistetaan lisäämällä 
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niihin esimerkiksi natriumsuoloja, jotka puskuroivat happoa. Puna-apilan pH:n laskua 

puskuroivat ominaisuudet, kuten korkea valkuaisen määrä sekä kalsiumpitoisuus yhdis-

tettynä hyvin hellävaraisiin säilöntähappoihin, voivat aiheuttaa ongelmia säilönnän laa-

dussa. Puna-apilan säilönnässä on kuitenkin mahdollista onnistua monenlaisilla säilön-

täaineilla, myös biologisilla säilöntäaineilla tai jopa kokonaan ilman säilöntäaineita (Kra-

wutschke ym. 2013).  

Tämä tutkimus toteutettiin osana Optipalko-hanketta, jonka tavoitteena on tehostaa 

nautatilojen tuotantopanosten käyttöä ja kilpailukykyä nurmipalkokasvien rehukäytön 

avulla. Hanke koostuu viidestä työpaketista, joista tämä tutkimus liittyy työpakettiin 3 

”Vastauksia palkokasvisäilönnän haasteisiin”. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli opti-

moida puhtaan puna-apilakasvuston säilöntää. Parasta säilöntätulosta pyrittiin löytä-

mään esikuivaamalla rehuja kuiva-aineen (ka) määrän nostamiseksi, käyttämällä erilaisia 

säilöntäaineita sekä säilömällä erikseen korjattuja puna-apila- ja nurmiheinäkasvustoja 

seoksena.  

 

2. KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1  Puna-apilan typensidonta 

 

Puna-apila on nurmipalko- ja typensitojakasvi. Se elää symbioosissa sen juurinystyröissä 

elävien Rhizobium-bakteerien kanssa, jotka kykenevät sitomaan typpeä ilmasta. Typen-

sitojakasvien viljely vähentää kalliiden ja ympäristöä kuormittavien mineraalilannoittei-

den tarvetta ja on erityisen tärkeä osa luomuviljelyä. Riesingerin (2010) tutkimuksessa 

luomupuna-apilaseoskasvuston sitoman typen määrä vaihteli välillä 144-366 kg N heh-

taaria kohden vuodessa riippuen maantieteellisestä sijainnista ja siitä, oliko kyseessä en-

simmäinen vai toinen satovuosi. Sitoutuneen typen määrään vaikutti positiivisesti ete-

läisempi sijainti, toinen korjuukerta ja ensimmäinen satovuosi, sekä satotaso ja puna-

apilan pitoisuus kasvustossa (Riesinger 2010).  McKennan ym. (2018) kirjallisuuskatsauk-

sen mukaan puna-apilan sitoman typen määrässä on paljon vaihtelua eri tutkimusten 

välillä, mutta enimmillään se voi olla jopa 500 kg N / ha vuodessa. Huss-Danell ym. (2007) 

havaitsivat puna-apilan ja nurmen seoskasvustoissa, että puna-apila sisälsi 
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kaksinkertaisen määrän typpeä nurmiheiniin nähden. Dhamala ym. (2017) raportoivat 

puna-apilan olevan sinimailasta ja valkoapilaa tehokkaampi ilmakehän typen sitomi-

sessa. Lisäksi puna-apila tuotti suuremman ka- ja typpisadon kuin apiloiden ja sinimaila-

sen seoskasvustot. 

Puna-apilan juurissa Rhizobium-bakteerien sitomalla typellä on erittäin merkittävä vai-

kutus kasvin valkuaispitoisuuteen. Jopa 91 % puna-apilan sisältämästä typestä on kasvin 

ja Rhizobium-bakteerin symbioosin ansiota (Høgh-Jensen ja Schjoerring 2001). Lisäksi 

Stajković-Srbinović ym. (2015) huomasivat Rhizobium-bakteeriymppäyksen lisäävän 

puna-apilan magnesiumin, raudan, mangaanin sekä kuparin pitoisuuksia ja parantavan 

puna-apilan kasvua erittäin happamassa maassa verrattuna ymppäämättömään kasviin. 

Rhizobium-bakteerin ja kalkituksen yhteisvaikutus lisäsi puna-apilan kaikkien ravintei-

den ottoa (Stajković-Srbinović ym. 2015). Myös Jin ym. (2006) raportoivat steriilissä 

maaperässä kasvavan puna-apilan kasvun ja raudan oton lisääntyvän Rhizobium-ymp-

päyksen ansioista. 

Hatch ym. (2007) havaitsivat puna-apilan typensitomisen vähenevän, kun typpeä oli 

maaperässä reilusti saatavilla. Tämä seikka puoltaa apilan ja nurmiheinän seoskasvus-

toja, joissa nurmiheinä käyttää maassa saatavilla olevaa typpeä ja ylläpitää puna-apilan 

tehokasta typensidontaa. Seoskasvuston runsas typpilannoitus edistää heinäkasvin kas-

vua, jolloin se voi syrjäyttää apilan, toisaalta taas ilman typpilannoitusta apila runsastuu 

heinäkasvin kustannuksella. Satovuonna puhdas apilakasvusto ei tarvitse typpilannoi-

tusta lainkaan (Niskanen 2011).  

Seoskasvustoja, joita on tarkoitus käyttää kotieläinten ruokinnassa, on kuitenkin lannoi-

tettava heinäkasvin raakavalkuaispitoisuuden (rv) ylläpitämiseksi. Rinteen ja Nykäsen 

(2000) tutkimuksessa lannoittamattomassa nurmi- ja apilaseoskasvustossa timotein rv-

pitoisuus jäi hyvin matalaksi (82 g / kg ka). Puna-apila luovuttaa seoskasvustossa vähem-

män typpeä toisille kasveille kuin valkoapila, mutta kuitenkin sinimailasta enemmän 

(Frankow-Lindberg 2017 s.163). Finnin ym. (2013) mukaan typensitojakasvin ja nurmi-

heinäkasvin viljely yhdessä tehostaa tuotantopanosten käyttöä, sillä samalla panostuk-

sella saatiin suurempia satoja seoskasvustoissa kuin monokulttuureissa. Mikäli puna-

apilaa viljellään puhtaana kasvustona kompromisseja lannoituksen suhteen ei tarvitse 

tehdä. Lisäksi puhtaiden, ilman typpilannoitetta viljeltyjen puna-apilakasvustojen 
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hiilijalanjälki oli huomattavasti alhaisempi kuin typpilannoitetuissa nurmiheinäkasvus-

toissa tai nurmiheinien ja palkonurmien seoskasvustoissa (Hauggaard-Nielsen ym. 

2016). 

 

2.2 Puna-apila märehtijöiden ruokinnassa 

 

Puna-apila on maittava rehukasvi, joka säilörehussa lisää syöntiä ja tuotosta verrattuna 

nurmiheinäsäilörehuun (Dewhurst ym. 2003). Puna-apilalla on korkeampi laskennalli-

nen syönti-indeksi nurmiheinäsäilörehuun verrattuna. Syönti-indeksin laskentakaava 

perustuu tuotosvasteaineistoon, jonka mukaan puna-apilan on todettu lisäävän lypsy-

lehmän rehunsyöntiä (Huhtanen ym. 2007). Syönti-indeksi kuvaa rehun syöntipotenti-

aalia ja se lasketaan rehun D-arvon, kokonaishappojen, ka-pitoisuuden, sekä nurmipal-

kokasvi- ja kokoviljasäilörehun osuuden perusteella (Huhtanen ym. 2007). Lisäksi ensim-

mäisen sadon rehussa syönti-indeksi on korkeampi kuin jälkikasvussa. Esimerkiksi Kuop-

palan (2010) väitöskirjatutkimuksessa puna-apilan lisääminen nurmiheinäsäilörehuun 

nosti rehun ka-syöntiä keskimäärin 1,3 kg vuorokaudessa. Myös puhtaan apilarehun 

syönti oli hieman nurmiheinäsäilörehua korkeampi (+0,4 kg ka / vrk), vaikka D-arvo oli 

puna-apilasäilörehussa keskimäärin 40 g / kg ka matalampi (Kuoppala 2010). 

Puna-apila sisältää nurmiheinäkasveihin verrattuna enemmän valkuaista ja sulamatonta 

kuitua ja vähemmän NDF-kuitua sekä runsaasti kivennäisaineita (Luke 2022). Sulamat-

toman kuidun määrä on seurausta apilan korren lignifikaatiosta sen kehitysvaiheen ede-

tessä.  Dewhurstin ym. (2009) mukaan laitumella syöty puna-apila hajoaa helpommin 

pötsissä ja poistuu pötsistä nurmikasveja nopeammin lisäten sen syöntipotentiaalia. 

Kuoppalan ym. (2009) tutkimuksessa puna-apilan potentiaalisesti sulavan NDF-kuidun 

(pdNDF) kulkunopeus ja sulavuus olivat nurmisäilörehua korkeammat. Rehukasvien eri-

laiset kuitukoostumukset vaikuttavat märehtijän ruoansulatukseen ja rehumassan kul-

kuun ruoansulatuskanavassa (Kuoppala ym. 2009). 

Lehmän metaanipäästöihin säilörehun puna-apilan osuuden nostamisella (30 % vs. 70 

%) ei havaittu olevan vaikutusta (Gidlund ym. 2017).  Navarro-Villan ym. (2011) in vitro 

-tutkimuksessa puna-apilan havaittiin tuottavan raiheinää vähemmän metaania. 
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Nurmiheinäsäilörehuun verrattuna puna-apilasäilörehu lisää märehtijän valkuaisen 

saantia ja ammoniumtypen pitoisuutta pötsinesteessä sekä vähentää valkuaisen hajoa-

mista pötsissä lisäten mm. plasman aminohappopitoisuutta  (Vanhatalo ym. 2009). Api-

lasäilörehuruokinnan nurmisäilörehua suurempi ei-ammoniumtypen virtaus pötsistä 

johtuu enemmän ei-mikrobitypestä kuin suuresta mikrobitypen määrästä (Vanhatalo 

ym. 2006). Tämä tarkoittaa suurempaa rehuperäisten aminohappojen virtausta pötsistä. 

Välttämättömistä aminohapoista puna-apilasäilörehussa on nurmirehua runsaammin 

mm. histidiiniä (Vanhatalo ym. 2006). Ainoaksi karkearehuksi puna-apilan valkuaispitoi-

suus on kuitenkin tarpeettoman korkea, jolloin rehun valkuaisen hyväksikäyttö heikke-

nee (Vanhatalo ja Jaakkola 2006). 

Halmemies-Beauchet-Filleaun (2013) väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin nurmiheinä-

pohjaisen säilörehun korvaamista puna-apilasäilörehulla ja huomattiin selkeä vaikutus 

maidon monityydyttymättömien rasvahappojen pitoisuudessa. Puna-apilan myötä li-

nolihapon (18:2 n-6) ja alfalinoleenihapon (18:3 n-3) osuus maidon rasvahapoista nousi 

ja määrä kasvoi lineaarisesti karkearehun puna-apilan osuuden lisääntyessä. Puna-api-

lapitoisella rehulla on potentiaalia myös lisätä haihtuvien rasvahappojen (VFA) pitoi-

suutta pötsissä. Vanhatalo ym. (2006) huomasivat VFA:n kokonaismäärän pötsissä kas-

vavan, kun puna-apilasäilörehu oli ainoa karkearehu. VFA:n kokonaismäärän nousu se-

littyi etikkahappopitoisuuden lisääntymisellä, vaikka propioni- ja voihappopitoisuudet 

laskivat puna-apilasäilörehulla verrattuna timoteisäilörehuun sekä aikaisella että myö-

häisellä korjuuasteella (Vanhatalo ym. 2006).  

Puna-apila sisältää nurmiheinäkasveihin verrattuna runsaasti kivennäisaineita ja etenkin 

kalsiumia, jonka pitoisuus puna-apilasäilörehussa on noin kolminkertainen nurmiheinä-

säilörehuun verrattuna (Luke 2022). Mikäli umpi- tai tunnutuskaudella käytetään puna-

apilapitoista säilörehurehua, tulee kivennäisruokintaan ja sen anioni-kationitasapai-

noon kiinnittää erityistä huomiota. Runsas kalsiumruokinta umpikaudella voi vaikeuttaa 

lehmän sopeutumista nopeasti lisääntyvään kalsiumin tarpeeseen poikimisen jälkeen ja 

altistaa poikimahalvaukselle. Umpikauden ruokinnassa matala kalsiumpitoisuus lisää 

kalsiumin imeytymistä ruoansulatuskanavasta laktaation alettua (Gaignon ym. 2019). 

Moorby ym. (2008) tutkivat raiheinäsäilörehun vaihtamista puna-apilasäilörehuun um-

pikaudella eivätkä huomanneet eroja poikimisen jälkeisessä syönnissä tai tuotoksessa. 
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On tosin huomattava, että raiheinän ja puna-apilan ravintoainesisältö, mm. valkuaispi-

toisuus, olivat molemmissa dieeteissä hyvin lähellä toisiaan.  

2.2.1 Polyfenolioksidaasientsyymin vaikutukset puna-apilan valkuaisen hajoamiseen 

 

Puna-apilan valkuaisen hajoaminen säilönnän aikana on esimerkiksi sinimailassäilöre-

hua huomattavasti vähäisempää (Jones ym. 1995). Leen ym. (2004) mukaan valkuaisen 

hajoamista vähentää polyfenolioksidaasientsyymi (PPO). Polyfenolioksidaasit ovat ku-

paria sisältäviä entsyymejä, joita esiintyy yleisesti kasvi- ja eläinkunnassa. Ne katalysoi-

vat monofenolien hapettamista o-difenoleiksi sekä o-difenolien hapettamista o-kino-

neiksi (Winters ym. 2003).  

Sullivanin ym. (2006) kokeiden perusteella sekä PPO että o-difenolit vähensivät puna-

apilan valkuaisen hajoamista sadonkorjuun jälkeen. Mekanismit proteolyysin vähentä-

misessä ovat joko suoraan proteaasientsyymin toiminnan ehkäisy tai valkuaisen liukoi-

suuden vähentäminen kovalenttisten proteiinifenolisidosten ansioista (Winters ja Min-

chin 2001). Parveenin ym. (2010) mukaan PPO vähentää valkuaisen hajoamista sekä re-

hun varastoinnin aikana että pötsissä ja vähentää siten naudan typpipäästöjä.  

Sullivan ym. (2006) testasivat PPO:n toimintaa sammuttamalla puna-apilan PPO-gee-

niekspression, jolloin valkuaisen hajoaminen lisääntyi huomattavasti sekä siirsivät kysei-

sen geenin sinimailaseen, joka vähensi proteolyysin määrää moninkertaisesti kontrolliin 

verrattuna. Vaikka Sullivanin ym. (2006) mukaan puna-apilassa on runsaasti sekä poly-

fenolioksidaasia että o-difenoleita, Lee ym. (2008) havaitsivat eri puna-apilalinjojen vä-

lillä olevan suuria eroja PPO-pitoisuuksissa. Puna-apilan PPO:n aktiivisuudessa on vaih-

telua myös kasvukauden aikana ja suurin osa PPO:sta onkin jatkuvasti ei-aktiivisessa 

muodossa (Winters ym. (2008). Leen ym. (2013) tutkimuksessa tuoreen puna-apilan ak-

tiivisen PPO:n osuus oli 20 % entsyymin kokonaismäärästä.  

Lee ym. (2008) raportoivat polyfenolioksidaasin ja sen katalysoimien reaktioiden loppu-

tuotteiden suojelevan valkuaisen lisäksi myös rasvan hajoamista säilörehussa. Sen sijaan 

Halmemies-Beauchet-Filleaun (2013) mukaan PPO-aktiivisuudella ei ollut vaikutusta ras-

vojen hajoamisen voimakkuuteen siilossa eikä rasvojen hajoamisessa huomattu eroja 

puna-apilasäilörehun ja nurmiheinäsäilörehun välillä. 
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2.2.2 Puna-apilan isoflavonoidit  

 

Pötsissä mikrobit hajottavat valkuaista ja voivat käyttää yli puolet eläimen syömistä ami-

nohapoista. Vanhatalon ym. (2009) tutkimuksessa mikrobivalkuaisen osuus pötsistä 

poistuvasta typestä oli myöhäisen korjuun nurmiheinäsäilörehuruokinnalla 70 % ja 

puna-apilasäilörehulla 59 %. Pötsissä tapahtuvaa valkuaisen hajottamista voidaan rajoit-

taa kasvien biologisesti aktiivisilla fenoleilla (Flythe 2009).  Puna-apilassa on runsaasti 

liukoisia fenoleja, joihin kuuluvat muut polyfenolit kuin ligniini ja hemiselluloosa. Yksi 

puna-apilassa yleisesti esiintyvä fenolien luokka on isoflavonoidit, etenkin formono-

netiini ja biokaniini A (Flythe ja Kagan 2010). Isoflavonoideilla on estrogeenin kaltaisia 

ominaisuuksia ja puna-apilasta eristettyjä flavonoideja käytetäänkin mm. ihmisten lääk-

keissä (Du ym. 2013) ja niillä voi olla vaikutuksia eläinten hedelmällisyyteen (Guggolz 

ym. 1961).  Typpi- ja fosforilannoituksella on suuri merkitys isoflavonoidien määrään 

puna-apilassa, erityisesti runsas fosforilannoitus vaikutti nostavan isoflavonoidien mää-

rää (Du ym. 2013). Lannoituksen lisäksi isoflavonoidien määrään puna-apilarehussa vai-

kuttavat mm. korjuuaika sekä lajike (Mustonen 2015). 

Märehtijöillä tietty isoflavonoidi, biokaniini A, voi heikentää ammoniakkia tuottavien 

pötsibakteerien toimintaa sekä lisätä kuidun sulatusta ja haihtuvien rasvahappojen 

muodostumista (Harlow ym. 2020). Ammoniakkia tuottavien bakteerien toiminnan eh-

käiseminen vähentää pötsin valkuaisen hajoamista sekä lisää ohitusvalkuaisen määrää 

ja valkuaisen hyväksikäyttöä (Harlow ym. 2017). Yksi parhaiten tunnetuista ammoniak-

kia tuottavista pötsibakteereista on peptideitä hajottava Clostridium sticklandii. Flythen 

ja Kaganin (2010) kokeessa formononetiinillä ei ollut vaikutusta Clostridium sticklandii -

bakteereihin, mutta biokaniini A:n lisääminen (100 nmol / ml) pysäytti bakteerin kasvun. 

Esikuivatus pellolla lisäsi puna-apilan formononetiinin ja biokaniini A:n pitoisuutta mo-

ninkertaisesti, mutta apilan lehdistä uutetut fenolit pysäyttivät Clostridium sticklandiin 

kasvun riippumatta niiden fenolipitoisuudesta tai esikuivatusajasta (Flythe ja Kagan 

2010).  
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Harlowin (2017) in vitro -kokeessa kontrollinäytteessä oli jopa 100-kertainen määrä am-

moniakkia tuottavia bakteereita ja 29 % enemmän ammoniakkia kuin biokaniini A:lla kä-

sitellyssä pötsinestenäytteessä. Ruokintakokeessa biokaniini A:n lisääminen rehuun 

nosti härkien päiväkasvuja 29 % verrattuna kontrolliryhmään (Harlow ym. 2017).  

Puna-apilan sisältämillä isoflavonoideilla on joidenkin tutkimusten mukaan negatiivisia 

vaikutuksia etenkin pienten märehtijöiden hedelmällisyyteen. Tosin suomenlampailla 

tehdyssä tutkimuksessa negatiivisia vaikutuksia ei huomattu (Mustonen 2015). Austintin 

ym. (1982) mukaan puna-apilan fytoestrogeeneillä ei huomattu olevan vaikutusta hie-

hojen hedelmällisyyteen, mutta Hashemin ym. (2016) tutkimuksessa egyptinapilan 

fytoestrogeeni-isoflavoneilla havaittiin negatiivisia vaikutuksia hiehojen hormonaali-

seen tasapainoon ja tiinehtyvyyteen. 

 

2.3 Säilörehun säilönnän tavoitteet 

 

Säilörehun säilönnän tarkoituksena on pitää rehu mahdollisimman muuttumattomana 

varastoinnin aikana säästäen rehun ravintoaineet eläimen käyttöön sekä ehkäistä hai-

tallisten mikrobien aiheuttamaa rehun pilaantumista eli virhekäymistä. Yleisimmät vir-

hekäymisen tuotteet ovat voihappo, etikkahappo ja propionihappo. Haihtuvien rasva-

happojen lisäksi myös maitohappo ja ammoniumtyppi vähentävät suurina pitoisuuksina 

säilörehun syöntiä ja tuotosta (Huhtanen ym. 2003). Rehun kohonnut ammoniumtyppi-

pitoisuus kertoo virhekäymisestä ja valkuaishävikistä.  

Säilönnän ja varastoinnin aikana rehussa tapahtuu aina jonkin verran muutoksia sekä 

ravintoaine- ja kuiva-ainehävikkiä. Vaikka käymisen aikana tapahtuvaa hävikkiä ei voida 

kokonaan ehkäistä, sitä voidaan hillitä säilöntäaineilla (Kung ym. 2003 s. 305). Kuiva-ai-

nehävikkiä ja laadullisia muutoksia tapahtuu kaikissa rehunteon vaiheissa. Säilönnän ai-

kana hävikkiä syntyy heti sadonkorjuun jälkeen, kun hapetonta tilaa ei ole vielä saavu-

tettu, käymisen ja myöhemmän varastoinnin aikana sekä siilon avaamisen jälkeen ha-

pellisissa olosuhteissa (Wilkinson ja Davies 2013). Myös rehun puristenesteen mukana 

poistuu ravinteita, mm. typpeä ja fosforia (Holly ym. 2018) sekä sokereita ja kivennäisiä, 

mm. kaliumia (Randby 1997). Hyvillä käytännöillä rehunteon ja säilönnän kaikissa 
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vaiheissa voidaan oleellisesti pienentää ravintoainehävikin määrää säilörehussa (Bor-

reani ym. 2018). 

Säilönnällä tavoitellaan myös rehun parempaa aerobista stabiilisuutta happialtistuksen 

eli käytännössä paalin tai siilon avaamisen jälkeen. Jälkilämpeneminen ilmenee konk-

reettisesti rehun lämpenemisenä, kun rehun ravintoaineita hajotetaan aerobisissa olo-

suhteissa. Aerobinen stabiilisuus alkaa heikentyä, kun hiivat hajottavat rehun maitohap-

poa, jolloin pH alkaa nousta. Seuraavan lämpenemispiikin aikaan saavat homeet (McDo-

nald, 1991 s. 159). Hiivat ja homeet rehussa laskevat nopeasti sen ruokinnallista arvoa 

ja vähentävät syöntiä. 

Säilönnän onnistuminen on erittäin tärkeää, koska rehun vapaaehtoinen syönti on riip-

puvainen rehun säilönnällisestä laadusta (Huhtanen ym. 2002). Haihtuvat rasvahapot, 

maitohappo, ammoniumtyppi sekä happojen kokonaismäärä vaikuttavat syöntiin ja 

maitomääriin, erityisesti energiakorjattuun maitotuotokseen (EKM), mikä johtuu rehun 

huonon säilöntälaadun negatiivisista vaikutuksista maidon rasva- ja valkuaispitoisuuk-

siin (Huhtanen ym. 2003). Ilman säilöntäainetta tehdyssä rehussa käyminen jatkuu liial-

lisesti, mikäli sokereiden määrä ei rajoita käymistä.  Koska pH ei ilman säilöntäaineita 

laske riittävän nopeasti, on esimerkiksi valkuaisen ja liukoisten sokereiden hajoaminen 

rehussa merkittävää (Hetta ym. 2003).  

2.4 Puna-apilan säilönnälliset ominaisuudet 

 

Haasteet puna-apilan säilönnässä johtuvat sille tyypillisestä korkeasta puskurikapasitee-

tista (Dewhurst ym. 2003), joka lisää pH:n laskuun tarvittavaa happojen määrää säilön-

täprosessin aikana. Myös puna-apilan alhainen vesiliukoisten hiilihydraattien eli soke-

reiden määrä voi hankaloittaa säilönnän onnistumista. Vesiliukoisia hiilihydraatteja tar-

vitaan säilörehun primaarisessa käymisessä maitohappobakteerien ravinnoksi (McDo-

nald, 1991 s. 93). Nurmipalkokasvien hiilihydraatit varastoituvat tärkkelyksenä, joka ei 

ole vesiliukoista, joten niiden sokeripitoisuus on nurmiheinäkasveja alhaisempi. 

Puna-apilan puskurikapasiteetti johtuu ensisijaisesti sen sisältämästä korkeasta orgaa-

nisten happojen määrästä (Syrjälä-Qvist ym. 1984). Orgaanisista hapoista puna-apila si-

sältää merkittävän määrän etenkin glyseriinihappoa (McDonald 1991 s. 39). 
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Puskurikapasiteettiin vaikuttavat myös kasvin ioni- eli mineraalikombinaatiot ja pitoi-

suudet, joiden kokonaismäärä nähdään rehuanalyysissä tuhkapitoisuutena. Esimerkiksi 

normaalin korjuuajan apilasäilörehussa tuhkapitoisuus voi olla 110 g / kg ka, kun vastaa-

vaan aikaan korjatussa nurmiheinäsäilörehussa tuhkapitoisuus on 75 g / kg ka. Merkit-

tävin ero nurmi- ja punapilasäilörehujen mineraalipitoisuuksien välillä on kalsiumissa, 

jonka pitoisuus voi puna-apilan kohdalla olla 14 g / kg ka, kun taas vastaavassa nurmis-

äilörehussa sen pitoisuus on 3,8 g / kg ka. Lisäksi natriumin määrä on puna-apilassa kor-

keampi (Luke 2022). Korkeilla kivennäispitoisuuksilla on vaikutusta apilan pH:n pusku-

rointikykyyn, koska kalsiumin ja natriumin pH on hyvin korkea. 

Myös korkea raakavalkuaisen määrä nostaa sekä rehun pH:ta että puskurikapasiteettia 

johtuen proteiinien aminoryhmien puskurointikyvystä. Lisäksi rehun partikkelikoolla ja 

kuidun määrällä on vaikutusta puskurikapasiteettiin (Jasaitis ym. 1987). Playnen ja 

McDonaldin (1966) mukaan 19,5 % puna-apilan puskurointikyvystä johtuu apilan valku-

aisesta. Lisäksi valkuaisen hajoamisessa syntyvän ammoniakin pH on hyvin korkea ja se 

osaltaan puskuroi pH:n laskua säilönnän aikana. Puna-apilasäilörehun korkeammat 

tuhka- ja raakavalkuaispitoisuudet ja matalammat NDF:n ja vesiliukoisten hiilihydraat-

tien pitoisuudet verrattuna nurmisäilörehuun on nähtävissä Vanhatalon ym. (2009) ana-

lyysituloksissa sekä aikaisen että myöhäisen korjuun osalta. Kova varsi myös itsessään 

voi vaikeuttaa fermentaatiota estäen fyysisesti mikrobeiden pääsyn kasvin rakenteisiin. 

Apilasäilörehua tehtäessä säilöntähappoja käytetään apilan korkeammasta puskurika-

pasiteetista johtuen yleisesti enemmän kuin nurmisäilörehuilla.  

Apilan aikainen korjuu muuttaa puna-apilan morfologista koostumusta ja nostaa vesi-

liukoisten hiilihydraattien määrää verrattuna myöhäiseen korjuuseen (Kuoppala ym. 

2009). Aikainen korjuu kuitenkin vähentää sadon määrää, joten sadon määrän ja rehun 

kuidun sulavuuden suhteen on tehtävä kompromisseja (Huhtanen ym. 2006). Lisäksi ai-

kaisin korjatun puna-apilakasvuston normaalia korjuuaikaa korkeampi rv-pitoisuus voi 

osaltaan vaikeuttaa säilöntää.  Pursiaisen ym. (2006) tutkimuksessa puna-apilan valku-

aispitoisuus oli kukinnan alussa 21 g / kg ka suurempi kuin n. kahden viikon kuluttua 

kukinnan loppuvaiheessa. Sinimailasella tehdyn tutkimuksen mukaan sadonkorjuu au-

ringonlaskun jälkeen lisäsi hiilihydraattien määrää sinimailassäilörehussa ja vaikutti po-

sitiivisesti sillä ruokittujen lehmien syöntiin (Brito ym. 2008). Krawutschken ym. (2013) 
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mukaan hyvälaatuisen puna-apilasäilörehun tuottamiseksi optimaalista on sen säilömi-

nen nurmiheinän kanssa, vaikka tutkimuksessa todetaankin puhtaan puna-apilan säilö-

misen onnistumisen olevan mahdollista. Puna-apilan matala vesiliukoisten hiilihydraat-

tien pitoisuus säilönnän hankaloittajana korostuu, mikäli säilöntäaineena käytetään bio-

logista maitohappobakteeriymppiä.    

 

2.5 Säilöntä eri kuiva-ainepitoisuuksissa 

 

Esikuivatus pellolla nostaa rehun kuiva-ainepitoisuutta eli vähentää veden aktiivisuutta 

ja siten rajoittaa haitallisten mikrobien kasvua rehussa sekä vähentää rehun vesipitoi-

suudesta (pH 7) johtuvaa happamuuden puskurointikykyä. Kuivatus ja murskaaminen 

muuttavat kasvin solurakennetta mikrobeille otollisempaan muotoon (Pauly ym. 2010), 

joka edistää primääristä käymistä, samoin kuin kasvimassan sokeripitoisuuden lisäänty-

minen esikuivatuksessa tuorepainoa kohti laskettuna. Etenkin säilönnällisesti haasteel-

lisen puna-apilan kohdalla esikuivatus on usein tarpeen.   

Esikuivatus vaikuttaa hävikin määrään rehunteon ja varastoinnin aikana. Liian pitkä kui-

vatusaika voi aiheuttaa ravintoainehävikkiä lehtien varisemisen sekä hengitystappioiden 

muodossa sekä vaikeuttaa rehun tiivistämistä siiloon tai paaliin, jolloin rehun sekaan voi 

jäädä helpommin happea. Toisaalta liian alhainen kuiva-ainepitoisuus lisää puristenes-

teen määrää, jonka mukana ravintoaineita poistuu rehusta. Nopea esikuivatus on paras 

ja turvallisin vaihtoehto, koska sääolosuhteissa voi tapahtua muutoksia ja lisäksi pitkit-

tynyt esikuivatus aiheuttaa ravintoainetappiota. Sateinen sää säilörehun korjuuhetkellä 

estää esikuivatuksen pellolla ja kuivauksen aikana sade voi huuhtoa kasvimassasta ra-

vinteita.  

Krawutschken ym. (2013) kokeessa esikuivatus vähensi puna-apilan kuiva-ainehävikkiä 

säilönnän aikana ja optimaalinen kuiva-ainetaso parhaan säilöntätuloksen saavutta-

miseksi oli 300-350 g / kg. Esikuivatus voi myös rajoittaa luonnollista valkuaisen hajoa-

mista kasvisoluissa ja pötsissä (Edmunds ym. 2014). Rehun kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa 

myös säilönnän onnistumiseen, koska esikuivatus rajoittaa käymistä, laskee puskurika-

pasiteettia, nostaa rehun pH:ta sekä lisää rehuun jäävien vesiliukoisten hiilihydraattien 



16 
 

 
 

määrää (McEniry ym. 2007). König ym. (2019) raportoivat matalan kuiva-aineen (194 g 

/ kg) puna-apilaa sisältävässä säilörehussa kohonneet voihappopitoisuudet muura-

haishapolla säilöttäessä, kun korkeammalla kuiva-aineella (314 g / kg) kaikki käsittelyt 

tuottivat laadukasta säilörehua. 

Halmemies-Beauchet-Filleaun ym. (2018) tutkimuksessa esikuivatus vähensi puna-api-

lasäilörehun etikka- ja voihapon määrää eli paransi sen säilönnällistä laatua. Playne ja 

McDonald (1966) raportoivat 18 % matalamman puskurikapasiteetin esikuivatetulle 

puna-apilalle kuin tuoreesta rehusta määritettiin ja arvelivat tämän johtuvan esikuiva-

tuksen aikana vähenevästä orgaanisten happojen määrästä rehussa. Lisäksi Gadeyne 

ym. (2016) raportoivat esikuivatuksen lisäävän lipolyysia ja vapaiden ja neutraalien ras-

vahappojen osuutta puna-apilan rasvahappokoostumuksessa ja edistävän tiettyjen ras-

vahappojen biohydrogenaatiota pötsissä, joka vaikuttaa lehmänmaidon rasvahappo-

koostumukseen loppukäyttäjän kannalta negatiivisesti. 

Korkea kuiva-aine yhdistetään usein heikompaan aerobiseen stabiilisuuteen, mutta 

myös kostea rehu voi lämmetä nopeasti hapellisissa olosuhteissa (Saarisalo ym. 2006). 

Yleisesti ottaen korkea kuiva-aine vähentää virhekäymisen riskiä ja klostridia-bakteerien 

esiintymistä. Hiivojen osalta kehitys on päinvastainen, mutta klostridien tuottama voi-

happo osaltaan myös ehkäisee hiivojen kasvua (Jonsson ym. 1990, Knicky ja Spörndly 

2011). 

Rinteen ym. (2018 s. 820) tutkimuksessa hyvin märkä (129 g / kg) ilman säilöntäainetta 

tehty apilasäilörehu pilaantui, mikä näkyi mm. säilöntäainekäsittelyjä korkeampana 

pH:na sekä suurempina haihtuvien rasvahappojen ja ammoniakin pitoisuuksina, vaikka 

raakavalkuaisen määrä oli muiden käsittelyjen tasolla. Etenkin matalan kuiva-ainepitoi-

suuden rehuja säilöttäessä tulee säilöntäaineen annosteluun kiinnittää erityistä huo-

miota. Kostea rehu on painavaa ja riittävän säilöntäaineen määrän arviointi ja saavutta-

minen voi olla vaikeaa ja myös säilöntäainekustannus rehun kuiva-ainetta kohti kasvaa. 

2.6 Säilöntäaineiden ominaisuudet 

 

Säilörehun lisäaineet voidaan jakaa ominaisuuksiensa perusteella käymistä edistäviin tai 

rajoittaviin sekä jälkilämpenemistä ehkäiseviin aineisiin. Myös muita lisäaineita kuten 
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entsyymejä voidaan käyttää säilyvyyden tehostamiseksi (Kung ym. 2003 s. 315.) Säilön-

täaine voi olla yhdistelmä useammasta eri säilöntäaineryhmän tuotteesta (Muck ym. 

2018). Lisäksi säilöntäainevalmisteet voidaan jaotella biologisiin ja kemiallisiin säilöntä-

aineisiin. Biologisia säilöntäaineita ovat erilaiset maitohappobakteeriympit, jotka voi-

daan jakaa homo- ja heterofermentatiivisiin kantoihin sen perusteella millaisia metabo-

liatuotteita ne tuottavat säilönnän aikana. Heterofermentatiiviset bakteerit tuottavat 

homofermentatiivisten bakteerien lailla maitohappoa, mutta lisäksi myös etikkahappoa. 

Säilöntäaineen tehoa voidaan arvioida rehun laatua ja aerobista stabiilisuutta ylläpitä-

vien vaikutusten perusteella, kuten pH:n laskukyvyn, rehun mikrobisen laadun, käymi-

sen lopputuotteiden ja ravintoainehävikin määrien perusteella (Seppälä ym. 2016). 

Hettan ym. (2003) tutkimuksessa säilöttiin timotei-puna-apilasäilörehua ilman säilöntä-

ainetta, muurahaishapolla ja maitohappobakteeriympillä, jonka lisäksi käytettiin melas-

sia tuomaan riittävästi sokeria bakteereiden ravinnoksi. Ilman säilöntäainetta säilöre-

huun muodostui enemmän ammoniumtyppeä sekä virhekäymistuotteista etikka- ja voi-

happoa ja myös pH jäi korkeammalle sekä kuiva-ainepitoisuus alhaisemmaksi kuin säi-

löntäaineita käytettäessä. Käymisprosessissa muodostuu käymishappoja, hiilidioksidia 

ja vettä, joka voi voimakkaassa käymisessä aiheuttaa ka-pitoisuuden alenemisen.  Ho-

mofermentatiivisella bakteeriympillä säilötyssä rehussa oli alhaisin pH ja korkein kuiva-

ainepitoisuus, mutta vesiliukoisten hiilihydraattien määrä oli muita käsittelyjä alhai-

sempi ja etanolin pitoisuus oli korkea (58,3 g / kg ka) (Hetta ym. 2003). Korkea etanoli-

pitoisuus saattoi johtua melassilisän aiheuttamasta runsaasta saatavilla olevasta sokerin 

määrästä. Säilörehun etanoli voi olla hiivojen sokerista anaerobisesti tuottamaa (Pahlow 

ym. 2003, s. 64), mutta hapettomassa käymisessä glukoosista voi muodostua etanolia 

useamman eri hajoamisreitin kautta, myös bakteerien entsyymien avulla (Rooke ja Hat-

field 2003, s. 116). 

Käymistä edistävät biologiset säilöntäaineet tuottavat rehua, jossa on korkea maitohap-

popitoisuus ja vähemmän vesiliukoisia hiilihydraatteja kuin käymistä rajoittavilla säilön-

täaineilla säilötyissä rehuissa. Pötsissä maitohappo imeytyy suoraan pötsin seinämän lä-

vitse tai siitä muodostuu käymisprosessissa haihtuvia rasvahappoja (Counotte ja Prins 

1978). Huhtasen ym. (2003)  meta-analyysissä havaittiin vesiliukoisten hiilihydraattien 
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määrän rehussa vaikuttavan lehmän EKM-tuotokseen positiivisesti, mikä puoltaa käymi-

sen rajoittamista lypsylehmille tehtävässä säilörehussa. 

Oliveiran ym. (2017) meta-analyysin mukaan homofermentatiivisilla ja fakultatiivisilla 

heterofermentatiivisilla maitohappobakteereilla on kyky parantaa nurmiheinä- ja nur-

mipalkokasvisäilörehun käymistä, laskea pH:ta ja ehkäistä rehun pilaantumista. Myös 

Oltin ym. (2005) mukaan biologisilla säilöntäaineilla voidaan saada hyviä säilöntätuloksia 

puna-apilaa (50 %) sisältävissä säilörehuissa. Biologisten säilöntäaineiden tehoa puna-

apilarehussa voidaan parantaa valitsemalla spesifisesti puna-apilalle soveltuvia baktee-

rikantoja (Ali ym. 2020). 

Kemialliset säilöntäaineet koostuvat hapoista ja suoloista. Orgaanisilla hapoilla on sekä 

pH:ta laskevia että haitallisten mikrobien aktiivisuutta vähentäviä vaikutuksia (Wilkinson 

ja Rinne 2018). Muurahaishapolla on suoranaisesti happamoittava ja pilaantumista ai-

heuttavia bakteereja vähentävä vaikutus, kun taas propioni-, etikka-, sorbiini ja bentsoe-

happoja käytetään ehkäisemään jälkilämpenemistä eli lisäämään aerobista stabiilisuutta 

(Kung ym. 2003 s. 328-340).  

Useimmat kaupalliset happopohjaiset säilöntäaineet sisältävät happopuskuroidun muu-

rahaishapon lisäksi muita jälkilämpenemistä ehkäiseviä happoja tai niiden suoloja kuten 

propionihappoa, natriumbentsoaattia tai natriumsorbaattia (Seppälä ym. 2016). Muu-

rahaishapolla voidaan sekä hillitä valkuaisen hajoamista että säästää vesiliukoisia hiili-

hydraatteja rehussa (Jaakkola ym. 2006).  

Suolat, kuten kalsium-, natrium- ja ammoniumformiaatti, natriumnitriitti ja heksamiini, 

heikentävät säilörehua pilaavien bakteerien elinvoimaisuutta, kun natriumbentsoaatti, 

kaliumsorbaatti sekä ammonium-, kalsium- ja natriumpropionaatti ja natriumasetaatti 

taas ehkäisevät hiivojen ja homeiden aiheuttamaa jälkilämpenemistä. Kaupalliset val-

misteet sisältävätkin yhdistelmiä erilaisista suoloista ja hapoista ehkäistäkseen useam-

paa ei toivottua reaktioita säilönnän aikana (Muck ym. 2018).  

Knický ym. (2009) raportoivat natriumbentsoaatin, kaliumsorbaatin ja natriumnitriitin 

vähentävän voihapon muodostumista ja valkuaisen hajoamista säilönnän aikana mata-

lan kuiva-aineen omaavissa puna-apilanurmisäilörehuissa (ka 23 g / kg, puna-apilapitoi-

suus 8 % ka:sta). Knický ja Lingvall (2004) havaitsivat tutkimuksessaan selkeän yhteyden 
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rehun kuiva-aineella ja lisäaineilla klostridien ja hiivojen kasvuun puna-apila–timoteisäi-

lörehussa (50 % / 50 %). Myös König ym. (2019) havaitsivat natriumnitraatin klostridien 

kasvua ehkäisevän vaikutuksen puna-apilaa sisältävässä säilörehussa myös alhaisessa 

kuiva-ainepitoisuudessa (194 g / kg).  

Happosäilöntäaineet ovat metalleja syövyttäviä ja aiheuttavat korroosiota nurmen kor-

juukalustolle sekä ruokintalaitteistoille. Lisäksi hapot voivat olla käyttäjälleen vaarallisia 

joutuessaan iholle tai höyrystyneenä hengitettynä. Happosäilöntäaineiden syövyttä-

vyyttä pyritään ehkäisemään lisäämällä säilöntäaineeseen suoloja. Esimerkiksi muura-

haishapon sekaan voidaan lisätä sen natriumsuolaa, natriumformiaattia, puskuroimaan 

happoa ja vähentämään syövyttävyyttä. Syövyttäviä happosäilöntäaineita kuljetetta-

essa noudatetaan lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta (1994/719). Mikäli happoa on 

puskuroitu riittävässä mittakaavassa, muuttuu sen vaarallisuusluokitus syövyttävästä är-

syttäväksi, jolloin myös sitä koskevat varastointi- ja kuljettamissäännökset helpottuvat. 

(Eastman n.d.) 

2.7 Vakuumipussi säilöntämenetelmänä laboratorio-olosuhteissa 

 

Koesäilörehun säilöminen vakuumipusseissa on maailmalla laboratorio-olosuhteissa 

yleisesti käytössä oleva ja toimivaksi todettu tapa, mutta Lukessa vielä vähemmän käy-

tetty. Vakuumipussit ovat kustannustehokkaita ja helpommin säilytettäviä kuin labora-

toriosiilot ja myös pieniä näytteitä (100 g tuorerehua) on mahdollista säilöä onnistu-

neesti (Johnson ym. 2005).  

 

Ashbell ym. (2001) testasivat erilaisten vakuumipussien kykyä pysyä ilmatiiviinä ja huo-

masivat vain vähän eroja erilaisten pussien välillä. Kaikissa kokeessa käytetyissä vakuu-

mipusseissa maissista ja vehnästä tehty kokoviljasäilörehu säilyi hyvin. Hoedtke ja 

Zeyner (2011) vertasivat lasisiin laboratoriosiiloihin ja muovisiin vakuumipusseihin säi-

löttyjä rehuja ja havaitsivat vain vähäisiä eroja rehujen säilönnällisen laadun välillä. Va-

kuumipussiin säilötyssä raiheinäsäilörehussa oli kuitenkin suuremmat maitohappopitoi-

suudet ja pienemmät voihappopitoisuudet, joten sen säilönnällinen laatu oli parempi 

verrattuna lasisiilossa säilöttyyn rehuun. Johnson ym. (2005) havaitsivat kokeessaan, 

että vakuumipussissa rehumassan tiiviys voi vaihdella, jos kaasua kertyy pussiin. 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää keinoja säilönnällisesti haastavan puhtaan 

puna-apilarehun säilöntään. Puna-apilan viljely puhdaskasvustona mahdollistaa opti-

maalisen lannoituksen ja korjuun sekä edesauttaa puna-apilan säilönnällisten haastei-

den huomioimisen seoskasvustoa paremmin. Apila on kahden niiton kasvi, joka usein 

säilörehunurmiseoksissa altistuu syyskesällä tehtävälle kolmannelle niitolle, joka huo-

nontaa sen talvenkestoa. Lisäksi puhtaan puna-apilan viljely voi tasata sadonkorjuukau-

den ruuhkahuippuja, koska sen D-arvo laskee nurmia hitaammin (Rinne ym. 2007). Tuot-

tamalla nautojen karkearehukomponentit erikseen ja sekoittamalla ne vasta ruokinta-

vaiheessa voidaan puna-apilan määrä rehussa optimoida eri eläinryhmille sopivaksi. Kun 

korkean valkuais- ja kalsiumpitoisuuden omaavan puna-apilan määrä voidaan ruokin-

nassa säätää tarkasti, pystytään eläimen typensaantia tasaamaan ja parantamaan val-

kuaisen hyväksikäyttöä ruokinnassa. Lisäksi ummessa olevilla lehmillä voidaan välttää 

kyseiseen tuotannon vaiheeseen liian suuria kalsiummääriä.   

Tutkimuksessa puna-apilan säilönnän optimointiin etsittiin keinoja erityyppisistä säilön-

täaineista sekä haluttiin nähdä, onko säilöntätuloksissa eroa puhtaiden puna-apila- ja 

timoteirehujen sekä niiden seoksen osalta. Lisäksi tutkittiin kahden eri kuiva-ainepitoi-

suuden vaikutusta säilönnässä. Säilöntäainekäsittelyillä tutkittiin erilaisten happopoh-

jaisten säilöntäaineiden sekä heterofermentatiivisen bakteeriympin tehokkuutta puh-

taiden puna-apila- ja timoteisäilörehun ja timotei-puna-apilasäilörehun säilönnässä kah-

della eri kuiva-ainepitoisuudella. Kontrollirehut tehtiin ilman säilöntäaineita. Lisäksi tut-

kittiin käyttäjälle turvallisten, syövyttämättömien säilöntähappojen tehokkuutta säilö-

rehuilla, etenkin haastavalla puna-apilasäilörehulla.    
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Hypoteesit:   

1. Kasvilaji ja ka-pitoisuus vaikuttavat säilörehujen säilönnälliseen laatuun. 

2. Puna-apilan ja timotein seoksesta tehty säilörehu on säilönnälliseltä laadultaan 

parempaa kuin puhdas puna-apila- tai timoteisäilörehu.  

3. Puskuroiduilla säilöntäaineilla säilötty puna-apila on säilönnälliseltä laadultaan 

heikompaa kuin puskuroimattomilla hapoilla säilötty.   

4. Biologisen säilöntäaineen tehoa voidaan parantaa puna-apilaraaka-aineen esi-

kuivauksella. 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

4.1  Koerehujen korjuu ja säilöntä 

 

Koerehut korjattiin ensimmäisen vuoden Selma-puna-apilakasvustosta (Trifolium pra-

tense) ja neljännen vuoden Nuutti-timoteikasvustosta (Phleum pratense), jotka molem-

mat viljeltiin puhdaskasvustoina Luonnonvarakeskuksen (Luke) Siikajoen koetoiminta-

asemalla (64°66’N, 25°09’E). Koerehujen korjuu tehtiin toisesta sadosta 18.8.2021. Kas-

vustot niitettiin maatilakokoluokan niittomurskaimella (Elho), korjattiin tarkkuussilppu-

rilla (JF 900) ja kuljetettiin heti niiton jälkeen koetilalle säilöntäkäsittelyjä varten. Ensim-

mäinen sato oli korjattu 23.6.2021. Kasvustot oli lannoitettu YaraMila NK2 (22-0-12) -

lannoitteella (apila 100 kg / ha ja timotei 300 kg / ha). Apilalohkon maalaji oli runsasmul-

tainen karkea hieta ja timoteilohkon multamaa. Molemmista kasvustoista otettiin raaka-

ainenäytteet myöhempiä analyysejä varten. 

Kokeessa koerehuina oli puna-apilan ja timotein puhdaskasvustojen lisäksi niistä kor-

juun jälkeen tehty seos (50 % / 50 %), joka valmistettiin tuorepainon perusteella. Kuiva-

ainetasoja oli kaksi, puolet rehumateriaalista säilöttiin tuoreena ja puolet esikuivattuina. 

Esikuivaus tehtiin tasokuivurissa, koska esikuivatus pellolla ei ollut mahdollinen sateisen 

sään vuoksi. Kokeessa käytettiin kolmea happopohjaista säilöntäainetta AIV 2 plus Na 

(AIV2), AIV Via (VIA), sekä vahvasti puskuroitua säilöntäaineseosta (AIVB), joka ei ollut 

vielä markkinoilla. Puna-apilarehulle tehtiin lisäksi biologinen säilöntäainekäsittely 

(LAB). Kaikista rehumateriaaleista molemmilla kuiva-ainepitoisuuksilla tehtiin lisäksi 

kontrollikäsittelyt (KON) ilman säilöntäainetta käyttäen pelkkää hanavesilisäystä. 
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Säilöntäaineiden annostelu ja tarkemmat koostumustiedot on esitetty taulukossa 1. Säi-

löntäainekäsittelyt tehtiin taulukon 2 mukaisesti.   

 

 

Taulukko 2.  Koekäsittelyt ja säilöntäaineen annostelu litraa / tonni tuoretta rehua. 

 

Taulukko 1. Kokeessa käytetyt säilöntäaineet. 

Ly-

henne 
Valmistaja Koostumus Tuotemerkki 

Kaupallinen 

annostelusuo-

situs  

AIV2 Eastman Finland Oy 

74-78 % muurahaishappo 

AIV 2 Plus Na 5-6 l / t 4.5-6.5 % natriumformi-

aatti 

AIVB Eastman Finland Oy 

44-51 % muurahaishappo 

uusi syövyttä-

mätön happo-

seos, ei markki-

noilla 

5-6l / t 

20-25 % natriumformi-

aatti 

8 – 12 % propionihappo 

1.4-2 % natriumbentso-

aatti 

VIA Eastman Finland Oy 

30-50 % muurahaishappo 

AIV Via 5-6 l / t 8-12 % natriumformiaatti 

25 – 30 % propionihappo 

LAB 
Shaumann,  

Josera GmbH & Co 

Lactobacillus kefiri 

Josilac Combi 3 g / t 
Lactobacillus buchneri 

Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus acidilactici 

  Säilöntäainekäsittely 

Kasvilaji Kuiva-aine KON AIV 2 VIA AIV B LAB 

Puna-apila Matala x 6 6 6 x 

Puna-apila Korkea x 5 5 5 x 

Timotei Matala x 5  
 

 

Timotei Korkea x 5 5   

Seos  Matala x 5  
  

Seos  Korkea x 5 5     



23 
 

 
 

 Näytteitä valmisteltiin kolmesta erilaisesta rehumateriaalista, joita punnittiin astioihin 

noin kolme kiloa ja käsiteltiin näytteestä riippuen eri säilöntäaineella. Erilaisia käsittelyjä 

oli 20 ja jokaisesta käsittelystä tehtiin neljä rinnakkaista. Kaiken kaikkiaan koerehuja oli 

160 kpl, koska jokainen näyte jaettiin kahteen osanäytteeseen (n. 1,5 kg / osanäyte), 

jotta näytettä saatiin riittävästi analyyseihin. Näytteet pakattiin vakuumipusseihin, jotka 

suljettiin välittömästi ilmatiiviiksi vakuumikoneella (SUPERVAC GK187R/2R, Wien, Itä-

valta) ja punnittiin.  

Vakuumipussit kuljetettiin säilönnän jälkeisenä päivänä Luken Jokioisten toimipistee-

seen ja varastoitiin huoneenlämmössä valolta suojattuna. Näytteet avattiin 12 viikon ku-

luttua säilönnästä. Ennen näytteiden avaamista ne punnittiin. Osanäytteet yhdistettiin 

varsinaiseksi näytteeksi, josta otettiin kolme näytettä myöhempiä analyysejä varten. 

Näytteistä analysoitiin kemiallinen koostumus, aerobinen stabiilisuus sekä mikrobiolo-

ginen laatu Luken Jokioisten laboratoriossa. 

 

4.2 Laboratorioanalyysit 
 

Raaka-ainenäytteistä analysoitiin kuiva-aine, puskurikapasiteetti sekä tuhka-, raakaval-

kuais-, sokeri- ja neutraalidetergenttikuidun (NDF) pitoisuudet. Lisäksi määritettiin sula-

vuus ja laskettiin D-arvo. Mikrobiologinen laatu määritettiin mikrobien pesäkkeitä muo-

dostavien yksiköiden määränä grammassa näytettä hiivojen, homeiden, maitohappo-

bakteerien ja klostridien osalta. 

Primaarinen kuiva-ainepitoisuus määritettiin kuivaamalla näytettä lämpökaapissa 105 

°C:ssa 20 tunnin ajan. Kemiallisia analyysejä varten näytteitä kuivattiin lämpökaapissa 

50 °C:ssa 48 tunnin ajan. Kuivauksen jälkeen näytteet jauhettiin myöhempiä analyysejä 

varten. Tuhkapitoisuus määritettiin polttamalla näytettä 600 °C:ssa kahden tunnin ajan. 

Vesiliukoiset hiilihydraatit määritettiin Somogyin (1945) menetelmällä. Raakavalkuainen 

määritettiin Dumasin menetelmällä (AOAC menetelmä 968,06; AOAC 1990) Leco 428 

typpianalysaattorilla (Leco, St. Joseph, Michigan, USA). Raakavalkuaisen muuntokertoi-

mena käytettiin kaavaa 6,25 × typpipitoisuus. Näytteen pH määritettiin pH mittarilla ve-

siuutteesta.  
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Raaka-aineista määritettiin niiden puskurikapasiteetti Weissbachin (1992) menetel-

mällä. Puskurikapasiteetti kuvastaa rehun kykyä vastustaa pH:n muutosta pH alueella 

6,0-4,0. Puskurikapasiteetti määritetään lisäämällä näytteeseen maitohappoa, jolloin 

pH:n muutokseen tarvittavan maitohapon määrä on puskurikapasiteetin arvo. Puskuri-

kapasiteetin perusteella laskettiin fermentaatiokerroin. Fermentaatiokerroin (FC) laske-

taan kaavalla:  

FC=kuiva−ainepitoisuus +8 x vesiliukoiset hiilihydraatit / puskurikapasiteetti   

Säilörehunäytteistä analysoitiin pH, kuiva-aine, vesiliukoisten hiilihydraattien, ammoni-

akin, etanolin ja käymishappojen pitoisuudet. Lisäksi määritettiin mikrobiologinen laatu 

ja jälkilämpenemisherkkyys.   

Säilörehunäytteet kuivattiin ja analysoitiin kuten raaka-ainenäytteet. Kuiva-ainepitoi-

suus korjattiin haihtuvien yhdisteiden (maitohappo, haihtuvat rasvahapot, ammoniakki 

ja etanoli) osalta Huidan ym. (1986) kuvaamalla menetelmällä. Haihtuvien rasvahappo-

jen määrä määritettiin Huhtasen ym. (1998) ja maitohapon määrä Haackertin ym. (1983) 

mukaan. Ammoniumtypen määrä analysoitiin McCulloughin (1967) menetelmällä. Eta-

nolipitoisuus määritettiin spektrofotometrillä (Cat. No. 10 176 290 035, Boehringer 

Mannheim GmbH, Mannheim, Saksa). Haihtuvista rasvahapoista propionihapon pitoi-

suus on korjattu säilöntäaineen sisältämän propionihapon osalta siten, että säilöntäai-

neen mukana laskennallisesti lisätystä propionihappomäärästä 80 % on vähennetty kor-

jattuna ilmoitetusta pitoisuudesta. Korjattua propionihappopitoisuutta on käytetty jat-

kolaskennoissa.  

Säilörehun hiivat ja homeet määritettiin kasvattamalla niitä petrimaljalla DRBC-agarilla 

(Lab M Ltd. Lab217, Lancashire, UK) ja petrifilmillä johon oli lisätty 50 µg / ml oksitet-

rasyksiili hydrokloriittia bakteerien kasvun ehkäisemiseksi (AppliChe BioChemica 

A5257). Kasvualusta pidettiin 25 °C lämpötilassa, jonka jälkeen hiivat ja homeet lasket-

tiin kolmen ja viiden päivän kuluttua. Aerobisten bakteerien kasvu laskettiin kasvualus-

talta, kun ne olivat olleet 72 tunnin ajan 30 °C:n lämpötilassa (Plate Count Agar, Lab M 

Ltd. Lab010, Lancashire, UK) 

Säilönnän aikana tapahtuva hävikki laskettiin näytepussin painon aleneman perustella 

käyttäen laskukaavaa, jossa painohävikki kerrotaan luvulla 1,44 (Knicky ja Spörndly 
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2015). Painon hävikki on hiilidioksidin haihtumista, mutta koska hiilidioksidin muodos-

tumisreaktiossa syntyy myös vettä (0,44 g jokaista hiilidioksidigrammaa kohden) joka jää 

näytteeseen, mutta edustaa silti kuiva-ainehävikkiä, laskennassa käytetään edellä mai-

nittua kerrointa.  

 

4.4 Jälkilämpenemisherkkyys 

 

Säilörehunäytteiden aerobista stabiilisuutta eli jälkilämpenemisherkkyyttä mitattiin seu-

raamalla näytteiden lämpötilan nousua. Aerobisen stabiilisuuden määritystä varten säi-

lörehua pakattiin noin 900g (matala ka) ja 600g (korkea ka) tuorepainossa mitattuna 

avonaiseen pussiin, joka laitettiin polystyreenilaatikkoon niin että näyte sai ilmaa. Näyt-

teeseen asetettiin lämpötila-anturi. Anturi kytkettiin MicroLite USB -lämpötilaloggeriin, 

joka mittasi automaattisesti lämpötilaa 10 minuutin välein 220 tunnin ajan. Huoneilman 

lämpötila oli noin 20 °C. Näytteen katsottiin olevan stabiili, kunnes sen lämpötila ylitti 

huoneen lämpötilan kahdella asteella. Näytteet punnittiin ennen ja jälkeen mittauksen, 

jolloin saatiin määritettyä kuiva-ainehävikki hapellisissa olosuhteissa mittausjakson ai-

kana.  

4.5 Tilastolliset menetelmät 

 

Tutkimusdata analysoitiin Mixed proseduurilla SAS- ohjelmalla (SAS Inc. 2002- 2012, 

Versio 9.4; SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Kiinteinä tekijöinä olivat kasvimateriaali, 

kuiva-aine (korkea tai matala) sekä säilöntäainekäsittely ja satunnaistekijöinä olivat tois-

tot. Käsittelyjen välisiä eroja tarkasteltiin soveltuvin kontrastein mm. puna-apilan osuu-

den (100-50-0) ja kontrolli vs. AIV 2 Plus Na säilöntäkäsittelyjen välillä. Lisäksi kunkin 

käsittelyn erot muihin käsittelyihin selvitettiin Tukeyn testillä. Käsittelyjen keskiarvojen 

välinen vaihtelu oli tilastollisesti merkitsevä p-arvon ollessa <0,05.  
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5 TULOKSET 

5.1 Raaka-aineet 

Raaka-ainenäytteiden tulokset puhtaista puna-apila- ja timoteikasvustoista on esitetty 

taulukossa 3. Rehujen kuiva-ainepitoisuudet ennen esikuivausta olivat hyvin matalia ja 

matalissa kuiva-aineissa fermentaatiokertoimet jäivät alle 35:n molemmilla kasvilajeilla. 

Tuhka- ja kuitupitoisuudet olivat toisen sadon kasvustoille tyypilliset, NDF puna-apilalla 

huomattavasti nurmiheiniä pienempi.  D-arvo sekä raakavalkuaisen ja vesiliukoisten hii-

lihydraattien pitoisuudet olivat puna-apilalle tyypilliset, mutta timoteille raakavalkuais-

pitoisuus oli tyypillistä tasoa korkeampi ja D-arvo sekä vesiliukoisten hiilihydraattien pi-

toisuus tyypillistä matalampi.  

Taulukko 3.  Koostumus, rehuarvot ja mikrobiologinen laatu toisen sadon puna-
apila- ja timoteikasvustoissa kahdessa kuiva-aineen (ka) pitoisuudessa. 

      

  Puna-apila   Timotei 

  matala ka 
korkea 

ka 
  matala ka korkea ka 

Kuiva-aine, g / kg 110 303  118 244 

Puskurikapasiteetti, g maitohappoa / 
100 g 

2,7 4,2  1,9 1,4 

Fermentaatiokerroin 30 36  33 52 

Kemiallinen koostumus g / kg ka      

  Tuhka 113 117  78 76 

  Raakavalkuainen 197 188  186 192 

  Vesiliukoiset hiilihydraatit 64 32  50 50 

   Neutraalidetergenttikuitu 360 377  607 613 

Rehuarvot      

  Orgaanisen aineen (OA) sulavuus,  
   g / g OA 

0,713 0,713  0,678 0,679 

  D-arvo, g / kg ka 632 630  625 628 

Mikrobinen laatu, pmy / g      

   Hiivat 8,0×10⁴ 2,8×10⁵  3,2×10⁵ 1,3×10⁵ 

   Homeet 1,6×10⁵ 2,1×10⁵  2,7×10⁵ 5,6×10⁴ 

   Maitohappobakteerit 7,9×10⁵ 1,2×10⁶  8,2×10⁴ 2,1×10⁵ 

   Klostridit 9,2 9,2   3,6 <3 
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5.2. Kuiva-ainepitoisuuden ja säilöntäainekäsittelyiden vaikutus koesäilörehujen säilön-

nälliseen laatuun 
 

Säilörehuanalyysitulosten keskiarvot, keskiarvojen keskihajonta ja tilastolliset merkit-

sevyydet on esitetty taulukoissa 4. puna-apilan, puna-apilan ja timotein seoksen ja timo-

teista tehtyjen säilörehujen osalta kahdessa eri kuiva-ainepitoisuudessa. Säilöntäaine-

käsittelyt on esitetty käsittelyjen KON AIV2 ja VIA osalta.  

Esikuivaamattomien rehujen kuiva-ainepitoisuudet vaihtelivat 114–135 g ka / kg välillä 

ja esikuivattujen 252–305 g ka / kg välillä. Matalin pH (3,95) oli matalan kuiva-aineen 

timoteirehussa AIV2-käsittelyssä. Korkein pH (4,77) ja myöskin matalin kuiva-ainepitoi-

suus (114 g / kg) oli puhtaan puna-apilan kontrollirehulla. Puna-apilan osuuden lisäämi-

nen säilörehussa nosti rehun pH:ta ja etikkahapon määrää mutta laski maitohapon, pro-

pionihapon ja etanolin määriä merkitsevästi (p<0,001). 

Kuiva-ainepitoisuuden nostaminen laski rehujen pH:ta sekä etanolin- ja haihtuvien ras-

vahappojen kokonaispitoisuuksia (p<0,001). Kuiva-ainepitoisuuden nostaminen suu-

rensi vesiliukoisten hiilihydraattien (p<0,001) ja maitohapon pitoisuutta (p= 0,048) sekä 

aerobisen stabiilisuuden kestoa (p=0,022) lineaarisesti.  Kuiva-ainepitoisuuden vaikutus 

kokonaiskäymishappojen pitoisuuteen ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

Haihtuvien rasvahappojen kokonaispitoisuudet olivat erittäin suuria matalalla ka-pitoi-

suudella KON-käsittelyssä kaikilla kasvimateriaaleilla, joka kertoo rehujen virhekäymi-

sestä (kuva 1). AIV2-käsittely vähensi etikkahapon, propionihapon ja haihtuvien rasva-

happojen kokonaispitoisuutta kaikilla kasvimateriaaleilla verrattuna KON-käsittelyyn 

(p= <0,001). Yksittäisistä haihtuvista rasvahapoista valeriaana-, isovaleriaana-, kaproni- 

ja isovoihapon pitoisuudet ovat säilörehuissa tyypillisesti hyvin pieniä eikä niiden pitoi-

suuksissa ollut tilastollisesti merkitseviä eroja käsittelyjen välillä. 
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Kuva 1. Haihtuvien rasvahappojen kokonaismäärät puna-apilarehussa, puna-apilan ja ti-
motein seoksessa sekä timoteirehussa kahdella kuiva-ainetasolla kontrolli- (KON), AIV 2 
plus Na- (AIV2) ja AIV Via- (VIA) käsittelyissä. 

 

AIV2-käsittely nosti vesiliukoisten hiilihydraattien pitoisuutta verrattuna KON-käsitte-

lyyn (p<0.001), sekä laski kokonaiskäymishappojen ja kokonaiskäymistuotteiden pitoi-

suuksia kaikilla kasvimateriaaleilla molemmilla ka-pitoisuuksilla KON-käsittelyyn verrat-

tuna (p<0,001). Lisäksi AIV2- käsittely laski rehujen pH:ta ja ammoniumtypen osuutta 

verrattuna KON-käsittelyyn (p= <0,001).  

Kuvassa 2 on esitetty ammoniumtypen osuudet kokonaistypestä eri käsittelyissä. Valku-

aisen hajoaminen oli voimakkainta kaikilla kasvimateriaaleilla matalalla ka-pitoisuudella 

KON-käsittelyssä. Matalla ka-pitoisuudella puna-apilarehuissa tapahtui muita kasvima-

teriaaleja vähemmän valkuaisen hajoamista ja pienin ammoniumtypen osuus kaikista 

käsittelyistä oli matalan kuiva-aineen puna-apilarehussa AIV2-käsittelyssä. Seos- ja timo-

teirehuissa ka-pitoisuuden nostaminen vähensi valkuaisen hajoamista, puna-apilare-

huissa ka:n vaikutus oli AIV2-käsittelyssä päinvastainen. AIV2-käsittelyssä puna-apilan 

ammoniumtypen osuus kasvoi hiukan (14,5 g / kg N), kuiva-ainepitoisuuden noustessa, 

kun muilla kasvimateriaaleilla ka:n vaikutus oli päinvastainen ja ero merkitsevä (p<0,05).  
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Kuva 2. Ammoniumtypen osuudet (g / kg N) puna-apilarehussa, puna-apilan ja timo-
tein seoksessa sekä timoteirehussa kahdella kuiva-ainetasolla eri säilöntäainekäsitte-
lyissä (kontrolli (KON), AIV 2 plus Na (AIV2) ja AIV Via (VIA)). 

 

KON-rehussa ammoniumtypen osuus laski kuiva-ainepitoisuuden noustessa kaikilla kas-

vimateriaaleilla, mutta erot olivat merkitseviä vain timotein ja puna-apilan seoksen sekä 

timoteirehun osalta kasvimateriaalien välillä (p<0,05). AIV2-käsittelyssä matalissa ka-pi-

toisuuksissa puna-apilan ammoniumtypen osuus oli pienempi kuin seos- tai timoteire-

hussa (p<0,05), korkeassa kuiva-ainepitoisuudessa erot eivät olleet merkitseviä.  

Puna-apilan osuuden lisääminen laski ammoniumtypen osuutta matalassa kuiva-ai-

neessa, mutta nosti korkeassa ka-pitoisuudella (p<0,001). Myös puna-apilan osuuden ja 

ka-pitoisuuden yhdysvaikutus sekä AIV2- vs. KON-käsittelyt olivat merkitseviä ammo-

niumtypen osuuden osalta.  

 

 

72

30

62

44
49

95

59 57

34
43

126

71

53

31

44

0

20

40

60

80

100

120

KON AIV2 KON AIV2 VIA KON AIV2 KON AIV2 VIA KON AIV2 KON AIV2 VIA

Matala ka Korkea ka Matala ka Korkea ka Matala ka Korkea ka

Puna-apila Seos Timotei

A
m

m
o

n
iu

n
ty

p
en

 o
su

u
s,

 g
 /

 k
g 

N



30 
 

 
 

 Seos: puna-apilan ja timotein seos (50 % / 50 %), KON: kontrolli, AIV2: AIV 2 Plus Na, VIA: AIV Via, pmy: pesäkkeitä muodostava yksikkö 

*Propionihappopitoisuus korjattu vähentäen 80 % säilöntäaineen mukana laskennallisesti lisätystä propionihaposta. Korjattua lukemaa on 
käytetty jatkolaskelmissa. 

Taulukko 4. Kemiallinen koostumus, säilöntälaatu, aerobinen stabiilisuus ja säilöntätappiot puna-apila-, timotei- sekä puna-apilan ja timoteinseossäilörehussa 
säilöttynä eri säilöntäaineilla kahdessa ei kuiva-ainepitoisuudessa 

Kasvilaji Puna-apila  Seos  Timotei 

Kuiva-aine (ka) Matala Korkea  Matala Korkea  Matala Korkea 

Säilöntäaine KON AIV2 KON AIV2 VIA  KON AIV2 KON AIV2 VIA  KON AIV2 KON AIV2 VIA 

Kuiva-aine, g / kg 114 121 305 302 297  118 125 284 283 290  123 135 252 258 262 
pH 4,78 4,18 4,42 4,17 4,15  4,76 4,08 4,30 4,05 4,02  4,77 3,96 4,01 3,99 3,98 
Ammoniumtyppi, g / kg N 72,4 29,6 62,1 44,1 49,2  94,6 59,0 56,7 34,2 42,5  125,6 70,7 53,5 30,7 44,2 
Etanoli, g / kg ka 11,3 7,6 2,3 3,5 0,7  15,4 9,8 2,3 4,2 0,6  15,3 19,7 2,9 6,6 1,9 
Vesiliuk. hiilihydraatit, g / 
kg ka 

2,09 11,8 3,06 12,0 15,0  1,63 8,19 2,87 23,7 21,5  1,81 4,96 3,91 43,7 34,9 

Käymishapot, g / kg ka                  

  Maitohappo (LA) 35,9 54,1 99,0 59,5 78,4  21,6 71,9 87,7 47,2 70,5  9,2 55,7 83,1 28,0 54,2 
  Etikkahappo (AA) 78,1 19,5 40,4 23,0 25,8  74,7 25,8 32,1 16,6 18,7  74,9 21,1 20,4 10,5 12,5 
  Propionihappo 8,61 0,38 0,27 0,13 5,01  10,12 0,56 0,35 0,18 5,14  10,78 0,49 0,30 0,19 5,78 
  Propionihappo* 8,6 0,4 0,3 0,1 0,6  10,1 0,6 0,4 0,2 0,6  10,8 0,5 0,3 0,2 0,9 
  Voihappo 0,09 1,61 0,04 0,02 0,03  0,17 1,27 0,02 0,02 0,02  0,14 1,11 0,00 0,00 0,02 
  Valeriaanahappo 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00  0,00 0,02 0,00 0,04 0,00  0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 
  Kapronihappo 0,14 0,23 0,07 0,01 0,03  0,17 0,31 0,04 0,03 0,03  0,10 0,21 0,00 0,00 0,02 
  Isovoihappo 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01  0,00 0,04 0,00 0,00 0,00  0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 
  Isovaleriaanahappo 0,09 0,08 0,04 0,04 0,04  0,06 0,10 0,04 0,04 0,03  0,12 0,05 0,02 0,04 0,04 
                  
Haihtuvat rasvahapot* 87 22 41 23 26  85 28 33 17 19  86 23 21 11 13 
Kokonaiskäymishapot  123 76 140 83 105  107 100 120 64 90  95 79 104 39 68 
Kokonaiskäymistuotteet  134 84 142 86 106  122 110 123 68 91  111 98 107 45 70 
LA/AA suhde 0,46 2,70 2,45 2,59 3,04  0,29 2,80 2,74 2,85 3,77  0,13 2,63 4,10 2,65 4,35 
Aerobinen stabiilisuus, h 61,4 202 220 204 220  62,7 188 220 213 220  55,1 216 194 158 220 
Säilöntätappiot, g / kg  28,6 23,3 38,2 34,1 32,7  30,4 27,5 40,2 35,1 33,5  27,8 32,6 36,8 35,9 36,5 
Mikrobiologinen laatu, pmy / g                 

  Hiivat 1,3×10² 5,0×10¹ 5,0×10¹ 8,8×10¹ 1,3×10³  5,0×10¹ 8,8×10¹ 5,0×10¹ 5,0×10¹ 5,0×10¹  8,8×10¹ 5,0×10¹ 5,0×10¹ 5,0×10¹ 5,0×10¹ 
  Homeet 8,8×10¹ 2,2×10³ 5,0×10¹ 5,0×10¹ 5,0×10¹  1,6×10² 8,8×10¹ 8,8×10¹ 8,8×10¹ 3,5×10²  1,8×10² 8,8×10¹ 5,0×10¹ 3,1×10² 5,0×10¹ 
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Taulukko 5. Kemiallinen koostumus, säilöntälaatu, aerobinen stabiilisuus ja säilöntätappiot puna-apila-, timotei- sekä puna-apilan ja timotei-

seossäilörehussa säilöttynä eri säilöntäaineilla kahdessa ei kuiva-aineen (ka) pitoisuudessa, tulosten tilastolliset merkitsevyydet. 

 

SEM 

P-arvo 
 Puna-apilan  

osuus  
(p-a%) 

ka p-a% × ka KON vs. AIV2 
  

Kuiva-aine, g / kg 2,57 <0.001 <0.001 <0.001 0,001 
pH 0,02 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Ammoniumtyppi, g / kg N 5,47 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Etanoli, g / kg ka 0,94 <0.001 <0.001 <0.001 0,562 
Vesiliukoiset hiilihydraatit, g / kg ka 3,11 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
hapot, g / kg ka      

   Maitohappo (LA) 4,38 <0.001 <0.001 0,048 0,135 
   Etikkahappo (AA) 2,08 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
   Propionihappo 0,17 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
   Voihappo 0,40 0,640 0,001 0,690 0,005 
   Valeriaanahappo 0,01 0,351 0,165 0,142 0,203 
   Kapronihappo 0,10 0,624 0,002 0,945 0,363 
   Isovoihappo 0,02 0,512 0,110 0,191 0,447 
   Isovaleriaanahappo 0,03 0,842 0,003 0,772 0,835 
Propionihappo* 0,17 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Haihtuvat rasvahapot* 2,23 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
kokonaiskäymishapot* 5,68 <0.001 0,086 0,000 <0.001 
kokonaiskäymistuotteet * 6,01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
LA/AA suhde 0,15 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Aerobinen stabiilisuus, tuntia 13,47 0,097 <0.001 0,022 <0.001 
Säilöntätappiot, g /k g  2,42 0,064 <0.001 0,192 0,069 

Mikrobinen laatu, pmy / g      

   Hiivat 3,3×10² 0,203 0,921 1,000 0,974 
   Homeet 5,6×10² 0,327 0,273 0,157 0,485 

*SEM: keskivirheen keskihajonta, KON: kontrollikäsittely, AIV2: AIV 2 plus Na,) pmy: pesäkkeitä muodostava yksikkö 

*Propionihappopitoisuus korjattu vähentäen 80 % säilöntäaineen mukana laskennallisesti lisätystä propionihaposta. Korjattua lukemaa on käytetty jatkolas-
kelmissa 
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5.2.1 Säilöntätappiot ja jälkilämpeneminen            
 

Säilönnän aikana tapahtuneet kuiva-ainetappiot olivat pienimmät matalan kuiva-aineen 

puna-apilasäilörehulla AIV2-käsittelyssä ja suurimmat (+42%) puna-apilan ja timotein 

seoksen KON-käsittelyssä, mutta puna-apilan osuus tai AIV vs. KON käsittely ei vaikutta-

nut säilöntätappioihin merkitsevästi. Esikuivaus lisäsi säilöntätappioiden määrää 

(p<0,001). 

Rehujen aerobista stabiilisuutta mitattiin 220 tunnin ajan. Taulukossa 3 on esitetty jälki-

lämpenemisajat eri käsittelyissä. AIV2-käsittely paransi aerobisen stabiilisuuden kestoa 

matalalla kuiva-ainepitoisuudella, mutta huononsi sitä esikuivatuissa rehuissa. KON vs. 

AIV2 aiheuttama vaihtelu aerobiseen stabiilisuuteen oli tilastollisesti merkitsevää 

(p<0,001), mutta vaikutus vaihteli kuiva-ainetasojen välillä. Puna-apilan osuus ei vaikut-

tanut aerobisen stabiilisuuden kestoon. Esikuivaus paransi aerobista stabiilisuutta mer-

kitsevästi (p<0,001) (kuva 3).                                                     

 

Kuva 3. Kontrollirehujen jälkilämpenemisherkkyys apila-, seos-, ja timoteisäilörehun 
osalta kahdella kuiva-ainepitoisuudella. 
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Tukey-testin perusteella jälkilämpenemisherkkyyden kanssa samanlaista vaihtelua kä-

sittelyjen välillä oli etikkahapon määrässä sekä maitohapon ja etikkahapon suhdelu-

vussa (LA / AA).   

Regressioanalyysin perusteella (kuva 4) etikkahappopitoisuus selitti jälkilämpenemis-

herkkyyden vaihtelua voimakkaasti (R2=0,77) ja tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

(p<0,001), niin että jälkilämpenemisherkkyys huononi etikkahappopitoisuuden nous-

tessa.  

 

Kuva 4 Puna-apila-, puna-apilan ja timotein seos- ja timoteisäilörehujen etikkahappopi-
toisuuden vaikutus aerobisen stabiilisuuden kestoon. 

 

5.3 Kuiva-ainepitoisuuden ja säilöntäainekäsittelyiden vaikutus puna-apilasta tehdyn säi-

lörehun säilönnälliseen laatuun ja jälkilämpenemisherkkyyteen 
 

Taulukossa 5 on esitetty puna-apilasäilörehuanalyysit kaikkien säilöntäainekäsittelyjen 

osalta molemmissa kuiva-ainepitoisuuksissa. Kuiva-ainepitoisuuden nostaminen laski 

mm. puna-apilarehujen etanolipitoisuutta (p<0,001). Ka-pitoisuuden vaikutus pH-ta-

soon ja haihtuvien rasvahappojen kokonaismäärään oli merkitsevä mutta suunta erosi 

happosäilöntäkäsittelyiden sekä KON- ja LAB-käsittelyiden välillä.  

Happosäilöntä laski puna-apilarehujen pH:ta, ammoniumtypen osuutta, etanolipitoi-

suutta, haihtuvien rasvahappojen sekä kokonaiskäymishappojen ja 
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R² = 0,7728

20

60

100

140

180

220

0 20 40 60 80 100

A
er

o
b

in
en

 s
ta

b
iil

is
u

u
s,

 t
u

n
ti

a

Etikkahappopitoisuus, g / kg ka



34 
 

 
 

kokonaiskäymistuotteiden pitoisuuksia (p<0,001) ja lisäsi vesiliukoisten hiilihydraattien 

pitoisuutta (p<0,001).  

Kuvassa 5 on vertailtu puna-apilasäilörehujen etanolin, ammoniakin ja haihtuvien rasva-

happojen pitoisuuksia eri käsittelyissä. Kuvasta on nähtävissä KON ja LAB-käsittelyissä 

rehujen korkeammat ammoniumtypen osuudet (p<0,001) lukuun ottamatta esikuivatun 

puna-apilarehun VIA-käsittelyä, sekä haihtuvien rasvahappojen kokonaispitoisuudet 

(p<0,001) verrattuna happosäilöttyihin rehuihin molemmilla kuiva-ainepitoisuuksilla. 

KON- ja LAB-käsittelyissä puna-apilarehujen haihtuvien rasvahappojen pitoisuudet las-

kivat yli 40 g / kg ka kuiva-ainepitoisuuden noustessa. Happopohjaisilla säilöntäaineilla 

erot haihtuvien rasvahappojen pitoisuuksissa olivat hyvin pieniä (1 - 2 g / kg ka). Lisäksi 

kuvasta 5 havaitaan syövyttämättömän hapon (AIV B) tuottavan yhtäläisiä säilöntätu-

loksia muiden säilöntähapposeosten kanssa, sillä mm. haihtuvien rasvahappojen pitoi-

suudessa tai pH:ssa ei ollut merkitseviä eroja muihin happosäilöntäkäsittelyihin nähden. 

 

Kuva 5. Puna-apilasäilörehujen etanoli-, ammoniakki-, ja haihtuvien rasvahappojen pi-
toisuudet kahdella kuiva-ainepitoisuudella eri säilöntäainekäsittelyissä, (kontrolli (KON), 
AIV 2 plus Na (AIV2) ja AIV Via (VIA)). 

Alhainen kuiva-ainepitoisuus heikensi puna-apilarehujen aerobista stabiilisuutta 

(p<0,001). Esikuivatut rehut säilyivät yli 200 tuntia aerobisesti stabiileina (taulukko 5). 

Säilöntätappiot suurenivat kaikissa käsittelyissä puna-apilarehuilla kuiva-aineen 
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noustessa (p<0,001), ja olivat happopohjaisilla säilöntäaineilla KON- ja LAB-käsittelyjä 

pienemmät (p<0,001).  
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*Seos: puna-apilan ja timotein seos (50 / 50), käsittelyt: kontrolli (KON), AIV 2 plus Na (AIV2) ja AIV Via (VIA), syövyttämätön happosäilöntäaine (AIV B), 
heterofermentatiivinen maitohappobakteeriymppi (LAB), pmy: pesäkkeitä muodostava yksikkö, *Propionihappopitoisuus korjattu vähentäen 80 % säilöntäai-
neen mukana laskennallisesti lisätystä propionihaposta. Korjattua lukemaa on käytetty jatkolaskelmissa. 

 
Taulukko 6. Eri säilöntäaineilla säilöttyjen puna-apilarehujen käymislaatu, aerobinen stabiilisuus ja säilöntätappiot kahdessa eri kuiva-ainepitoisuudessa 

Kuiva-aine (ka) Matala  Korkea SEM P-arvot 

                      
 Ka 

KON 
vs.  

muut 

KON+LAB  
vs. muut Säilöntäaine KON AIV2 VIA AIV B LAB  KON AIV2 VIA AIV B LAB 

Kuiva-aine (ka), g / kg 114 121 127 121 113  305 302 297 305 303 2,9 <0.001 0,435 0,077 

pH 4,78 4,18 4,03 4,12 4,91  4,42 4,17 4,15 4,13 4,43 0,020 <0.001 <0.001 <0.001 

Ammoniumtyppi, g / kg N 72,4 29,6 30,0 32,7 91,9  62,1 44,1 49,2 46,4 62,7 2,85 0,383 <0.001 <0.001 

Etanoli, g / kg ka 11,3 7,6 2,0 7,3 14,2  2,3 3,5 0,7 1,2 2,6 0,53 <.0001 <0.001 <0.001 

Vesiliukoiset hiilihydraatit, g / kg ka 2,09 11,42 20,81 14,25 3,25  3,06 11,99 14,97 14,24 2,07 1,539 0,206 <0.001 <0.001 

hapot, g / kg ka                

  Maitohappo (LA) 35,9 54,1 86,5 65,3 33,3  99,0 59,5 78,4 72,7 84,5 4,57 <0.001 0,857 0,043 

  Etikkahappo (AA) 78,1 19,5 21,7 25,3 86,8  40,4 23,0 25,8 24,5 41,7 1,66 <0.001 <0.001 <0.001 

  Propionihappo 8,61 0,38 14,10 5,16 10,28  0,27 0,13 5,01 1,86 0,48 0,248 <0.001 0,239 0,007 

  Voihappo 0,09 1,61 0,09 0,80 0,14  0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,244 0,002 0,161 0,032 

  Valeriaanahappo 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00  0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,279 0,866 0,431 

  Kapronihappo 0,14 0,23 0,08 0,10 0,11  0,07 0,01 0,03 0,03 0,03 0,027 <0.001 0,293 0,727 

  Isovoihappo 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00  0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,007 0,812 0,953 0,529 

  Isovaleriaanahappo 0,09 0,08 0,00 0,02 0,02  0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,010 0,334 0,001 0,127 

Propionihappo* 8,61 0,38 1,73 0,48 10,28  0,27 0,13 0,60 0,30 0,48 0,2 <.0001 <.0001 <.0001 

Haihtuvat rasvahapot* 87 22 24 27 97  41 23 26 25 42 1,8 <.0001 <.0001 <.0001 

kokonaiskäymishapot* 123 76 110 92 131  140 83 105 98 127 6,0 0,302 <.0001 <.0001 

kokonaiskäymistuotteet* 134 84 112 99 145  142 86 106 99 129 6,2 0,539 <.0001 <.0001 

LA/AA suhde 0,46 2,70 4,02 2,60 0,38  2,45 2,59 3,04 2,97 2,03 0,144 <0.001 <0.001 <0.001 

Aerobinen stabiilisuus, tuntia 61 202 213 215 59  220 204 218 220 220 7,8 <0.001 <0.001 <0.001 

Säilöntätappiot, g / kg  28,6 23,3 20,2 19,2 25,0  38,2 34,1 32,7 31,2 37,0 1,50 <0.001 <0.001 <0.001 

Mikrobinen laatu, pmy / g                

  Hiivat 1,3×10² 5,0×10¹ 5,0×10¹ 5,0×10¹ 5,0×10¹  5,0×10¹ 8,8×10¹ 1,3×10³ 5,0×10¹ 5,0×10¹ 3,9×10² 0,341 0,695 0,449 

  Homeet 8,8×10¹ 2,2×10³ 5,9×10¹ 5,0×10¹ 4,8×10²   5,0×10¹ 5,0×10¹ 5,0×10¹ 5,0×10¹ 1,4×10² 6,9×10² 0,260 0,572 0,631 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

6.1 Rehujen raaka-aineet 
 

Rehun raaka-aineiden koostumus oli puna-apilan osalta korjuuajankohtaan nähden 

melko tyypillinen, mutta timoteissa oli matalampi vesiliukoisten hiilihydraattien määrä 

sekä korkeampi raakavalkuaispitoisuus kuin tyypillisessä toisen sadon timoteirehussa 

(Huhtanen ym. 2006). Tämä voi vähentää eroja puhtaiden puna-apilarehujen ja puna-

apilan ja timotein välillä säilöntätuloksissa verrattuna tyypillisempiin kasvustoihin.  

Kuiva-ainepitoisuudet matalan kuiva-aineen rehuraaka-ainenäytteissä olivat käytännön 

kotieläintiloilla korjattavia rehuja huomattavasti matalampia.  Valion Artturi – säilöre-

huanalyyseissä vuoden 2021 kuiva-aineiden keskiarvot säilörehuissa olivat toisen sadon 

osalta 415 g / kg, ja ensimmäisessä ja kolmannessa sadossakin yli 329 g / kg, joka on 

korkeampi kuin tämän tutkimuksen korkean kuiva-aineen rehuissa. Tässä tutkimuksessa 

säilöntäaineet pääsivät siis todelliseen testiin. Sadonkorjuun ajankohta ei käytännön 

maataloudessa ole aina optimaalinen ja sateinen sää voi tehdä esikuivauksen mahdot-

tomaksi. Esikuivatusaika tiettyyn ka-pitoisuuteen on apilan kohdalla oltava nurmiheinä-

kasveja pidempi, johtuen sen luontaisesta heinäkasveja matalammasta ka-pitoisuu-

desta. Puna-apilan esikuivatuksessa haasteeksi nousee myös korren ja lehtien erilainen 

kuivumisnopeus, joka voi johtaa nopeammin kuivuvien lehtien varisemiseen ja ravinto-

ainetappioihin esikuivatuksen aikana (Vanhatalo ja Jaakkola 2006) 

Fermentaatiokertoimet olivat raaka-ainenäytteissä 30-52. Korkein arvo oli timoteissä 

korkeassa kuiva-aineessa ja matalin matalan kuiva-aineen puna-apilassa.  Fermentaatio-

kerroin on suuri rehulla, jossa on pieni puskurikapasiteetti sekä korkea kuiva-ainepitoi-

suus ja vesiliukoisten hiilihydraattien määrä eli se on helposti säilyvää.  Mikäli fermen-

taatiokerroin on alle 35, rehua pidetään vaikeasti säilöttävänä, jolloin virhekäymisen 

sekä suurten säilöntätappioiden riski on suuri ja säilöntäaineiden käyttö on välttämä-

töntä (Silva ym. 2017).  
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6.2 Säilörehujen säilönnällinen laatu 
 

Säilönnällisesti hyvälaatuisessa hapoilla säilötyssä rehussa pH:n nopea lasku on rajoitta-

nut käymistä, jonka seurauksena rehussa on matalat haihtuvien rasvahappojen pitoisuu-

det, vain vähän valkuaisesta on muuttunut ammoniumtypeksi ja vesiliukoisia hiilihyd-

raatteja on vielä säilönnän jälkeen riittävästi jäljellä. Biologisia säilöntäaineita käytettä-

essä pH:n lasku saadaan aikaan käymistä stimuloivien maitohappobakteerien tuottaman 

maitohapon avulla. Tässä tutkimuksessa matalan kuiva-ainepitoisuuden kontrollirehut 

olivat haastavia säilöä, eikä säilöntä ilman lisättyä säilöntäainetta onnistunut.  

Halmemies-Beauchet-Filleaun ym. (2018) tutkimuksessa puna-apilarehujen esikuivaus-

aika vaikutti merkitsevästi käymiseen pH:ta nostaen ja maitohappopitoisuutta laskien, 

sekä rehujen säilönnälliseen laatuun, ja ainoastaan ammoniumtypen osuuteen esi-

kuivauksen vaikutus ei ollut lineaarista. Nämä havainnot olivat samansuuntaisia tämän 

tutkimuksen puna-apilarehujen kanssa, joissa happosäilötyissä rehuissa ammoniumty-

pen osuus oli matalalla ka-pitoisuudella alhaisempi. Lisäksi Halmemies-Beauchet-Fille-

aun ym. (2018) tutkimuksessa muurahaishappopohjainen säilöntäaine laski etikka- ja 

voihapon määrää verrattuna kontrolliin toisin kuin tässä tutkimuksessa, jossa voihappo-

pitoisuus oli matalan kuiva-aineen AIV2-käsittelyssä KON-rehua korkeampi. Kosteissa 

nurmipalkokasvisäilörehuissa on luonnostaan matala sokeri- ja nitraattipitoisuus ja li-

säksi korkea veden aktiivisuus ja puskurikapasiteetti, jotka hidastavat pH:n laskua ja luo-

vat otolliset olosuhteet klostridikäymiselle (König ym. 2017). 

Mikäli säilörehun haihtuvien rasvahappojen määrä ylittää 30 g / kg ka, sitä voidaan pitää 

pilaantuneena (Säilörehun säilöntäopas 2020). Kuvasta 2 voidaan selkeästi nähdä mata-

lan kuiva-aineen kontrollirehujen olleen pilaantuneita kaikissa kasvilajeissa. Puna-apilan 

ja apila-timoteiseoksen osalta myös korkeamman kuiva-ainepitoisuuden säilörehuissa 

haihtuvien rasvahappojen kokonaismäärä ylitti tavoitearvon.  

Puhtaissa puna-apilarehuissa AIV2 tuotti matalassa kuiva-ainepitoisuudessa mm. alhai-

semman pH:n ja suuremman maitohappo-, mutta selkeästi pienemmän etikkahappopi-

toisuuden verrattuna kontrolliin. Tulokset ovat linjassa Lorenzon ja O’Kielyn (2008) tu-

loksien kanssa, jossa vertailtiin muurahaishappopohjaista säilöntäainetta kontrollire-

huun matalassa kuiva-aineessa. 
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Tässä tutkimuksessa puna-apilan LAB- käsittely tuotti jopa kontrollirehuja heikomman 

säilöntätuloksen molemmissa kuiva-ainepitoisuuksissa, joka voidaan nähdä mm. ammo-

niumtypen, etanolin ja haihtuvien rasvahappojen, etenkin etikkahapon kontrollirehuja 

korkeampana määränä. Myös Krawutschke ym. (2013) raportoivat apilapitoisissa re-

huissa yli 30 g / kg ka etikkahappopitoisuuksia, kun oli käytetty homo- sekä heterofer-

mentatiivista maitohappobakteeriymppiä. Biologisen säilöntäaineen epäonnistumiseen 

voi vaikuttaa rehujen alhainen vesiliukoisten hiilihydraattien määrä, joka rajoittaa mai-

tohapon muodostumista ja siten myös pH:n laskua. KON-rehuissa maitohappoa oli muo-

dostunut LAB-rehua hiukan enemmän, mutta erot eivät olleet merkitseviä. 

LAB-käsittelyn tulokset ovat samankaltaisia kuin Gomesin ym. (2019) tutkimuksessa, 

jossa oli tutkittu kaurasäilörehun säilöntää heterofermentatiivisella bakteeriympillä ja 

ilman säilöntäainetta. Kuten tässä tutkimuksessa, esikuivaus paransi hieman biologisen 

säilöntäaineen säilöntätulosta vähentäen mm. ammoniakin muodostumista, mutta mo-

lemmilla kuiva-ainetasoilla rehu pilaantui ja säilönnällinen laatu jäi jopa kontrollirehua 

heikommaksi. Oliveiran ym. (2016) meta-analyysin perusteella heterofermentatiivinen 

maitohappobakteeri kuitenkin paransi nurmi- ja nurmipalkokasvirehujen säilöntätu-

losta, mutta ei toiminut mm. maissisäilörehussa.  

Etikkahappopitoisuudet olivat puna-apilarehuissa korkealla tasolla (19,5-86,8 g / kg ka). 

Gerlach ym. (2021) tutkivat etikkahapon vaikutusta lehmien säilörehun vapaaehtoiseen 

syöntiin ja raportoivat jo yli 17,3 g / kg ka pitoisuuksien vähentävän säilörehun syöntiä. 

McDonaldin ym. (1991 s. 272) mukaan säilörehut, joissa etikkahappopitoisuus on kor-

kea, mutta maitohappopitoisuus matala, nähdään usein laboratoriosiiloihin tehdyissä 

koerehuissa. Korkea etikkahappopitoisuus voi olla seurausta enterobakteerikontami-

naatiosta ja joissain tapauksissa myös tiettyjen linjojen maitohappobakteerit käyttävät 

maitohappoa ravinnokseen, jonka seurauksena muodostuu etikkahappoa (McDonald 

ym. 1991 s. 272). Koska etikkahappo on maitohappoa heikompi happo, rehun pH nou-

see, joka edesauttaa ei-toivottujen mikrobien kasvua. 

6.2.1 Valkuaisen hajoaminen 
 

Rehun ammoniumtypen osuus kertoo säilönnän aikana hajonneen valkuaisen määrästä 

ja rehun käymisasteesta (Huhtanen ym. 2003). Vaikka märehtijän pötsimikrobit voivat 
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käyttää ammoniakkia typen lähteenään, rehun korkea ammoniumtypen osuus kuitenkin 

vähentää lehmän vapaaehtoista syöntiä ja tuotosta (Sánchez-Duarte ja García 2017) ja 

on siksi epätoivottavaa säilörehussa.  

Tässä tutkimuksessa rehujen esikuivauksen vaikutus valkuaisen hajoamiseen oli voimak-

kaampaa timoteilla kuin puna-apilarehuissa. Myös Purwinin ym. (2011) tutkimuksessa 

esikuivaus lisäsi valkuaisen hajoamista. Jonesin (2000) mukaan sekä kuiva-ainepitoisuus 

että rehun pH vaikuttavat valkuaisen hajoamisen määrään, mutta matalimmilla kuiva-

ainetasoilla kasvientsyymien merkitys valkuaisen hajoamisen estäjinä on suurempi. Pur-

win ym. (2011) huomasivat eroja myös geneettisesti erilaisten puna-apilalajikkeiden vä-

lillä säilönnän aikana tapahtuvassa valkuaisen hajoamisessa.  

6.2.2 Jälkilämpenemisherkkyys kasvimateriaalien välillä 
 

Toisin kuin Knickýn ja Lingvallin (2004) tutkimuksessa hiivojen ja mikrobien määrissä ei 

ollut eroja käsittelyjen, kuiva-ainetasojen tai kasvimateriaalien välillä, eikä se siis selittä-

nyt KON-rehujen heikkoa aerobista stabiilisuutta. Jälkilämpenemisen mielletään johtu-

van rehun mikrobiaktiivisuudesta hapellisissa olosuhteissa (Seppälä ym. 2013). Mata-

lalla ka-pitoisuudella ja säilöntäaineiden käytöllä on usein mikrobiologista laatua paran-

tava vaikutus.   Knickýn ja Lingvallin (2004) tutkimuksessa puna-apila-nurmisäilörehuissa 

etenkin kontrollirehuilla korkeampi ka-pitoisuus paransi selkeästi aerobista stabiili-

suutta, joka on linjassa tämän tutkimuksen tulosten kanssa, koska ainoastaan matalan 

kuiva-aineen kontrollirehut erosivat tilastollisesti kaikista muista käsittelyistä (p<0,05) 

jälkilämpenemisherkkyyden ollessa niissä heikkoa (keskimäärin 59,7 tuntia). Jälkilämpe-

nemisherkkyyden osalta tulokset olivat melko ristiriitaisia, sillä säilönnällisesti haasta-

vimpiin matalan kuiva-aineen rehuihin muodostui virhekäymisen seurauksena etikka-

happoa, joka ei edistänyt aerobista stabiilisuutta, kuten mm. Gerlachin ym. (2021) tut-

kimuksessa, vaan ne olivat aerobisen stabiilisuuden osalta heikoimpia rehuja. Tulos 

poikkeaa myös Wilkinsonin ja Daviesin (2013) sekä Dannerin ym. (2003) havainnoista, 

joiden mukaan etikkahappo ehkäisee hiivojen toimintaa ja näin ollen vähentää myös jäl-

kilämpenemisen riskiä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen perusteella säilönnällisesti laadukasta puna-apilarehua on mahdol-

lista tuottaa myös matalilla kuiva-ainepitoisuuksilla. Esikuivaus helpottaa puna-apilare-

hun säilöntää, mutta voi lisätä valkuaisen hajoamista säilönnän aikana. Kuten tässä tut-

kimuksessa nähtiin, rehujen raaka-aineiden analysointi ennen sadonkorjuuta olisi tär-

keää etenkin, jos käytössä on biologiset säilöntäaineet. Hyvin matalat vesiliukoisten hii-

lihydraattien määrät kasvimateriaaleissa rajoittivat lisättyjen (LAB) ja luonnollisten 

(KON) maitohappobakteerien toimintaa ja näin ollen tuloksena oli pilaantuneita rehuja. 

Tässä tutkimuksessa rehujen pilaantuminen johti runsaaseen etikkahapon muodostumi-

seen ja heikkoon aerobiseen stabiilisuuteen.  

Tämän tutkimuksen perusteella niin puna-apilan, timotein kuin niiden seoksen osalta 

säilöntäaineiden käyttäminen on edellytys laadukkaan säilörehun tuottamiseksi mata-

lissa kuiva-ainepitoisuuksissa. Happopohjaisilla säilöntäaineilla onnistuminen on mah-

dollista myös silloin kun vesiliukoisten hiilihydraattien pitoisuudet ovat alhaisia. Hetero-

fermentatiivinen maitohappobakteerikäsittely ei riittänyt takaamaan puna-apilarehun 

laatua.  

Syövyttämätön happo toimi kuten muutkin happopohjaiset säilöntäaineet. Happopoh-

jaisten säilöntäaineiden käytön suurimmat ongelmat verrattuna biologisiin säilöntäai-

neisiin ovat niiden syövyttävyys sekä vaarallisuusluokituksesta johtuva tiukka säätely 

kuljetusten suhteen.  Tästä syystä turvallisemmat, koneille hellävaraisemmat sekä kul-

jetusten puolesta lievemmillä ehdoilla säädellyt puskuroidut happopohjaiset säilöntäai-

neet ovat hyvä lisä säilöntäainemarkkinaan. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat käyttökelpoisia puna-apilarehun säilöntäainevaihto-

ehtojen valintaan sekä antavat uutta näkökulmaa rehujen tuottamiseen puhtaina kas-

vustoina. Tuotanto- ja rehukustannusten kasvaminen on lisännyt entisestään valkuais-

pitoisten typensitojakasvien sekä säilörehun laadun ja sen tehokkaan rehukäytön mer-

kitystä. 
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