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Lypsylehmien ruokinta koostuu pääasiassa säilörehusta. Säilörehua tarvitaan nautojen ruokinnassa 
keskimäärin lehmää kohti 8–15 kg ka. Säilörehuanalysoinnin jälkeen voidaan valita sopivat 
väkirehut. Säilörehun laatuun kannattaa panostaa, koska se on edullisin syötettävä rehu. Säilörehun 
laatu vaikuttaa muun muassa rehun maittavuuteen, syöntiin, maidon koostumukseen sekä laatuun 
ja lehmien terveyteen.  
 
Korkeatuottoinen lehmä tarvitsee energiaa ja sen puute on yksi suurimmista maitotuotokseen 
negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä. Energian puute aiheuttaa energianpuutos- ja 
hedelmällisyysongelmia. Lehmä saa yli puolet energian tarpeesta säilörehusta.  
 
Säilörehuanalyysi kuvaa säilörehun ruokinnallista laatua. Säilörehunäyte tulisi ottaa useammasta 
kohdasta siilosta, aumasta tai useammasta säilörehupaalista, jotta näyte olisi edustava ja vastaisi 
koko rehuerää. Analyysituloksen jälkeen voidaan suunnitella lehmien ruokintaa tarkemmin. 
Seinäjoen aluelaboratoriossa analysoidaan säilörehunäytteitä.  
 
Opinnäytetyömme aiheena oli kysely säilörehunäytteiden volyymeista Valio Maitosuomen 
maitotilayrittäjille. Kysely avattiin 2016 keväällä ja oli auki syyskuun loppuun. Kysely laitettiin ensin 
Facebookin Osuuskunta Maitosuomi -ryhmään. Myöhemmin kysely lähetettiin sähköpostilla 870:lle 
tuottajalle. Vastauksia tuli yhteensä 242. Kyselymme tarkoituksena oli selvittää miksi Maitosuomen 
maitotilayrittäjät ottavat vähemmän säilörehunäytteitä, kuin muissa valiolaisissa osuuskunnissa 
Opinnäytetyötä tehdessämme käytimme apuna Microsoft Office Word- ja Excel-ohjelmia sekä 
Webropol-kyselyohjelmaa.  
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This thesis was a silage analysis questionnaire for Valio Maitosuomi´s dairy farm entrepreneurs. The 

questionnaire was made with the Webropol-program and sent to the respondents by e-mail. The 

questionnaire was also in Valio´s Facebook Artturi-group. The questionnaire was sent to 870 dairy 

farmers and answers were received from 242. Based on the responses, how interested farmers are 

in the quality of silage was analyzed. Most respondents were interested in the quality of silage. Large 

dairy farms take more samples than small dairy farms. Some of the dairy farms do not make any 

silage analysis and these respondents were not interested in the quality of silage.  

Grass silage is the main source of forage used on dairy farms and it is worth investing in the quality 

of silage. Silage is affected by many factors such as, cutting date and weather at the time of ensiling, 

all of which impact on the quality of the forage that is offered to stock and the quality of the grass. 

The quality of the silage also affects the cow´s health and milk yield. Silage is the cheapest feed for 

cows. You need to wait at least six weeks after harvesting before sampling silage to ensure 

fermentation has been completed. How to take a silage sample:  silage sample´s must be taken from 

several places, so that it shows the quality of all of the feed storage. The sample size is 500 g. Feed 

mixing should be done carefully. After placing it in a plastic bag, remove as much of the air as 

possible by squeezing the bag and sealing it. If the sample is not sent for analysis during the same 

day, store it in a fridge. Fill in the form which includes the date of harvest, is it bale or clamped and 

what grass it is.  Send the silage sample and information about the silage to the analytical services.  
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Kg ka  

Kuiva-ainekilo kuvastaa sitä määrää rehusta, joka jää 

jäljelle, kun rehusta poistetaan neste.  

D-arvo  

Rehun sulavuutta kuvaa D-arvo. Se ilmaisee kuinka suuri                                             

osa kuiva-aineesta on eloperäistä ainetta, jota suolisto     

pystyy sulattamaan. D-arvo ilmoitetaan kuiva-ainekilon    

sisältäminä grammoina, g/kg ka. Esim. Jos D-arvo on 700, 

kilo kuiva-ainetta sisältää 700 grammaa sulavaa ainetta ja 

300 grammaa sulamatonta ainetta, joka poistuu elimistöstä 

sonnan mukana.  

                                   

Valma                              

Valion maitotilayrittäjien oma verkkopalvelu. Palveluun 

tulevat säilörehuanalyysin tulokset.                               

NDF 

NDF eli neutraalidetergenttikuitu kertoo rehun 

kokonaiskuitupitoisuuden. 

OIV   

Ohutsuolesta imeytyvä valkuainen 
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1 JOHDANTO 

Teimme kyselyn Valio Maitosuomen maitotilayrittäjille. Maitosuomen alueeseen 

kuuluu 62 kuntaa Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Hämeessä, Etelä-

Savossa ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Emme lähettäneet kyselyä 

ruotsinkieliselle Pohjanmaan alueen maitotilayrittäjille. Kysely avattiin 2016 keväällä 

ja oli auki syyskuun loppuun. Kysely laitettiin ensin Facebookin Osuuskunta 

Maitosuomi -ryhmään. Siihen vastattiin heikonlaisesti. Syksyllä otimme uudestaan 

yhteyttä Valiolle ja halusimme että kysely lähetetään henkilökohtaisesti 

maitotilayrittäjien sähköposteihin. Kysely meni 870:lle tuottajalle. Vastauksia tuli 

yhteensä 242.  

Valitsimme opinnäytetyönaiheen sillä perusteella, että säilörehu on tärkeä osa tilan 

kannattavuuteen ja lehmien ruokintaan nähden. Saimme idean aiheeseen, kun Sari 

Perälä kävi Valion Artturi-tiimistä vierailemassa koululla ja kertomassa säilörehusta 

ja säilörehuanalyyseista. Halusimme tietää kuinka aktiivisia maitotilayrittäjät ovat 

ottamaan säilörehunäytteitä ja kiinnostaako heitä säilörehun laatu.  

Kyselymme tarkoituksena oli selvittää miksi Maitosuomen maitotilayrittäjät ottavat 

vähemmän säilörehunäytteitä, kuin muissa Valiolaisissa osuuskunnissa. Valiolla 

toivottiin, että selvitämme mahdollisia parannusehdotuksia Artturi-palveluun. 

Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää miksi maitotilayrittäjät eivät hyödynnä 

maksuttomia säilörehuanalyyseja ja alentaa tuottajien kynnystä käyttää Artturi-

palvelua.  
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2 SÄILÖREHUN SÄILÖNTÄLAATU 

Säilörehun hyvä säilöntälaatu on tavoiteltava asia, sillä sen laadulla on syönnin 

lisäksi taloudellisia vaikutuksia rehun hävikkiin ja maidon sekä rehun 

tuotantokustannuksiin. Nurmirehun säilöntälaatu vaikuttaa eläinten syöntiin, 

maitotuotokseen, maidon laatuun ja pitoisuuksiin. Säilönnän laadulla on vaikutusta 

myös eläinten terveyteen, lypsyaktiivisuuteen ja lehmän käyntiaktiivisuuteen 

lypsyrobotilla. Esimerkiksi jos säilörehu on huonolaatuista, lehmät eivät syö sitä 

tarpeeksi, eivätkä näin ollen tuota maitoa ja lypsyaktiivisuus heikkenee. 

Automaattilypsy vaatii lehmältä aktiivisuutta sekä aloitteellisuutta, sillä sen on 

käveltävä lypsyrobotille itse. Lehmää ohjaa sen halu syödä. Robottilypsyssä 

säilörehun käymislaadulla on merkitystä. Virhekäynyt säilörehu voi kaksin- tai 

kolminkertaistaa lypsylle haettavien lehmien määrää. Lypsykertojen keskimääräinen 

lukumäärä voi pahimmillaan vähentyä 0,5. (Puumala, Morri & Mäntyharju 2014, 6.) 

Huono säilörehun laatu lisää näin ollen myös työmäärää navetassa.  

Säilörehun laadun takaa onnistunut säilöntä. Pieni myöhästyminen korjuun 

ajoituksessa on mahdollista paikata ruokintavaiheessa, mutta epäonnistumista 

rehunsäilönnässä ei voi täysin korjata. Jos korjuu myöhästyy, voi matalampaa D-

arvoa kompensoida lisäämällä väkirehua tiettyyn rajaan asti. Toinen tapa olisi, että 

sulavuudeltaan erilaiset rehut voitaisiin syöttää eri eläinryhmille. 

Korjuun ajoittamisessa on muistettava ottaa huomioon se, että maitotilalla on 

monenlaisen rehun tarvetta. Se mikä sopii parhaiten lypsävälle lehmälle, ei sovi 

ummessa olevalle lehmälle tai tiineelle hieholle. Artturi-korjuuaikapalvelu auttaa 

korjuun ajoittamisessa.  

 

2.1 Ohjeet oikeaoppiseen rehunäytteen ottoon 

Suositeltavaa on, että rehunäyte kannattaa ottaa kerran kuukaudessa, jos tilalla on 

yli viisikymmentä lypsylehmää (Valio 2010). Säilörehuanalyysi olisi myös 

suositeltavaa ottaa jokaisesta rehuerästä ennen ruokinnan aloittamista. 
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Ruokintakauden aikana rehunäyte suositellaan otettavan aina siilon vaihtuessa ja 

vähintään kahden kuukauden välein. Todellisten rehuarvojen perustalle tehty 

ruokinta vaikuttaa eläinten tuotantoon ja hyvinvointiin sekä tuotannon talouteen. 

Nurmen korjuuaikanäytteiden ottaminen on säilörehuanalyysien lisäksi hyvä keino 

varautua tulevaan ruokintakauteen.  

Rehusta olisi hyvä ottaa useampi osanäyte ämpäriin ja lopuksi sekoittaa rehumassa, 

jotta saataisiin mahdollisimman tasalaatuinen näyte. Edustavan näytteen saa 

kairaamalla siilosta useammasta eri kohdasta osanäyte tai keräämällä rehu 

mahdollisimman monesta eri paalista. Rehunäytettä olisi analysointia varten oltava 

vähintään 500 g. Näyte pakataan ilmatiiviiksi. (Valio 2010.) Paaleihin tai siiloihin 

poratut reiät paikataan teipillä. 

Jos näytettä ei lähetetä saman päivän aikana, niin se säilyy tuoreena jääkaapissa. 

Saatekortti täytetään huolellisesti ja liitetään rehunäytteen mukaan. Valma-

verkkopalvelusta pystyy myös tulostamaan sähköisen viivakoodinäytesaatteen. 

Valion rehulaboratoriossa on tavoitteena, että tuottajat siirtyisivät käyttämään 

sähköistä rehunäytesaatetta, sillä se helpottaisi huomattavasti rehulaboratorion 

työskentelyä. 

Rehunäytepussi on mahdollista lähettää postissa tai maitoauton mukana Valion 

aluelaboratorioon Seinäjoelle. (Valio 2010). Rehunäytteen lähettäminen ja 

laboratoriossa analysoiminen on maksutonta Valion omistajayrittäjille. Tulokset 

tulevat Valma-verkkopalveluun seuraavana päivänä näytteen saapumisesta 

rehulaboratorioon. Analyysista saadun tiedon perusteella voidaan toteuttaa 

oikeanlainen ruokintasuunnitelma karjalle. Ilman perusrehujen laatutietoja ei mikään 

ruokintasuunnitelma johda toivottuun tulokseen.  

 

2.2 Korjuuaikanäyte 

Nurmen korjuuaikanäytteellä kasvustosta selviää D-arvo, kuiva-aine, kuitu sekä 

raakavalkuainen. D-arvon seurannalla korjuuajan määritys on helpompaa. 

Korjuuaikanäyte otetaan pystykasvustosta riittävän ajoissa ennen rehunkorjuuta. 
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Korjuuaikanäyte kerätään 1 m2:n alueelta ja näytteenottokohdat valitaan 

sattumanvaraisesti lohkolta. Näytteiden lukumäärä riippuu peltolohkon koosta. Kun 

otetaan näytettä, sängen pituudeksi jätetään noin kymmenen senttimetriä. Yleensä 

tiloilla käytetään 8-10 cm:n niittokorkeutta. (Nurminäytteiden otto ARTTURI 

Korjuuaikatiedotus ja TilaTesti 2013, 2013. 3.) Rehulaboratorio julkaisee virallisten 

korjuuaikanäytteiden satotulokset. Ensimmäisen vuoden nurmissa on tärkeää 

huolehtia siitä, että näytteeseen ei laiteta kuollutta kasvimassaa eli sänkeä. Kuollut 

kasvimassa näytteessä väärentää lopputulosta D-arvon kehityksen seurannassa. 

Näyte voidaan leikata saksilla ja kerätä muovipussiin, jossa se lähetetään 

laboratorioon tutkittavaksi. Rehunäyte on tärkeä pitää viileässä. Pussin päällä 

ilmoitetaan, mistä näyte on, nurmen korjuuaika sekä täytetään näytteelle saatekortti. 

(Nurminäytteiden otto ARTTURI Korjuuaikatiedotus ja TilaTesti, 4.) 
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3 SÄILÖREHUANALYYSI 

Säilörehuanalyysi kuvaa säilörehun ruokinnallista laatua ja se otetaan joko 

rehusiilosta, tornista tai paaleista korjuun ja säilöntävaiheen jälkeen. Säilörehun 

laadun tekijät vaikuttavat rehun maittavuuteen, rehuarvoon ja sen kautta syöntiin 

sekä maitotuotokseen. Keskeisimmät ruokinnallista laatua kuvaavat tekijät ovat D-

arvo (tavoite lypsylehmällä 680–700 g/kg ka) ja raakavalkuaispitoisuus (tavoite 

lypsylehmällä 130–170 g/kg ka). Onnistuneen näytteenoton ja analyysitulosten 

tulkinnan pohjalta valitaan ruokintaan sopivimmat täydennysrehut. (Suomen rehu, 

[viitattu 10.12.2016].)  

 

3.1 Säilörehuanalyysin tulkinta 

Rehun pH eli happamuus määritetään rehun puristenesteestä, joka on tärkein 

säilörehun säilönnällisen laadun mittari. Analyysissa pH-luku kuvaa rehun 

nesteosan happamuutta. Happamuus on hygieenisyyttä kuvastava termi. 

Happamuus on oleellisin tekijä, joka estää rehua pilaavien mikrobien toiminnan 

rehussa. Suositeltu pH-arvo riippuu raaka-aineen kuiva-ainepitoisuudesta. 

Esimerkiksi tuoreille esikuivaamattomille rehuille pH tavoite on 3,7–4. Esikuivatun 

rehun pH voi olla korkeampi, koska rehun kuiva-ainepitoisuuden noustessa 

haitallisten anaerobisten mikrobien toiminta estyy ja optimaalinen pH-arvo kohoaa.  

Rehun tulee olla tarpeeksi hapanta, jolloin se ei aloita virhekäymistä. Haitalliset 

bakteerit, hiivat ja homeet eivät pysty lisääntymään pH:n arvon ollessa alle 4. (Perälä 

2014, 13.) 
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Kuvio 1. pH-arvon merkitys tuoreen rehun säilönnässä (Perälä 2014, 14). 

 

Maito- ja muurahaishappo ovat rehua säilöviä happoja ja ne määritetään rehun 

puristenesteestä titrausmenetelmällä. Maitohappo kuvaa käymisen voimakkuutta ja 

muurahaishappo säilöntäaineen määrää rehussa. Tavoitearvo riippuu 

säilöntämenetelmästä. Happosäilönnässä tavoitearvo on 35–60 g/kg ka ja 

biologisella säilöntäaineella 50–80 g/kg ka. Kun rehun maitohappopitoisuus on yli 

100 g/kg ka, rehun valkuaisarvo ja syöntipotentiaali ovat heikentyneet. Rehussa, 

joka ei ole käynyt ollenkaan, voi tapahtua jälkikäymistä, mikä ilmenee 

lämpenemisenä. (Perälä 2014, 15). 

Haihtuvien rasvahappojen määrä kuvaa rehussa tapahtuneen sivu- ja/tai 

virhekäymisen määrää. Haihtuvat rasvahapot ovat pääasiassa etikka- ja voihappoa 

ja ne määritetään rehun puristenesteestä titraamalla. Mitä enemmän virhekäymistä 

tapahtuu, sitä todennäköisemmin rehusta löytyy myös voihappoa ja mahdollisesti 

myös propionihappoa. Tavoitearvon pitäisi olla alle 10 g/kg ka, jos rehussa on yli 25 

g/kg ka on voihapon esiintyminen todennäköistä. (Perälä 2014, 16). 
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Ammoniakkiluku määritetään rehun puristenesteestä titraamalla. Se kuvaa 

rehuvalkuaisen laatua (ammoniakkitypen osuus kokonaistypestä). Tavoitearvo on 

alle 40 g/kg kokonaistypestä, tällöin rehu on vähän käynyttä ja sen hygieeninen laatu 

on todennäköisesti hyvä. Yli 80 g/kg merkitsee virhekäymistä, silloin valkuainen on 

varsin pitkälle hajonnutta ja rehussa saattaa olla voihappoa. Tällöin myös rehun 

valkuaisarvo (OIV) on huonontunut. Ammoniakki on hyvä rehun laatua kuvaava 

arvo, koska kuiva-aine ei vaikuta tulkintaan. (Perälä 2014, 17.) 

Liukoinen typpi määritetään rehun puristenesteestä titraamalla. Se kuvaa valkuaisen 

hajoamista sekä rehun laatua. Liukoisen typen tavoitearvo on alle 400 g/kg 

kokonaistyppeä. Kun liukoisen typen osuus on yli 600 g/kg, rehussa on tapahtunut 

virhekäymisiä ja se on selvästi pilaantunutta. (Perälä 2014, 18.) 

Sokeri määritetään kuivatusta ja jauhetusta rehusta NIR-menetelmällä. Se kuvaa 

lähinnä rehun tasalaatuisuutta.  Tavoitearvo rehun sokeripitoisuudelle on 50–150/kg 

ka. Jäännössokerin määrää kuvaa rehussa tapahtuneen käymisen voimakkuutta. 

Biologisessa säilönnässä sokeria on tyypillisesti 20–50g/kg ka. Lehmä ei tarvitse 

sokeria, mutta jos säilörehussa on liian vähän sokeria, silloin virhekäymisen riski on 

suuri. (Perälä 2014, 19.) 

Kuiva-aine määritetään rehusta kuivaamalla näyte lämpökaapissa 50 asteessa 18 

tuntia. Laakasiiloilla ja aumoilla kuiva-ainetavoite on 250–350 g/kg. Rehutorneissa 

tavoitearvo on 300–400 g/kg ja pyöröpaaleissa tavoitearvo on 350–450 g/kg. 

Biologisessa säilönnässä kuiva-aine pitäisi olla 300–400 g/kg, jotta säilöntäriski olisi 

hallittu. Hyvin märkä rehu lisää virhekäymisriskiä ja hyvin kuiva homehtumis- ja 

jälkilämpenemisriskiä. (Perälä 2014, 21.) 

Raakavalkuainen määritetään kuivatusta ja jauhetusta rehusta NIR-menetelmällä. 

Tavoite on 130–160 g/kg ka. Siihen vaikuttavat nurmen korjuuaste, lannoitus, 

kasvilaji, satomäärä ja sääolot. (Perälä 2014, 22.) 

Kuitu (NDF) määritetään kuivatusta ja jauhetusta rehusta NIR-menetelmällä. Tavoite 

säilörehussa on 540–580 g/kg ka. Palkokasvipitoisissa rehuissa esim. apila 450–550 

g/kg ka. NDF kuvaa rehun soluseinämäaineksen (kuitu) määrää. (Perälä 2014, 23.) 

Lehmä on märehtijä ja tarvitsee kuitua. Kuitu on tärkeää pötsin toimivuuden 

kannalta. 
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D-arvo määritetään kuivatusta ja jauhetusta rehusta NIR-menetelmällä. D-arvo 

kuvaa rehun sulavuutta. Nurmen D-arvon tavoite lypsäville lehmille on 680–700 g/kg 

ka. Siihen vaikuttavat tekijät ovat nurmen korjuuaste, kasvilaji ja sääolot 

(lämpösumma ja keskilämpötila). D-arvo on tärkein rehun tuotantovaikutusta 

kuvaava yksittäinen analyysi. (Perälä 2014, 26.) 

ME-arvo (MJ) kuvaa rehun muuntokelpoisen energian määrää megajouleina (Perälä 

2014, 28). 

OIV kuvaa rehusta ohutsuolessa imeytyvien aminohappojen määrää, eli rehun 

valkuaisarvoa. Tavoite on 75–85 g/kg ka. Se lasketaan raakavalkuaisen, D-arvon ja 

raakavalkuaisen pötsihajoavuuden (hvo-arvo) avulla. (Perälä 2014, 29.) 

PVT kuvaa rehun valkuaisen riittävyyttä pötsin mikrobien kasvuun. Säilörehun 

optimaalinen raakavalkuaispitoisuus on 130–140 g/ kg ka, mikäli sulavuus on hyvä. 

PVT lasketaan D-arvon ja raakavalkuaisen avulla. (Perälä 2014, 30.) 

Syönti-indeksi kuvaa sitä, miten paljon lehmät pystyvät syömään kyseessä olevaa 

rehua keskimääräiseen hyvälaatuiseen säilörehuun verrattuna. Se on hyvä 

apuväline ruokinnansuunnittelussa. Normaalialue syönti-indeksillä on 95–110. 

(Perälä 2014, 31.) 

3.2 Laatuarvosana  

Valio on kehittänyt rehun säilönnällisen laadun arviointimenetelmän, joka perustuu 

rehujen käymistä kuvaaviin laatutekijöihin. Arvioinnin pohjaan käytetyissä 

säilöntäkokeissa on rehun kemiallisen laadun lisäksi määritetty voihappobakteeri- 

itiöiden määrä. Näin pyritään kuvaamaan rehun maitoon aiheuttamaa 

voihappobakteeri-itiö- ja makuvirheriskiä.  

Laatuarvosanat ovat kiitettävä (10-9), hyvä (8-7), tyydyttävä (6), välttävä (5) ja huono 

(4). Arvosanan kiitettävä tai hyvä saaneissa rehuissa itiöitä on todennäköisesti alle 

1000 kpl/g. Tällöin rehun aiheuttama riski maidon laadulle on erittäin pieni. 

Tyydyttävistä ja välttävistä rehuista 50–60% ylittää tämän rajan. Huonoissa rehuissa 

on lähes 100% varmuudella itiöitä yli 1000 kpl/g. Laatuarvosana ilmoitetaan 

näytteelle, joiden kuiva-ainepitoisuus on alle 400 g/kg (40%). 
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3.3 Nurmisäilörehun kivennäis- ja hivenainekoostumus keskimäärin   

Nurmisäilörehun kivennäiskoostumus on yleensä kalsiumilla 4,7 g/kg ka, fosforilla 

2,6 g/kg ka, kaliumilla 22,3 g/kg ka, magnesiumilla 2 g/kg ka ja natriumilla 0,35 g/kg 

ka. Näihin arvoihin voidaan vaikuttaa lannoituksella, kalkituksella ja pellon kunnolla 

sekä viljelykasvilla. Puutteita voidaan korjata lisäravinteilla. Hivenaineita ovat rauta, 

kupari, sinkki ja mangaani. Nurmisäilörehussa hivenainekoostumus on keskimäärin 

raudalla 199 g/kg ka, kuparilla 6 g/kg ka, sinkillä 33 g/ kg ka ja mangaanilla 63 g/kg 

ka. (Perälä 2014, 17.) Seleeni ja sinkkilisä on yleensä tarpeen (mts. 35). 
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Taulukko 1. Erilaisten säilörehujen esimerkkianalyyseja (Perälä 2017). 
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Yllä näkyvässä taulukossa on erilaisten säilörehujen analyysituloksia. Taulukossa 

ilmoitetaan säilörehun analysoinnista saadut tulokset ja niiden vieressä on 

tavoitearvot. Näitä lukuja voidaan vertailla keskenään.  
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4 SÄILÖNTÄAINEIDEN VAIKUTUS SÄILÖREHUN LAATUUN 

Lähes puolet Valion maitotilayrittäjistä käyttää rehun säilönnässä 

happosäilöntäaineita. Märissä olosuhteissa, kun esikuivauksen onnistuminen on 

epävarmaa, ovat AIV-hapot varmin valinta. AIV-happosäilönnässä säilörehun 

käymislaatu ei ole riippuvainen raaka-aineen sokeripitoisuudesta. (Nyholm, [viitattu 

10.3.2017].) Säilönnän onnistumiseen tarvitaan muutakin kuin säilöntäaineita. Hyvä 

ammattitaito, onnistuneet työvaiheet niitosta alkaen, oikea säilöntäaineen annostelu 

ja siilojen tiivistäminen ja huolellinen peittäminen muoveilla takaavat hyvän 

lopputuloksen. 

Säilöntälaadultaan hapoilla tehdyt säilörehut ovat keskimäärin laadultaan muita 

parempia. Valkuaisen hajoamista on tapahtunut vähemmän (matalampi 

ammoniakkityppi ja liukoinen typpi) ja rajoitetumman käymisen vuoksi ravintoaineita 

on menetetty muita säilöntätapoja vähemmän (korkeampi sulavuus ja 

sokeripitoisuus, matalampi haihtuvien rasvahappojen pitoisuus). (Nyholm, [viitattu 

10.3.2017].)  
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Taulukko 2 Paras säilöntälaatu on saavutettu happosäilöntäaineilla. (Nyholm, 
[viitattu 16.3.2017].) 

 

4.1 Rehun vaikutus maidon laatuun 

Karjan ruokinnan onnistuminen ja rehun laatu näkyvät tilasäiliömaidon 

analyysituloksissa. Jos tilan valkuais-, rasva- ja ureatulokset sekä jäätymispistearvot 

ovat poikkeavia tai muuttuvat äkillisesti, ruokintaa on syytä tarkastaa ja tarvittaessa 

tehdä rehuanalyyseja sekä päivittää ruokintasuunnitelma. (Laitinen 2014, 30.) 

Voimakkaasti haisevia, huonoja rehuja ei saa syöttää lypsylehmille, sillä haju- ja 

makuaineet imeytyvät lehmän elimistöstä maitoon. Maku- ja hajuvirheitä aiheuttavat 

huonolaatuinen säilörehu, rehujen rikkakasvit ja ristikukkaiset kasvit. Lisäksi äkilliset 

ruokinnan muutokset, esimerkiksi laidunkauden alkaminen voi vaikuttaa maidon 

laatuun.  

Voihappoitiölliset bakteerit ovat maabakteereita ja ne kulkeutuvat navettaan 

huonolaatuisen rehun ja maa-aineksen kautta. Bakteeri-itiöt eivät siirry maitoon 

lehmän sisältä, vaan tulevat ulkopuolelta esim. lannasta ja likaisilta pinnoilta. 
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Voihappoitiöllisten bakteerien syntymistä voidaan estää hyvällä säilörehun laadulla, 

huolehtimalla lehmien puhtaudesta ja hyvästä lypsyhygieniasta. Homeiset tai 

pilaantuneet rehut vaarantavat lehmien terveyden sekä maidon laadun.  
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5 MILLAISTA KARKEAREHUA VASIKASTA LYPSYLEHMÄÄN 

Hiehon rehussa väkirehun osuus on noin 10–20% ja suurin osa energiasta ja 

valkuaisesta saadaan karkearehusta. Hiehojen ruokinta suositellaan suunniteltavan 

karkearehujen laadun ja hiehojen ikävaiheiden perusteella. Eri-ikäiset eläinryhmät 

tarvitsevat oman ruokintasuunnitelman, esim. syntymä-2kk: ternikausi ja juottokausi, 

2–6kk: vieroitus, 6–15 kk: hiehon kasvatus ja ruokinta ja siemennys. 15–24 kk: 

tiineys ja tunnutus. Näistä ensimmäisen ryhmän karkearehun rehuarvollinen tarve 

vastaa lypsylehmän tarvetta ja kantavien hiehojen ummessa olevien lehmien 

tarvetta. (Ellä ym. 2012, 64.) Siemennysikäisille hiehoille sopii näiden keskiarvo. 

Hiehojen ruokinnan tavoitteet siemennysiässä ovat hyvä tiinehtyvyys, hiehon 

kuntoluokan normaalina pito ja hyvän päiväkasvun ylläpito.  

5.1 Syntymä-2kk: ternikausi ja juottokausi 

Vasikoille pitäisi olla tarjolla vähintään 1–2 viikon iästä vapaasti hienoa heinää ja/ tai 

hyvälaatuista säilörehua. Vasikoille käy lypsylehmien rehu, koska sen on oltava 

energiapitoista. Näin taataan hyvä päiväkasvu. Lisäksi karkearehut vahvistavat 

pötsin seinämää. Jotta vasikka voitaisiin vieroittaa juotolta, sen pötsin on oltava 

kehittynyt riittävästi.  

5.2 2–6kk: vieroitus 

Maitojuotolta vieroitetun vasikan ruokintaan pitää kiinnittää erityistä huomiota, koska 

päiväkasvu on nopeaa. 3–6 kk:n iässä hyvälaatuiset karkearehut edesauttavat 

vasikan pötsin toiminnan kehitystä mittasuhteiltaan sekä toiminnaltaan aikuisen 

märehtijän tasolle. Vasikalle sopivia rehuja ovat hyvä ja maittava säilörehu, 

laidunruoho, heinä ja kokoviljasäilörehu. Mitä nuorempi vasikka on, sitä tärkeämpää 

on rehun hygieeninen laatu sekä rehun sulavuus. Jos rehu on maittavuudeltaan 

huonoa, sen syönti jää vähäiseksi. Rehun laadun analysointi on hiehojen ruokinnan 

suunnittelussa yhtä tärkeää kuin lypsylehmien ruokinnassa. Mikään väkirehu ei 
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takaa parasta tulosta, jos sen koostumus ei ole oikea karkearehuun nähden. (Ellä 

ym. 2012, 39.) 

Ulkomailla on mahdollista viljellä maissia, joka on hyvä valkuaisen ja energian lähde. 

Maissi on maittavaa, siitä saadaan suuria satoja ja se sopii erinomaisesti vasikoille. 

Se on energiapitoisempaa kuin esimerkiksi ohra. Maissirehun energiasisältö 

määräytyy pääasiassa kuidun määrän ja sulavuuden perusteella. (Quality and 

feeding 2017.) Maissisäilörehun käyttö on Suomessa vielä melko harvinaista.  

5.3 6–15 kk: hiehon kasvatus, ruokinta ja siemennys 

Kasvaakseen hieho tarvitsee laadukasta rehua (Ellä ym. 2012, 38). Hiehoilla 

karkearehun D-arvon tavoite on 620–650 g/kg ka. Hiehoille olisi suositeltavaa 

syöttää siemennyskaudella ja kolmen ensimmäisen tiineyskuukauden aikana 

säilörehua, jonka raakavalkuaispitoisuus on 10–12%. Näin vältetään mahdolliset 

varhaisluomiset. 

5.4 15–24 kk: tiineys ja tunnutus 

Tiineillä hiehoilla ruokinnan seuraaminen on tärkeää, sillä lihomisen riski on suuri. 

Oikea kuntoluokka hieholle on 3–3,5. Tiineen hiehon ruokinnan tavoitteet ovat 

varmistaa hiehon koon kasvu sekä lihaksiston ja luuston kehittyminen. Oikea 

ruokinta tukee myös kohdussa kasvavan vasikan kasvua ja hyvinvointia. Kivennäis- 

ja hivenaineita tarvitaan luuston ja aineenvaihdunnan kehitykseen ja ylläpitoon. (Ellä 

ym. 2012, 76.) Hiehoilla on suuri riski lihoa, jos ne saavat liian energiapitoista rehua. 

Vähäenergistä rehua tulisi olla kuitenkin koko ajan tarjolla. Tiineille hiehoille käy 

sama rehu kuin ummessa oleville lehmille. Jos tilalla ei ole mahdollista tehdä 

erikseen hiehoille omaa ravintoarvoltaan köyhempää säilörehua, sitä voidaan 

laimentaa käyttämällä kuivaa heinää tai olkea rehun seassa. Seoksen on oltava 

tarpeeksi silputtua, etteivät eläimet pysty lajittelemaan rehua.  

Hiehon lihominen vaikeuttaa poikimista ja huonontaa ensimmäisen lypsykauden 

tuotosta. Hiehojen tavoiteltava poikimaikä on 24 kk. Jos hieho poikii yli 24 kk iässä, 

se rasvoittuu ja lihoo helpommin. Ylimääräinen rasva synnytyskanavassa vie tilaa ja 
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vaikeuttaa sekä hidastaa poikimista. Näitä hiehoja joudutaan usein avustamaan 

poikimisessa. (Ellä ym. 2012, 77.) 

Hiehojen tunnutusruokinnassa tärkeintä on totuttaa hieho ja pötsin mikrobit tulevan 

lypsykauden rehuihin, koska energiaa tarvitaan sekä kasvuun että 

maidontuotantoon. Tunnutusruokinta aloitetaan noin 3 viikkoa ennen odotettua 

poikimista. (Ellä ym. 2012, 88.)  

 

5.5 Lypsylehmien ruokinta 

Rehujen laatu on äärimmäisen tärkeää. Lypsylehmien karkearehun D-arvon tavoite 

on 680–700 g/kg ka. Säilörehun tulisi olla hyvin sulavaa. Nopeasti hajoavien 

hiilihydraattien aiheuttaman hapanpötsin välttämiseksi pötsissä pitää olla riittävästi 

kuitua.  Rehussa tulisi olla vähintään 25% karkearehun kuitua. Karkearehu stimuloi 

pötsin seinämiä sekä lisää märehtimistä. (Hulsen 2007, 63.) Mitä parempaa 

säilörehua on naudoille tarjolla, sitä vähemmän tarvitsee ostaa ja käyttää kalliita 

väkirehuja. Kuitenkin jos rehussa on liikaa kuitua, tällöin syönti vähenee, ketoosin ja 

hedelmällisyysongelmien riski kasvaa ja tuotos alenee.  Vähäkuituiset rehuannokset 

sen sijaan lisäävät hapanpötsin vaaraa. Alhainen pH voi aikaansaada pötsin 

bakteerikannan muuttumista siten, että sinne syntyy myrkkyjä.  

Säilörehua tulisi olla saatavana koko ajan. Ruokintapöytä ei saa olla tyhjä. Rehun 

mätäneminen ja lämpeneminen vähentävät rehun maittavuutta, mikä vähentää 

syöntiä. Hyvä ruokinta alkaa laadukkaasta säilörehusta. (Hulsen 2007, 57). 

Kivennäisruokintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja analysoida 

säilörehujen kivennäis- ja hivenainepitoisuudet sekä seleeni.  

 

5.6 Umpikauden ruokinta 

Umpeen mennessä lehmän kuntoluokka tulisi olla noin 3,5. Umpikauden pituus tulisi 

olla noin 60 päivää. Rehun D-arvon tulee olla 620–650 g/ kg ka. Säilörehua voidaan 
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laimentaa oljella tai heinällä. Umpilehmien ruokinta on varsin niukkaa. Pötsin 

sopeutuminen uuteen rehuvalioon kestää noin 4–6 viikkoa. Siksi kannattaa aloittaa 

lypsylehmien seoksen anto 3 viikkoa ennen odotettua poikimista. Toinen hyvä syy 

on, ettei lehmän tarvitse kokea ruokinnan muutosta yhtä aikaa poikimastressin 

lisäksi. (Hulsen 2007, 100.) Umpilehmien ruokinta olisi hyvä olla suunnitelmallinen. 

Syöntimäärä on tärkeä tekijä, joka riippuu rehun maittavuudesta ja saatavuudesta.  

 

5.7 Laidunnus 

Kun lehmiä laidunnetaan, pitää se huomioida ruokintasuunnitelmaa tehdessä. 

Laidunnurmi on alkukesästä hyvin sulavaa, joten täydennysrehua tarvitaan tällöin 

vähemmän. Ruokintaa muutetaan sisä- ja ulkoruokintakausien välissä vähitellen. 

(Valio 2016.) Nurmen raaka-ainenäytteellä saa tarkemman analyysin laitumen 

ravintoarvoista, jolloin sitä pystytään soveltamaan ruokinnan suunnittelussa. 

Laidunnurmen D-arvo on korkea, joten on tärkeää kiinnittää huomiota riittävään 

kuidun saantiin. Laidunkauden aikana kivennäinen kannattaa vaihtaa 

magnesiumkivennäiseen, jolloin laidunhalvauksen riski vähenee.  
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6 VALION ARTTURI-PALVELU 

Valio Artturin tarjoama rehuanalyysi on luotettava tapa ruokinnansuunnittelulle. 

Artturi-rehuanalyysista selviää rehujen koostumus sekä ruokinnallinen ja 

säilönnällinen laatu. Vuonna 2016 rehulaboratoriossa analysoitiin 42 000 

rehunäytettä. Tähän mennessä määrä on suurin. Rehujen näytemäärät vaihtelevat 

kausittain. Syys-lokakuussa näytteitä lähetetään analysoitavaksi eniten. Säilörehun 

laatu vaihtelee, minkä vuoksi sen analysointi on suositeltavaa. (Latomäki 2016, 40.) 

Säilörehunäytteen analysointi Seinäjoen aluelaboratoriossa on Valion 

omistajayrittäjille maksutonta. Osuuskuntien Valion Artturi-neuvojat vastaavat rehun 

laatua koskeviin kysymyksiin. Neuvontapalvelu on myös maksutonta. 
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7 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimuksemme perustuu määrällisiin eli kvantitatiivisiin vastauksiin. Kysely on tehty 

Valio Maitosuomi -alueen maitotilayrittäjille. Valio lähetti kyselyn ensin Facebookin 

Osuuskunta Maitosuomi-ryhmään ja sen jälkeen sähköpostilla maitotilayrittäjille. 

Kysely on lähetetty Maitosuomen maitotilayrittäjille sen vuoksi, koska siltä alueelta 

otetaan valiolaisista osuuskunnista vähiten säilörehunäytteitä ja halusimme selvittää 

miksi näin on.  

Kysely on tehty Webropol-ohjelmalla. Kysyimme maitotilayrittäjiltä aihettamme 

koskevia kysymyksiä. Ajattelimme, että heillä ei ole aikaa vastata kyselyyn kesän 

kiireiden takia, joten pyrimme tekemään helposti täytettävän kyselyn. Valio toivoi sitä 

myös.  

Lajittelimme maitotilayrittäjät meijerimaitomäärän mukaan. Halusimme kysyä tilojen 

keskimääräistä maitomäärää, jotta osaisimme arvioida tilojen kokoa. Toisena 

kysymyksenä kysyimme montako säilörehusatoa tuottajat tekevät vuoden aikana. 

Kysymys sopii vertailuun rehunäytteiden ottamisen kanssa. Kolmantena kysyimme 

ottavatko maitotilayrittäjät säilörehunäytteitä rehustaan. Niille jotka vastasivat 

kieltävästi, tuli heidän perustella mikseivät ota säilörehunäytteitä. Viidentenä 

kysymyksenä oli montako säilörehunäytettä vastaajat ottavat vuodessa. 

Kysymyksessä oli valmiit vastausvaihtoehdot. Meitä kiinnosti myös se, ottavatko 

tuottajat ummessa olevien lehmien ja hiehojen rehuista näytteitä. Kysyimme myös 

ottavatko he kivennäisanalyysia tai laidunnäytettä. Kysymyksillä selvitimme 

viljelijöiden aktiivisuutta muihin analyysimahdollisuuksiin. Selvitimme 

maitotilayrittäjien kiinnostusta säilörehun laatuun ja koostumukseen sekä tuloksien 

luotettavuutta. Kysyimme myös, onko analyysituloksia helppo tulkita ja soveltavatko 

rehuanalyysistä saatuja tuloksia lehmien ruokinnassa. Valio tahtoi, että selvitämme 

tietävätkö omistajayrittäjät säilörehuanalyysien olevan ilmaista heille ja millaisia 

parannusehdotuksia vastaajilla on Artturi-palveluun.  

Jotta saisimme paljon vastauksia kyselyymme, teimme kyselystä mahdollisimman 

helposti vastattavan. Lisäksi Valio sponsoroi 5 palkintoa, jotka saimme arpoa 

vastaajien kesken. Luulemme että saimme tämän takia enemmän vastauksia. Valio 

oli tyytyväinen vastauksien määrään.  
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7.1 Tulokset ja tulosten tarkastelu 

Kyselymme lähetettiin 870 maitotilayrittäjälle ja vastauksia saimme 242, eli 

vastausprosentti oli 27,8%. Mielestämme kysely on melko luotettava, sillä 

tavoitimme lähes 30% vastaajista. Ajattelimme että kyselymme ei välttämättä 

tavoittanut sitä kohderyhmää, jotka eivät ole kovin aktiivisia ottamaan 

säilörehunäytteitä, vaikka olisimme niin toivoneet. Todennäköisesti ne tilat ovat pian 

lopettavia tai muuten vähemmän kiinnostuneita rehun laadusta ja siksi heitä ei 

kiinnostanut kyselyyn vastata. Kuitenkin olemme positiivisesti yllättyneitä, että iso 

osa ottaa näytteitä. Kyselymme sai kiitettävästi vastauksia, sillä yleensä 

vastausmäärä jää alhaisemmaksi. Vastauksia tuli sopivasti, jolloin pystyimme 

vertailemaan niitä keskenään. Valiolla oltiin myös tyytyväisiä vastaajien määrään.  

Olemme jaotelleet tilat maitomäärän mukaan, jotta näemme tilojen kokojakauman. 

Haimme vastauksia tuottajien kiinnostusta rehun laatua kohtaan. Halusimme 

vertailla eri tilojen aktiivisuutta rehunäytteiden otossa. Esimerkiksi ottavatko isommat 

tilat enemmän säilörehunäytteitä kuin pienet. Lisäksi olimme kiinnostuneita siitä, 

ovatko pienet tilat aktiivisia ottamaan näytteitä. Meitä kiinnosti myös se, osaavatko 

tilat tulkita rehunäytteiden tuloksia oikein, luottavatko he saamiinsa tuloksiin ja 

montako säilörehusatoa tiloilla keskimäärin tehdään. Tärkein kysymyksemme oli, 

että miksi osa tiloista ei ota lainkaan säilörehunäytteitä ja mietimme kyselyn tuloksien 

perusteella vastauksia tähän kysymykseen.  

 

7.2 Säilörehunäytekyselyn analysointi 

Jaottelimme tilat vuosittaisen meijeriin lähetettävän maitomäärän mukaan. Taulukko 

kertoo tilakoon vaihtelun vastaajien kesken. Kuvaajassa alle 100 000 litraa 

tuottavien tilojen määrä vastaajista oli 8,61%. 100 000–199 999 litraa tuottavien 

tilojen määrä vastaajista oli 19,26%. 200 000–399 999 litraa tuottavien tilojen oli 

32,79%. 400 000–599 999 litraa tuottavien tilojen määrä vastaajista oli 21,31%. 

600 000–799 999 litraa tuottavien tilojen määrä vastaajista oli 6,97%. 800 000–

999 999 litraa tuottavien tilojen määrä vastaajista oli 1,64% ja yli 1 000 000 litraa 
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tuottavien tilojen määrä vastaajista oli 9,43%. Suurin osa vastaajista tuottaa maitoa 

vuodessa 200 000–399 999 litraa. (Taulukko 3.) 

Taulukko 3. Tilakohtainen vuosittainen meijerimaitomäärä 

 

 

Säilörehunäytekyselyn vastaajista 43,44% korjaavat vuosittain kolme rehusatoa. 

55,74% vastaajista korjaavat kaksi satoa ja yhden rehusadon korjaa 0,82% 

vastaajista. Taulukon mukaan vielä on yleisempää korjata kaksi rehusatoa 

vuodessa. Isommat tilat tekevät yleensä kolme tai useamman sadon. Myös 

umpilehmille ja hiehoille voidaan tehdä ravintoarvoltaan köyhempi rehu. Kun tilakoot 

kasvavat, voi kolmen ja useamman rehun korjuumäärä yleistyä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8,61%

19,26%

32,79%

21,31%

6,97%

1,64%
9,43%
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Kuvio 2. Korjattavien rehusatojen määrä 

 

Kysyimme kyselyssämme, että ottavatko tilat säilörehunäytteitä rehuistaan. 

Kyselyyn vastanneista 95,9% eli 234 tilallista teettää säilörehuanalyyseja. 4,1% eli 

10 vastaajaa sanoi, että eivät teetä säilörehuanalyyseja rehustaan.  

Kyselyssä selvitimme, kuinka monta säilörehunäytettä vastaajat ottavat vuosittain. 

Vastaajista 38,52% eli 94 tilaa ottavat 1–4 näytettä vuodessa. 31,15% eli 76 tilaa 

ottavat 5–10 näytettä vuodessa. 17,21% eli 42 tilaa ottavat 11–19 näytettä vuodessa. 

Yli 20 näytettä ottavat 9,84% eli 24 tilaa. 3,28% eli 8 tilaa ei ota näytteitä ollenkaan. 

Syitä siihen vastaajien mukaan on, että ei muista tehdä joka vuosi, rehu on hyvää 

ulkoisesti ja lehmät lypsävät. Osa vastaajista koki, ettei ole tarvetta ottaa 

säilörehunäytteitä. Muuna syynä oli, että rehu on pakko syöttää, oli se minkälaista 

tahansa. Sukupolvenvaihdostilanne oli yhden vastaajan syy, ettei ota näytteitä.  

0,82%

55,74%

43,44%

Tilalla korjattavien rehusatojen määrä 

Yksi Kaksi Kolme
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Kuvio 3. Tiloilla otettujen vuositason säilörehunäytteiden määrä 

 

Lisäksi pohdimme syitä, miksi osa tilallisista ei ota säilörehunäytteitä. Oletamme että 

tilallisia ei kiinnosta rehun laadun koostumus. Yksi syy voi olla myös tietotaidon 

puute, jolloin ei osata hyödyntää rehunäytteestä saatavia tuloksia ruokinnassa. 

Osasyynä voi myös olla kiireisyys kesäisin.  

Rehun laatu vaikuttaa oleellisesti moneen eri asiaan. Tekemällä rehunäytteen voi 

säästää huomattavasti kustannuksissa, sillä ostorehujen kustannukset pysyvät 

oikeassa suhteessa, jolloin ostorehujen ylisyöttöä ei synny ja rahaa säästyy. Jos 

säilörehu on huonoa, turvataan täydennysrehuilla tällöin lehmien tärkeiden 

ravintoaineiden saantia, jolloin lehmät pysyvät terveenä, eli esimerkiksi 

hedelmällisyysongelmia ei tule. Huolehtimalla tasapainoisesta ruokinnasta, 

ennaltaehkäistään ruokintaperäisiä sairauksia, pötsi- ja hedelmällisyyshäiriötä ja 

sorkkaongelmia. Lehmien sairastuminen tulee aina kalliiksi.  

Kysyimme myös ottavatko tuottajat näytteen lisäksi laitumesta. 98,36% vastaajista 

ei ota näytettä laitumesta. 1,64% eli 4 vastaajaa ottavat laidunnäytteen.  
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Yksi tärkeimpiä vertailukohtia oli tilakoon ja rehunäytemäärien vertailu. Halusimme 

selvittää, onko tilakoolla väliä rehunäytteiden ottamisen määrään. Kolmessa 

pienimmässä tuotantoluokassa otettiin yleisimmin 1–4 rehunäytettä. Alle 400 000 

litraa tuottavien tilojen yleisin rehuanalyysien määrä oli 1–4 näytettä vuodessa. 

400 000–599 999 litraa tuottavien tilojen yleisin rehunäytteenottomäärä oli 5–10 

näytettä vuodessa.  800 000–1 000 000 litraa tuottavat tilat ottavat yleisimmin yli 20 

näytettä rehusadosta vuodessa.  

 

Kuvio 4. Säilörehunäytteiden määrä tilakoon mukaan 

 

Kaikki keskisuuret ja suuret tilat eivät ota rehunäytteitä tai näytteiden määrä on 

vähäinen tilakokoon nähden. Syitä tähän voi olla, että heitä ei kiinnosta rehun laatu 

tai jos rehu on säilötty yhteen siiloon, jolloin useampaa näytettä ei koeta 

tarpeelliseksi ottaa. Paaliruokinnassa olisi tärkeää ottaa useampi näyte, sillä rehun 

laatu voi heitellä paljon syötettävien paalien välillä. Ruokintasuunnitelmaa varten 

näytteen pitäisi olla edustava ja vastata koko rehuerää. Tämän takia olisi hyvä ottaa 

uusi rehunäyte, kun aukaistaan uusi siilo, auma tai paalien erä vaihdetaan eri aikaan 

korjattuun rehuun. 
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Osa vastaajista koki, ettei luota säilörehuanalyyseihin syystä, että he eivät koe 

analyyseja luotettaviksi. Osa vastaajista koki, että rehun säilöntäaine vaikuttaa liikaa 

analyysin tuloksiin. Esimerkiksi biologista säilöntäainetta käyttävät saavat 

huonomman arvosanan. Yksi vastaaja sanoi myös sen vaikuttavan tuloksiin, jos 

säilöntäainetta ei ole käytetty ollenkaan. 

Kyselyn vastaajista 68,44% eli 167 tilaa ottaa näytteen myös hiehojen ja ummessa 

olevien lehmien rehuista. 31,56% eli 77 vastaajaa sanoi, etteivät he ota näytettä. 

Osalla tiloista ei ole mahdollisuutta erikseen tehdä hiehoille ja ummessa oleville 

omaa erillistä rehusatoa. 

Vastaajista 69,67% eli 170 tilaa teettää kivennäisanalyysin säilörehusta. 30,33% eli 

74 tilaa ei teetä kivennäisanalyysia säilörehustaan. Halutessaan voi valita joko 

suppean kivennäisanalyysin tai laajan kivennäis- ja hivenaineanalyysin. Suppeassa 

analyysissä tulokset tulevat kalsiumin, fosforin ja kaliumin määristä. Laajemmassa 

kivennäis- ja hivenaineanalyysissa tulee tulokset kalsiumin, fosforin, kaliumin, 

magnesiumin, natriumin, kuparin, mangaanin, sinkin ja raudan määrästä. Suurin osa 

kyselyyn vastaajista on kiinnostunut säilörehun koostumuksesta ja laadusta. Kolme 

vastaajaa on kiinnostunut vähän ja yksi ei ollenkaan.  

Taulukko 4. Kiinnostus säilörehun laatua ja koostumusta kohtaan 
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Vastaajista 44,26% on täysin samaa mieltä siitä, että analyysituloksia on helppo 

tulkita. 52,46% on jokseenkin samaa mieltä. 2,87% on jokseenkin eri mieltä, että 

säilörehuanalyysin tuloksia olisi helppo tulkita. 0,41% kertoi, että näytteiden tuloksia 

ei ole helppo tulkita.  

 

 

Taulukko 5. Säilörehuanalyysin tulkinta 

 

 

94,67% kyselyyn vastaajista soveltaa rehuanalyysin tuloksia 

ruokinnansuunnittelussa. 5,33% vastaajista ei sovella lainkaan.  
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7.3 Johtopäätökset ja pohdinta 

Opinnäytetyömme keskeisenä tavoitteena oli selvittää, miksi Valio Maitosuomi- 

alueen maitotilayrittäjät ottavat vähiten säilörehunäytteitä rehustaan. Tällä alueella 

tilakoot ovat melko suuria, joten säilörehun koostumus ja laatu luulisi kiinnostavan 

tuottajia. Meidän mielestämme kaikkia tuottajia ei kiinnosta riittävän paljon 

säilörehun koostumus, eivätkä näin ollen teetä säilörehuanalyyseja. 

Säilörehunäytteen ottaminen koetaan liian työlääksi, jotta niitä viitsisi ottaa 

säännöllisesti. Muita syitä ovat tietotaidon puute, tällöin ei osata käyttää hyödyksi 

säilörehuanalyysien tuloksia lehmien ruokinnassa. Myös kiireisyys kesäisin 

vaikuttaa siihen, että säilörehunäytteitä ei ehdi ottamaan.  Suurimmat tilat ovat 

aktiivisempia ottamaan säilörehustaan näytteitä, kuin pienemmät tilat. 

Säilörehunäytteiden oton olisi oltava mieluista ja helppoa sekä saada osaksi rutiinia 

tilan töihin, eikä koeta sitä vain ylimääräiseksi työksi. Maitotilayrittäjien tulisi uskoa 

säilörehunäytteiden tuloksiin ja luottaa niihin ja kokea että siitä on todella hyötyä ja 

korvaamatonta apua.  

Maitotilayrittäjiä pitäisi muistuttaa tasaisin väliajoin säilörehunäytteiden ottamisen 

tärkeydestä ja oikeasta näytteenoton ottamisen ajankohdasta. Maitotilaneuvojien 

tulisi myös muistuttaa tuottajia asiasta. Myös rehumyyjät voisivat mainita 

maitotilayrittäjiä säilörehuanalyysien tärkeydestä. Tällöin kenties saataisiin lisättyä 

tuottajien aktiivisuutta säilörehuanalyysien ottamisessa. Maitotilayrittäjiä voisi 

kannustaa ottamaan säännöllisesti säilörehunäytteitä esimerkiksi arvonnoilla ja 

tuotepalkinnoilla. Valio Maitosuomi voisi järjestää kampanjoita säilörehunäytteiden 

ottamisen lisäämiseksi, joissa aktiivisimmat osallistujat palkittaisiin tuotepalkinnoilla. 

Vaihtoehtoisesti voisi järjestää myös kursseja joissa esim. kerrotaan ja opetellaan, 

miten hyödynnetään maitonäytteiden tuloksia ruokinnassa.   
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 1(1) 

 

Säilörehunäytekysely 

1. Paljonko on tilanne vuosittainen meijerimaitomäärä? * 

• Alle 100 000 litraa 

• 100 000 – 199 999 litraa 

• 200 000 – 399 999 litraa 

• 400 000 – 599 999 litraa 

• 600 000 – 799 999 litraa 

• 800 000 – 999 999 litraa 

• Yli 1 000 000 litraa 

 

2. Kuinka monta rehusatoa tilallanne korjataan? * 

• Yksi 

• Kaksi 

• Kolme 

 

3. Teetättekö säilörehuanalyyseja? * 

• Kyllä  

• Ei 

 

4. Mikä on syy, että ette ota säilörehuanalyyseja? * 

• Säilörehun laatu ei kiinnosta 

• Näytteen ottaminen on liian vaivalloista 

• Ei ole aikaa 

• Ei ole tarpeellista 

• Muu, mikä? 

 

5. Kuinka monta säilörehunäytettä otat vuodessa? * 

• En ota näytteitä 

• 1-4 

• 5-10 
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• 11-19 

1(2) 

 

• Yli 20  

 

6. Otatteko säilörehunäytteen hiehojen ja ummessaolevien 

lehmien rehuista? * 

• Kyllä 

• Ei 

 

7. Teetättekö rehusta kivennäisanalyysin? * 

• Kyllä 

 • Ei 

 

8. Otatteko näytteen myös laitumesta? * 

• Kyllä 

• Ei 

 

9. Kiinnostaako säilörehun koostumus ja laatu? * 

• Kiinnostaa paljon 

• Kiinnostaa jonkin verran 

• Kiinnostaa vähän 

• Ei kiinnosta 

 

10.  Luotatko säilörehuanalyyseihin? *  

• Kyllä 

• Ei 

 

11. Miksi et luota?  Vapaa sana 

 

12.  Analyysituloksia on helppo tulkita * 

• Täysin samaa mieltä 

• Jokseenkin samaa mieltä 

• Jokseenkin eri mieltä 
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• Täysin eri mieltä 

1(3) 

 

13. Sovellatko rehuanalyysin tuloksia ruokinnansuunnittelussa?  

• Kyllä 

• Ei 

 

14. Tiedätkö Artturi- analyysipalvelun olevan ilmaista 

omistajayrittäjille? * 

• Kyllä tiesin 

• En tiennyt 

 

15. Miten voitaisiin kehittää Artturi-palvelua? Vapaa sana 

 

16. Haluan osallistua Valion tuotepakettien arvontaan *  

• Haluan osallistua arvontaan 

• En halua osallistua arvontaan 
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Rehunäytteen saate 

                                            2
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Sähköinen viivakoodisaate                                                      

                                                                      3   


