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Ajankuva

Myöhästyttäisinkö säilörehun 
Tilakoon kasvaessa peltoala tulee usein rajoittavaksi tekijäksi, ja karjan 
tarvitsemaa nurmirehumäärää ei välttämättä enää saada entisellä korjuuaika-
strategialla. Säilörehun tekoa ei voi ajatella pelkästään lehmän näkökulmasta, 
vaan ruokinta ja tilan pellonkäyttö täytyy laskea kokonaisuutena, mukaan lukien 
ensimmäinen ja toinen säilörehusato. 

N
euvonta suosittelee korjaamaan 
säilörehun D-arvoltaan 680-
690 g/kg ka. Lehmien ruokin-
nansuunnittelun kannalta tämä 

on hyvä vaihtoehto. Hyvin sulava säilö-
rehu ylläpitää tuotantoa kohtuullisella vä-
kirehumäärällä. Aikaisin korjatun säilöre-
hun hehtaarisato jää kuitenkin myöhään 
korjattua nurmea pienemmäksi. 

ProAgrian tekemän arvion mukaan 
vuonna 2016 maidosta 54 prosenttia 
tulee yli 50 lehmän tiloilta. Tilakoon kas-
vaessa navettaa on teknisesti helppo 
laajentaa, mutta peltoa ei ole saatavil-
la eläinluvun lisäystä vastaavaa määrää. 
Tällöin tilan käytössä olevaa peltohehtaa-
ria kohti saatava maitotuotto täytyy pystyä 
maksimoimaan.  

Vastauksena tilakoon kasvun aiheutta-
maan rehuhuoltokysymykseen MTT on jär-
jestänyt ELY –rahoitteisen Karjatilan Kan-
nattava Peltoviljely –hankkeen (KARPE), 
jossa verrataan eri tavoin ajoitettuja niit-
toaikastrategioita ja näiden strategioiden 
vaatimaa väkirehutäydennystä. 

Korjuuaika ja lannoitus 
vaikuttavat satoon

Yksi keino nostaa tilan hehtaarisatoa on 
keskittyä nurmentuotantoon. Nurmen re-
huyksikkösadot ovat helposti kaksinker-
taisia viljasatoon verrattuna. Lannoitus 
on toinen keino satotason nostoon, mut-
ta ympäristötuki asettaa rajat ennen mak-
simaalisen biologisen tuotantopotentiaa-
lin saavuttamista. 

Kolmas keino hehtaarikohtaisen nur-
misadon nostoon on nurmen korjuun myö-
hästyttäminen. Myöhästyttäminen ei kovin 
paljoa nosta nurmen ry–satoa koko kesää 
ajatellen (kuvio), mutta se vaikuttaa huo-
mattavasti lehmien väkirehuruokintaan. 

Rehunkorjuun myöhästyttäminen las-
kee säilörehun D-arvoa ja tämä täytyy 
kompensoida väkirehutasoa nostamalla 
(taulukko). Tutkimustulosten mukaan D-ar-
von alenemista ei voi kompensoida väki-
rehun valkuaispitoisuuden nostolla. 

Väkirehun kilomääräinen lisäys luon-
nollisesti tuo ruokintaan lisää valkuais-
ta. Väkirehumäärän lisääminen vähen-
tää säilörehun syöntiä ja tilan tarvitsema 
nurmiala lehmää kohti pienenee. Samal-
la viljeltyä nurmihehtaaria kohti saatava 

maitotuotto lisääntyy. 
Ruokintaa suunniteltaessa täytyy pi-

tää mielessä, että korkea väkirehupro-
sentti yhdistettynä sulavaan säilörehuun 
aiheuttaa lehmillä vääjäämättä hapan-
pötsiongelmaa. Esimerkkitaulukon mu-
kaisella ruokinnalla säilörehusta saatava 
NDF pysyy dieettitasolla suositellun 25 
prosenttia minimitason yläpuolella.

Lannan käsittelyyn 
uusia mahdollisuuksia

Myöhästetyllä säilörehun korjuuaikastra-
tegialla tilalle tuodaan ravinteita tilan ra-
jojen ulkopuolelta ja ravinnetaseongel-
ma täytyy ratkaista kestävällä tavalla. 
Lietteen kohtuullinen käyttö nurmen en-
simmäisen sadon lannoitukseen on yksi 
keino. Samalla vähennetään ostolannoit-
teiden tarvetta. 

Separointi auttaa huomattavasti liet-
teen hyödyntämistä nurmelle. Separoitu 
typpipitoinen nesteosa levitetään omil-
le nurmille ja fosforipitoinen kiinteämpi 
osa lietteestä kuljetetaan yhteistyötiloil-
le. MTT:n innovaatioon pohjautuva ra-
vinteiden erotusmenetelmä on kaupallis-
tamisvaiheessa ja onnistuessaan se tuo ©Kuva: Elina Juutinen
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n korjuuajankohtaa?
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kokonaan uusia mahdollisuuksia tilan lie-
tehuoltoon. Toimiva lietteen ravinteiden 
erotusmenetelmä voi mullistaa suurten ti-
lojen laajentamismahdollisuudet.  

KARPE -hankkeen laskelmat

KARPE –hankkeeseen liittyy erilaisia nur-
men korjuuaikayhdistelmiä vertailevia ta-
louslaskentamalleja. Aikaisempien las-
kelmien perusteella taloudelliset erot eri 
korjuuaikayhdistelmillä ovat olleet yllättä-
vän pieniä, kun tarkasteluväli on pitkä ja 
tilan peltoala ei rajoita tuotantoa. 

KARPE –hankkeessa talouslaskelmi-
en tarkasteluväli on lyhyt ja mukana on 
myös vaihtoehto, jossa peltoala rajoit-
taa tuotantoa. Alustavien laskelmien pe-
rusteella D690 niittoaikasuositus pitää 
edelleen paikkaansa kun tilalla on pelto-
alaa riittävästi. 

Jos tilalla on käytettävissä vain vä-
hän peltoa, taloudelliset erot aikaisen ja 
myöhästetyn säilörehun korjuuaikastrate-
gian välillä ovat pienet. Tämä antaa pe-
livaraa säilörehun korjuun ajoituksessa 
esimerkiksi huonon sään tai urakoitsijan 
aikataulujen vuoksi.  

Säilörehun D-arvon korvaaminen väkirehumäärää lisäämällä, 
kun karjan keskituotos on 9000 kg
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Kuiva-ainesadon ja Ry-sadon kehitys ruutukokeessa 2009
Pystyjana    SEM+_
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Koeolosuhteissa mitattu nurmen sato koko kesältä, kun ensimmäisen niiton 
ajankohtaa myöhästytetään. Ensimmäisen sadon niittopäivät olivat 
A+D 17.6, B 26.6 ja C 2.7


