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Runsas sato yllätti rehuntekijän



Runsas sato yllätti rehuntekijän

• Paksu karho = hidas kuivuminen

• Karhojen yhdistäminen niiton yhteydessä voi pysäyttää kuivumisen.

• Pilaantumisprosessit sen sijaan jatkuvat karhon maatessa pellolla: 
valkuainen hajoaa ja pilaajamikrobien määrä kasvaa, sokereita kuluu

Karho ei kuivunutkaan

• Riittääkö pumpun teho valtavaan rehuvirtaan? 

• Huomioitiinko, että rehu oli tavallista märempää, jolloin kuormat myös 
painavat paljon enemmän?

• Puristenesteen mukana menetetään myös säilöntäainetta, lisää 
annostelua 1-2 l/t

Säilöntäainetta ei mennyt tarpeeksi



Märkään rehuun liittyvät taloudelliset riskit (kuiva-aine 20 % vs. 30 %)

Seuraus
Arvo (€) 100 lehmän karjassa, jos ongelma koskettaa 

koko laktaatiokautta.

Kuormia/paaleja/siilotilaa tarvitaan jopa 1,5 kertaa 

enemmän.
Korjuun muuttuvat kustannukset 1,5-kertaiset

Syönti-indeksi laskee rehun märkyyden vuoksi. 

- 20 000 € 

Tämä luku sisältää vain kuiva-ainepitoisuuden vaikutuksen 

vähentyneen syönnin kautta. 

Säilönnän epäonnistumisen riski kasvaa 2–3 

kertaiseksi.
Jopa - 46 900 €, jos rehun käymislaatu on todella huono

Laskelmassa on oletettu, että keskituotos on 9000 kg ja laktaatiokausi 305 päivää. 



Mitä tämä tarkoittaa karjatilan taloudessa?

Rehuanalyysin tulos

Kuiva-aine 201

pH 4,45

Ammoniakki 105

Maito-ja muurahaishappo 49

Haihtuvat rasvahapot 36

Sokerit 15

Tätä rehua on koko talven tarpeiksi.

Lisäriskit:

- Maju ja hajuvirheet maidossa

- Voihappoitiöiden riski kasvaa mitä 

pidempään rehun on siilossa, sillä pH on 

liian korkea ja sokereita on liian vähän

- Akuutti ja piilevä ketoosi lehmillä

- Hedelmällisyysongelmat

100 lehmää, 9000 kg keskituotos

Käymislaatuparametrien perusteella laskettu tappio 

maidonpitoisuuksien ja maitomäärän kautta noin 18 400 

€, jos tuo rehu olisi koko laktaatiokauden syötössä koko 

karjalla.

Lisäksi rehun märkyys käytännössä tuplaa vaikutuksen 

rehun heikentyneen syönnin kautta.



Märkä 2-sato, aliannostelu

Rehuanalyysin tulos

Kuiva-aine 255

pH 3,75

Ammoniakki 47

Maito-ja muurahaishappo 67

Haihtuvat rasvahapot 13

Sokerit 12

Huomiot:

- Annostellusta haposta osa on menetetty puristenesteen 

mukana

- Rehu kuitenkin kuivempaa kuin edellisessä tapauksessa. 

- pH on laskenut turvalliselle tasolle – ongelma on sokereiden 

häviäminen, eli niitä on menetetty puristenesteen mukana ja 

käymisessä.

- Tämän rehun syöttämiseen ei liity riskiä maidon laadulle, 

eikä ole vaaraa, että tähän rehuun syntyisi voihappoa

Käymislaatuparametrien perusteella 

laskettu tappio maidonpitoisuuksien ja 

maitomäärän kautta noin 18 500 €, jos tuo 

rehu olisi koko laktaatiokauden syötössä 

koko karjalla.

Lisäksi rehun märkyys lisää vaikutusta noin 

10000 € verran.

100 lehmää, 9000 kg keskituotos



Tarkkuutta säilöntäaineen annosteluun



Lähde: ProAgria, NurmiArtturi-hanke

Noukinvaunurehun kuutiopaino (kg/m3) kuormassa



Lähde: ProAgria, NurmiArtturi-hanke

Kuorman 

paino t

Säilöntä-

ainetarve 

l/kuorma

Toteuma l/tn, 

jos 

annostellaan 

sama 62,5 l 

jokaiselle 

kuormalle

17.5 87.5 3.6

12.5 62.5 5.0

7.5 37.5 8.3

Noukinvaunurehun kuutiopaino (kg/m3) kuormassa



Lähde: ProAgria, NurmiArtturi-hanke



Aliannostelusta oikeaan annosteluun, kun käytössä AIV

Maittavampi rehu

Parempi maitotuotos

Korkeampi maidon rasva- ja valkuaispitoisuus

Pienempi rehuhävikki



AIV tuotteiden annostelu ja tarve / tila

Hehtaaria nurmea Satoa / kg ka / ha Rehun ka% Hapon tarve, l

50 7000 35 5000

50 9000 35 6430

50 7000 25 8400

50 9000 25 10800
13

Peruskäyttömäärä 5 l/tn

Jos rehu on todella märkää tai kuivaa, lisää annostusta 1-2 l/tn

Jos rehu sisältää palkokasveja (sinimailanen, apila, virnat jne.) tulee 
annostusta lisätä 1-2 l/tn



Oikean hapottimen valinta

• Korjuukoneen korjuukapasiteetti saadaan selville, kun lasketaan, kuinka 
kauan tietyn suuruisen kuorman korjaamisessa kestää. 

Korjuukoneen korjuukapasiteetti on tärkein valintakriteeri.

▪ Kun korjuukapasiteetti (tn/min) kerrotaan säilöntäaineen halutulla 
annostelumäärällä (l/tn), saadaan tulokseksi vaadittava tuotto (l/min).

Hapottimelta vaadittava tuotto voidaan laskea. 

▪ Helpoin ja tarkin vaihtoehto pumpatun määrän seurantaan on elektronisella 
virtausanturilla varustettu hapotin.

Elektroninen virtausanturi helpottaa seurantaa.



Vain rehuun päätyvä aine vaikuttaa
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Punnitse rehukuormat. Seuraa säilöntäaineen 
kulutusta. 

Testaa säilöntäaineen annostelujärjestelmän 
toiminta ja kapasiteetti kokonaisuutena, ml. 
pumppu, letkut ja suuttimet.

Tarkista, että suuttimien koko ja sijainti ovat 
optimaaliset. 

Lisää apua annosteluun, :

www.happowa.fi

Onnistu säilöntäaineen annostelussa



Torju ennakolta rehun lämpeneminen



Millaisissa tilanteissa rehunlämpenemisongelmia ilmenee?
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Alkuperäinen syy Seurausvaikutus Lämpenemisongelman syy

Odotettua suurempi 

nurmisato

Säilöntäainepumpun kapasiteetti ylittyy ja säilöntäainetta 

aliannostellaan
Hiivat jäävät eloon rehussa

Vähemmän aikaa siilolle saapuvien kuormien välillä

Rehu on huokoistaTehokkaampi korjuukone
Koneiden epäsuhta, jos siilolla on liian pieni kone 

polkemassa

Kuuma ilma ja karhon 

nopea kuivuminen
Kovin kuivaa rehua on vaikea saada tiiviiksi

Iso siilo Syksyn viiletessä jäähtyy hitaammin kuin pieni siilo

Mikrobit kasvavat nopeammin

Lämmin syksy Rehu siilossa säilyy lämpimänä

Pula säilörehusta Siilo avataan liian pian korjuun jälkeen Hiivat elossa, kun siilo avataan

Ennakointi mahdollistaa reagoinnin alkuperäiseen 
tekijään, jolloin haitalliset seuraukset voidaan välttää. 



Lämpenemistapaus

19



Lämpenemistapaus, riskitekijät
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Huokoisuus, 

riittämätön 

tiivistäminen, pitkä 

silppu Säilöntäaine 

aliannosteltu

Lämmin sää

Ei tarpeeksi painoa 

muovien päällä ajatellen 

syötön aloitusta 

kesäkaudella.



Lämpenemistapaus – mitä on tehtävissä?
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• Lisättiin paalit painoksi syöttörintaman päälle estämään ilman etenemistä muovin alla

• Poistettiin rehu, joka on jo lämmennyt

• Jos mahdollista, niin syötetään rehu nopeammin pois

• Yritetään kuoria lämpenemisvaarassa oleva pintarehu useammin, eli otetaan ohuempia kakkuja 

leikkurilla.

• AIV Ässä Na tai AIV Pro NC seosrehun stabilointiin 

• Mieti, mikä meni pieleen, jotta voit parantaa ensi kesänä!



Rehun lämpenemisen estäminen
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PELLOLLA:

• Älä esikuivaa rehua liikaa – optimaalinen kuiva-ainepitoisuus on 25-35 %, 

• Siilon pintaan rehua, jonka kuiva-ainepitoisuus on alle 30 %, älä siis niitä kaikkea kerralla.

• Huolehdi, ettei rehun sekaan pääse maa-ainesta tai vanhaa kuloa

• Varmista, ettei silppu ole liian pitkää

SÄILÖNTÄAINE:

• Muurahaishappoa sisältävä säilöntäaine tappaa tehokkaasti hiivoja jo säilönnän aikana →

rehu ei lämpene helposti siilon avaamisen jälkeen

• Valitse runsaasti propionihappoa sisältävä AIV Ässä Na (5 l/t), kun rehun kuiva-ainepitoisuus 

on yli 35 %. Myös pintarehulle suositellaan Ässää.  Annostelu 6-7 l/t, kun rehu on hyvin 

kuivaa, yli 40 %.



Lähteet: Wilkinson 1988; Zimmer ja Wilkins 1984

Tappiot korjuun ja säilönnän aikana
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Wilkinson, J.M. 1988. Journal of the Royal Agricultural Society of England. 149: 

158-167 Ref. McDonald ym. 1991 s. 237.

Zimmer, E. ja Wilkins, R.J. (toim.) 1984. Efficiency of säilörehu systems: a 

comparison between unwilted and wilted säilörehus. Landbauforschung 

Volkenrode, Sonderheft 69. 88 s. Ref. McDonald ym. 1991 s. 237.
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AIV parantaa rehun aerobista stabiilisuutta

Lähde: Kokeet Lukessa vuosina 2010 - 2016 

Tyypillisesti stabiileissa AIV-

rehuissa hiivojen määrä oli 

hyvin alhainen.

Rehun lämpenemisessä 

menetetään ensimmäisenä 

parhaiten sulavat ravintoaineet, 

kuten sokerit ja maitohappo. 

Jopa 20 % sulavista 

ravintoaineista voidaan 

menettää. 
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Rehun lämpenemisen estäminen
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TIIVISTÄMINEN:

• Tavoite 200 kg ka/m3

• Siilo on täytettävä ja suljettava tehokkaasti 

– ei turhia viiveitä

• Tiivistämisestä ei kuitenkaan saa tinkiä!

PEITTÄMINEN + PAINOTUS

• Tärkeää, että muovia on tarpeeksi ja 

painotus riittävää

• Muovien pysyttävä tiiviisti rehun pinnassa

• Ei reikiä



Nyrkkisääntö riittävän tiivistämisen arviointiin

▪ Tiivistämiseen käytettävän koneen paino tulee olla vähintään kolmasosa siilolle 

tunnissa saapuvan rehumäärän painosta. Jos koneita siilolla on useampia, 

niiden massa lasketaan yhteen. 

Esim. 

▪ 50 t rehua korjataan tunnissa → tiivistämiseen tarvitaan 16-17 tonnia painava 

kone.



Rehun lämpenemisen estäminen

SYÖTTÖVAIHE

• Vältä avaamasta siiloa/aumaa alle 2 kk kuluttua säilönnästä, jos paljon 

riskitekijöitä korjuuaikana

• Varmista, että muovit ja painot pysyvät paikallaan myös siilon/auman 

avaamisen jälkeen

• Minimoi avoimena oleva siilopinta

• Syötä rehu samana päivänä, kun se on otettu siilosta

• Siisti ja tiivis leikkuupinta siilolla → rehuleikkurin käyttö!

• Etenemä 10-30 cm/vrk



= alttiina hapelle viikon ajan

= alttiina hapelle 2 viikkoa

= alttiina hapelle 3 viikkoa

Kulutus yhden viikon aikana

Siilopainojen merkitys syöttövaiheessa

Tuuli



Erota varastoitunut lämpö ja aktiivinen aerobinen 

pilaantuminen toisistaan

+25°C

+45°C

Varastoitunutta lämpöä Aktiivinen pilaantuminen

Myös seosrehu lämpenee nopeastiRehu jäähtyy, kun se otetaan siilosta.



Kiitos!

www.AIV.fi

http://www.aiv.fi/


Although the information and recommendations set forth herein are presented in 
good faith, Eastman Chemical Company (“Eastman”) and its subsidiaries make no 
representations or warranties as to the completeness or accuracy thereof. You 
must make your own determination of its suitability and completeness for your own 
use, for the protection of the environment, and for the health and safety of your 
employees and purchasers of your products. Nothing contained herein is to be 
construed as a recommendation to use any product, process, equipment, or 
formulation in conflict with any patent, and we make no representations or 
warranties, express or implied, that the use thereof will not infringe any patent. NO 
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR OF ANY 
OTHER NATURE ARE MADE HEREUNDER WITH RESPECT TO INFORMATION 
OR THE PRODUCT TO WHICH INFORMATION REFERS AND NOTHING 
HEREIN WAIVES ANY OF THE SELLER’S CONDITIONS OF SALE. 

Safety Data Sheets providing safety precautions that should be observed when 
handling and storing our products are available online or by request. You should 
obtain and review available material safety information before handling our 
products. If any materials mentioned are not our products, appropriate industrial 
hygiene and other safety precautions recommended by their manufacturers should 
be observed.

© 2022 Eastman. Eastman brands referenced herein are trademarks of Eastman 
or one of its subsidiaries or are being used under license. The ® symbol denotes 
registered trademark status in the U.S.; marks may also be registered 
internationally. Non-Eastman brands referenced herein are trademarks of their 
respective owners.


