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TIIVISTELMÄ 

Kiinnostus luonnonmukaista maataloustuotantoa kohtaan on Suomessa viime 
vuosina lisääntynyt. Vähitellen myös kotieläintiloja on tullut luonnonmukaisen 
tuotannon piiriin. Samalla on lisääntynyt luonnonmukaista ruokintaa koskevan 
tiedon tarve. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kartoittaa, mitä Suomen oloihin sovel-
lettavaa tutkimusta kotieläinten luonnonmukaisesta ruokinnasta on suoritettu. 

Kirjallisuuskatsaukseen sisältyy tutkimuksia maidontuotannosta, maidon laadus-
ta, naudanlihantuotannosta ja rehujen laadusta. Sikojen ja kanojen kohdalla löy-
detty tieto perustui lähinnä yleiseen tietämykseen. Kontrolloiduissa olosuhteissa 
tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia kotieläinten ntokinnasta löytyi varsin vähän. Kat-
sauksen lopussa on esitetty tutkimustarpeita ldrjallisuusselvityksen sekä asian-
tuntijakyselyn perusteella. 

Suuntaus ympäristöystävällisempää maataloustuotantoa kohti ja luonnonmukai-
sesti tuotettujen elintarvikkeiden lisääntyvä kysyntä antavat aihetta luonnonmu-
kaisen tutkimuksen tekemiselle. Katsauksen perusteella tavanomaisen ruokinnan 
tutkimustuloksia tulee käyttää hyväksi mahdollisimman paljon. Lisäksi on perus-
teltua tehdä hyvin kohdennettua luonnonmukaisen ruokinnan tutkimusta, joka 
lähtee käytännön tarpeista. 
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1 JOHDANTO 

Kiinnostus luonnonmukaista maataloustuotantoa 
kohtaan on Suomessa viime vuosina voimakkaasti 
lisääntynyt. Luomutilojen määrä kasvaa jatkuvasti. 
Puutarhoilta ja kasvinviljelytiloilta alkanut suun-
taus on saanut seurakseen myös kotieläintiloja. 
Vuonna 1992 luonnonmukaisesti viljeleviä tiloja 
oli 1 305, jonka lisäksi oli 1 250 alle 15 aarin tilaa. 
Kotieläintnoja ei tilastoitu erikseen (TRSANEN 
1993). Käytännössä on uudessa tilanteessa tiedon 
tarvetta ja sitä kautta on noussut ajatuksia myös 
kotimaisen luonnonmukaisen kotieläintutkimuksen 
tarpeellisuudesta. Ennen tutkimuksen aloittamista 
halutaan selvittää, mitä tietoa on ennestään saata-
villa. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, 
mitä Suomen oloihin sovellettavaa tutkimusta ko-
tieläinten luonnonmukaisesta ruokinnasta on tehty. 
Sitä on tarkoitus käyttää pohjana arvioitaessa luon-
nonmukaisen kotieläinruokirman tutkimUstarvetta 
Suomessa. 

Eläinten hoito ja tuotantoympäristö ovat oleellinen 
osa luonnonmukaista kotieläintuotantoa. Näitä alu-
eita ei käsitellä tässä tutkimuksessa. Niistä on kui-
tenkin olemassa jonkin verran kotimaista tutkimus-
tietoa. ELT Heli Castren (Eläinlääketieteellinen 
korkeakoulu) on tutkinut kotieläinten, lähinnä si-
kojen ja nautojen, käyttäytymistä ja MMT Markus 
Pyykkönen (Helsingin yliopisto) on perehtynyt 
rakennusratkaisuihin, joilla voidaan nykyistä pa-
remmin ottaa huomioon kotieläintemme terveys ja 
lajinmukainen käyttäytyminen. 

Kirjallisuustutkimuksessa esitetään eri eläinlajien 
luonnonmukaista ruokintaa sekä rehujen ravintoar-
voa koskevia tutkimuksia. Kunkin tutkimusaiheen 
jälkeen seuraa lyhyt tutkimusten tarkasteluosa. 
Katsauksen lopuksi arvioidaan tutkimustarvetta ja 
-aiheita kerätyn aineiston ja käytännön asiantunti-
joiden antamien tietojen pohjalta. 

2 LUONNONMUKAISEN KOTIELÄIN-
TUOTANNON MÄÄRITELMÄ JA 
TAVOITTEET 

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeiden (1992) mu-
kaan luonnonmukaisen kotieläintuotannon tavoit- 

teena on harjoittaa ekologisesti kestävää ja ympä-
ristöystävällistä maataloutta. Kotieläimiä tulee hoi-
taa olosuhteissa, jotka mahdollistavat kunkin eläin-
lajin lajinmukaisen, luonnollisen käyttäytymisen. 
Pyrkimyksenä on tuottaa ravitsemuksellisesti kor-
kealaatuisia kotieläintuotteita ja luoda tasapainoi-
nen maatilakokonaisuus, jossa kotieläintuotanto 
perustuu luonnonmukaiseen ja pääasiassa omava-
raiseen rehuntuotantoon. Eläinten ruokinnassa 
tämä tarkoittaa kunkin eläinlajin ravintofysiolo-
gian ja ruokintakäyttäytymisen huomioon ottamis-
ta, terveyden ja pitkäikäisyyden edistämistä ruo-
kinnallisin keinoin sekä kestävää ja omavaraista 
rehun tuotantoa. 

Käsitteenä luonnonmukainen eli ekologinen tuo-
tanto tarkoitetaan vaihtoehtoista viljely- tai tuotan-
tomenetelmää. Päämääränä on tuottaa ekologisin 
eli luonnontalouteen sopivin tuotantomenetelmin 
riittävästi ravitsemuksellisesti hyvälaatuisia tuot-
teita kohtuuhintaan. Tuotannon jatkuvuus ja kes-
tävyys myös pitkällä aikavälillä halutaan taata 
(RAJALA 1982). Luonnonmukainen tuotantotapa 
käsitetään vaihtoehdoksi tavanomaiselle eli ke-
miallis-tekniselle viljelytavalle, jolle on ominaista 
teknologian käyttö ilunis-ja hevostyön korvaajana 
sekä tilan ulkopuolisten ostopanosten käyttö. Bio-
dynaaminen tuotantotapa on eräs vaihtoehtoinen 
tuotantomuoto, jonka lähtokohtana on antroposofi-
nen elämänkatsomus. Erityispiirteenä biodynaami-
sessa viljelyssä ovat ns. eetteri- eli muotovoimat, 
jotka vaikuttavat kasvien kasvuun ja joita voidaan 
säädellä (ref. VARIS 1987). 

3 LYPSYLEHMÄT 

Luonnonmukainen lypsylehmien ruokinta on kar-
kearehuvaltaista. Ruoldntatutkimuksissa onkin 
keskitytty tutkimaan karkearehuvaltaisen ruokin-
nan vaikutusta tuotostasoon, maidon laatuun ja 
eläinten terveyteen. 

Nautakarjan ruokinnan lähtökohtana on pötsin pie-
neliöstön ja märehtijän symbioosi. Ruokinnan 
pitäisi tukea tämän symbioosin toimintaa. Toinen 
peruslähtökohta on märehtiminen. Märehtijän fy-
siologia vaatii karkearehua. Tehotuotannossa mä-
rehtijän erityisominaisuuksia ei käytetä hyväksi 
voimakkaan väkirehuruokinnan vuoksi (Altemativ 
djurhallning 1988). 
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Seuraavissa tutkimuksissa on mukana kolme luon-
nonmukaisen maidontuotannon tilatutldmusta. 
Näistä yksi on tehty biodynaamisesti viljelevällä ti-
lalla. Edellisten lisäksi esitetään tutkimus, jossa 
tarkastellaan pelkän karkearehuruokinnan vaiku-
tusta maidontuotannossa. Maidon laatua käsitel-
lään kahdessa tutkimuksessa. 

3.1 Tilatutkimukset 

Norjassa suoritettiin vuosina 1989-1992 maidon-
tuotantotutkimus 22 tilalla, joista osa oli ekologi-
sesti viljeleviä (3-7 tilaa) ja osa siirtymävaihees-
sa (15 tilaa). Tiloilla seurattiin rehujen laatua, 
eläinten ruokintaa, terveyttä ja maidontuotantoa 
(EBBESVIK 1993). 

Ekologisten ja siirtymävaiheen tilojen ruokinta 
poikkesi Norjan tavanomaisesti viljeltyjen tilojen 
rehustuksesta. Ekologisilla ja siirtymävaiheen ti-
loilla väkirehujen osuus käytetyistä rehuyksiköistä 
oli huomattavasti pienempi ja laitumen ja heinän 
osuus vastaavasti suurempi kuin tavanomaisesti 
viljelevillä tiloilla. Siirtymävaiheen tiloilla säilöre-
hun osuus rehuyksiköistä oli lähes sama kuin ta-
vanomaisilla tiloilla. Ekologisilla ja siirtymävai-
heen tiloilla käytettiin ruokinnassa myös enemmän 
juureksia kuin yleensä Norjassa. 

Lehmät saivat rehuarmoksestaan merkitsevästi 
enemmän energiaa siirtymävaiheen tiloilla kuin 
ekologisilla tiloilla. Lehmien suuri energian saanti 
siirtymävaiheen tiloilla johtui tavanomaisesti vil-
jellyn rehun, lähinnä väkirehun, lisäämisestä rehu-
annokseen. Energian saanti karkearehuista oli 0,28 
F1'E/Pv suurempi ekologisilla tiloilla kuin siirty-
mävaiheen tiloilla (1-4-E. fetningsförenhet). 

Tutkimustilojen heinän ja säilörehun koostumus ja 
rehuarvo vastasi yleensä Norjan rehutaulukoiden 
arvoja. Kuitenkin ekologisilla tiloilla heinän kuiva-
aine- ja energiapitoisuus oli suurempi kuin rehu-
taulukoissa. Valkuaispitoisuus oli lähes sama kuin 
taulukoissa. 

Lehmien maitotuotos oli tutkituilla tiloilla pienem-
pi kuin Norjassa keskimäärin. Ekologisilla tiloilla 
lehmien vuosituotos vaihteli 3 300 kilosta 5 350 
maitokiloon. Ostorehujen vähentäminen rehuan-
noksessa johti tuotostason laskuun, koska ostore-
hut olivat pääasiassa väldrehuja ja muita ener-
giapitoisia rehuja. 

Maidon valkuaispitoisuus oli tutkituilla tiloilla kor-
keampi kuin Norjassa keskimäärin, ja lisäksi kor-
kein valkuaispitoisuus oli ekologisilla tiloilla. Tut-
kimuksen mukaan ei ole aihetta uskoa, että maidon 
valkuaispitoisuus laskee, kun siirrytään ekologi-
seen maidontuotantoon. 

Ekologisten tilojen karjojen terveys oli parempi 
kuin Norjassa keskimäärin. Ekologisilla tiloilla 
hoitokäynneistä tehtiin 1,9 % ketoosin, 0,7 % poi-
kimahalvauksen ja 4,7 % kliinisen utaretulehduk-
sen vuoksi. Norjan tarkkailutiloilla samat luvut oli-
vat vastaavasti: 11,9 %, 3,6 % ja 20,4 %. Suuri 
karkearehumäärä rehuarmoksessa saattaa vähentää 
ko. sairauksien esiintymistodennäköisyyttä. Suuri 
maitotuotos taas lisää ainakin poikimahalvauksen 
ja ketoosin esiintymisriskiä. Hyvän terveystilan-
teen ja maidon korkean valkuaispitoisuuden kat-
sottiin osoittavan, että lehmien energian ja valkuai-
sen saanti oli riittävää. 

Hedelmällisyys oli tutkituilla tiloilla keskinkertai-
nen tai hyvä. Lisäksi ekologisilla tiloilla oli keski-
määrin parempi hedelmällisyys kuin siirtymävai-
heen tiloilla. 

Tutkituilla tiloilla pidettiin lehmiä kauemmin kuin 
Norjassa tavallisesti, mikä saattoi johtua eläinten 
paremmasta terveystilanteesta. Ekologisten tilojen 
lehmien keski-ikä oli 5,5 vuotta kun se tarkkailu-
karjoissa oli 4,0 vuotta vuonna 1992. 

Pohjois-Ruotsissa aloitettiin syksyllä -90 ekologi-
sen ja tavanomaisen viljelyn vertailu yliopiston 
koetilalla (ALsKOG 1990). Projekti on suunniteltu 
kestäväksi kaksitoista vuotta, mikä sisältää kaksi 
kuuden vuoden viljelykiertoa. Projektissa tutkitaan 
mm. lypsylehmien maitotuotosta, hedelmällisyyttä, 
terveyttä, tuotteiden laatua ja niiden markkinointi-
mahdollisuuksia. 

Koetila jaettiin kahteen osaan, joista toista viljel-
lään ekologisesti ja toista tavanomaisesti. Tilan 
ekologisella puolella kasvatetaan 40 lypsylelunää 
ja peltoalaa on 55 ha. Tavanomaisen tuotannon ti-
lanosalla lehmiä on saman verran, mutta peltoa on 
45 ha. Kuusivuotinen viljelykierto on muuten 
sama molemmissa viljelytavoissa, mutta nurmi 
kylvetään ekologisella osalla nunnen jälkeen ja 
tavanomaisessa viljelyssä ohran jälkeen. Lehmät 
ovat Ruotsin friisiläis- ja Ruotsin tunturirotuja ja 
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risteytyksiä. Lehmät ruokitaan siten, että ne saavat 
molemmissa tuotantomenetelmissä yhtä suuren 
määrän energiaa, valkuaista ja kivennäisiä. Mo-
lemmissa menetelmissä kokeillaan lisäksi kahta eri 
ruokintatasoa: kiinteää karkearehu tasoa ja kiinteää 
väldrehutasoa. Karkearehu on rajoitettu sekä kiin-
teän karkearehun (1,50-1,75 kg,/100 kg elopainoa) 
että kiinteän väkirehun (2,00-2,25/100 kg elopai-
noa) ryhmässä. Väkirehuina ovat ohra, herne ja 
rapsi. Nuorkarja kasvatetaan samalla tavalla riipu-
matta siitä kumpaan menetelmään ne jaetaan 
myöhemmin lypsylehminä. Vasikat saavat joko 
kokomaitoa tai maidonkorviketta sekä luonnonmu-
kaisesti viljeltyjä karkearehuja. 

Projektista on saatu maito- ja satotuotoksia siirty-
mävaiheen vuosilta 1990-1992. Maitotuotos oli ti-
lan ekologisella osalla keskimäärin 18,49-22,59 
kg/pv rasvakorjattua maitoa (RKM) ja tavanomai-
sella osalla 19,85-21,92 kg/pv RKM. Viljelykasvi-
en sadot eivät laskeneet ekologisessa viljelyssä jyr-
kästi. Lisäksi luonnonmukaisesti tuotettu rehu tuli 
edullisemmaksi kuin tavanomaisesti tuotettu rehu. 
Maidontuotantokaan ei laskenut ekologisella puo-
lella, joten ekologinen tuotanto koettiin taloudelli-
sesti kiinnostavaksi. Ekologinen nurmirehu oli 
maittavaa. Se saattoi olla yksi syy hyvään maito-
tuotokseen projektin ensimmäisenä ja kolmantena 
vuonna. 

Ruotsissa on tutkittu myös biodynaamista maidon-
tuotantoa ja selvitetty alan tutkimustarpeita. Yhdel-
lä biodynaamisesti viljellyllä tilalla suoritettiin tila-
tutkimus ja lisäksi kerättiin yleisiä tietoja neljältä 
muulta biodynaamisesti viljellyltä eteläruotsalai-
selta tilalta (von ESSEN ja CISZUK 1990). 

Tutkimus tehtiin noin 100 ha:n tilalla, jossa on 40 
lehmää. Lehmien vuosituotos on noin 6 000 kg 
RKM, samoin kuin muilla tutkimuksessa mukana 
olleilla tiloilla. Rehujen suhteen tila oli 90 %:sti 
omavarainen. Lehmien rehuina käytettiin heinää, 
apila-nurmi-säilörehua, oikea, ohra-kaura-vehnän-
lese -rouhetta ja hernettä. Lisäksi annettiin kiven-
näistä ja suolaa sekä suurituottoisille lehmille 
kuivattuja nokkosia vitamiini-ja kivennäistäyden-
nykseksi. Analyysien mukaan rehut olivat hyvälaa-
tuisia. 

Lehmät ruokittiin yksilöllisesti ruotsalaisen normi-
ruokinnan mukaisesti. Tunnutus aloitettiin kolme 

viikkoa ennen poikimista. Väkirehua lisättiin 1 ki-
losta alkaen niin, että poikiessa lehmät saivat väki-
rehua 3 kiloa päivässä. Poikimisen jälkeen lisättiin 
0,6 kg väkirehua joka toinen päivä, kunnes tuotan-
non mukainen väkirehutaso saavutettiin. Lisäys 
tarkistettiin kuitenkin ruokahalun mukaan. 

Runsastuottoisilla lehmillä todettiin energia- ja 
valkuaisaliruokintaa. Kolmekymmentä kiloa mai-
toa (RKM) lypsäneet lehmät kuluttivat energiaa 
15-20 % alle normin ja käyttivät ruumiin ener-
giavarastoja tuotantoon. Kaksikymmentä kiloa 
maitoa (RKM) tuottaneet lehmät käyttivät energiaa 
20 % yli normin, eli keräsivät energiavarastoja. 
Kaikilla tutkimuksessa mukana olleilla tiloilla to-
dettiin sama suuntaus: laktaation alussa vallitsi 
sekä energian että valkuaisen aliruokinta, laktaati-
on myöhemmässä vaiheessa yliruokinta. Rehun 
energia-valkuaissuhde oli kuitenkin lähellä suosi-
tustasoa. 

Energiankulutus rasvakorjattua maitokiloa kohti 
oli biodynaamisilla tiloilla keskimääräistä suu-
rempi. Huonompi rehuhyötysuhde johtui siitä, että 
rehunkulutus oli suurimmillaan, kun lehmät olivat 
vähässä maidossa. Hävildd on suuri muutettaessa 
rehu ensin ruumiinrasvaksi ja siitä myöhempään 
käyttöön. Toisaalta periaatteena on, että käytetään 
paljon karkearehua ja vähennetään kalliin väkire-
hun tarvetta. 

Eläinten terveys ja hedelmällisyys oli kaikilla ti-
loilla hyvä. Ketoosia ei esiintynyt, vaikka laktaati-
on alussa mobilisoitujen rasvojen määrä oli suuri, 
eikä rehustakaan voi olettaa muodostuneen erityi-
sen paljon propionihappoa. Syömättömyyttä ja 
poildmahalvauksia todettiin jonkun verran. Utare-
tulehdus ei ollut ongelma. Eläimet olivat pitkäikäi-
siä. 

Itävallassa tutkittiin väkirehuruokinnan vähentä-
mismahdollisuuksia lypsylehmien ruokinnassa. 
Tutkimus ei ole varsinainen luomu-tutkimus, mut-
ta sen näkökulma on ekologinen; märehtijät eivät 
saisi kilpailla ravinnosta ihmisen kanssa. Tutki-
muksessa oli mukana 35 holstein-friisiläistä ja 33 
fleckviehlehmää (maito-liharotu). Ensimmäisellä 
lypsykaudella lehmät ruokittiin lähes perusrehulla. 
Väkirehua annettiin tuotoksen mukaan, kuitenkin 
enintään 4 kg/pv. Ensimmäisen lypsykauden tuo-
tosten perusteella lehmät jaettiin kahteen tasaiseen 
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ryhmään toiselle lypsykaudelle. Kummassakin 
ryhmässä oli molempia rotuja. Perusrehuryhmä 
ruokittiin ilman väkirehulisäystä heinällä, nurmi-
tai maissisäilörehulla, niittoruoholla tai laitumella. 
Väkirehuryhmälle annettiin väldrehuna teollista 
nautakarjanrehua tai sekaviljaa (väkirehuryhmä). 
Kumpaakin dieettiä täydennettiin suola- ja kiven-
näissekoituksilla (HAIGER 1990). 

Keskimääräinen kuiva-aineen saanti oli 14 kg 
ka/pv perusrehuryiunässä ja 15 kg ka/pv väkirehu-
ryhmässä (13,3 kg ka karkearehua ja 1,7 kg ka vä-
kirehua). Lehmät saivat valkuaista tarvetta vastaa-
vasti, mutta perusrehurylunä sai 10 % liian vähän 
energiaa. 

Lehmien maitotuotos ilman väkirehuja oli kes-
kimäärin 4 872 kg RKM ja väkirehuruoldnnalla 
5 369 kg RKM. Molemmat rodut tuottivat väkire-
hulla 10 % enemmän maitoa kuin ilman väkirehu-
täydennystä. Maidon rasvapitoisuuteen välcirehun 
saannilla ei ollut vaikutusta. Maidon valkuaispitoi-
suus oli 0,07 %-yksikköä matalampi lehmillä, jot-
ka eivät saaneet väkirehua. Eläinten terveyteen, 
hedelmällisyyteen tai kestävyyteen ei ruokinnalla 
havaittu olleen vaikutusta. 

3.2 Maidon laatu 

Tanskalaisessa luomumaitotutkimuksessa oli mu-
kana 18 tilaa, joista 9 oli luonnonmukaisesti viljel-
tyä, 6 tavanomaista ja 3 siirtymävaiheessa. Tutki-
muksessa verrattiin tavanomaisesti tuotetun 
maidon ja luonnonmukaisesti tuotetun maidon 
koostumusta, bakteliologista laatua, teknologisia 
ominaisuuksia sekä allergiaa aiheuttavia ominai-
suuksia (WERNER 1990). 

Ruokinnassa tuoreen nunnen, apilanunnen ja ko-
kovilja- tai nurmisäilörehun määrissä ei ollut eroa 
tilojen välillä, mutta rehuvalion koostumus oli eri-
lainen. Luomutiloilla viljeltiin nurmen seassa api-
laa ja tehtiin palkoviljasäilörehua ()hiusta ja palko-
kasveista. Tavanomaisilla tiloilla lehmät saivat 
nurmikasveja ja kokoviljasäilörehun raaka-aine oli 
ohra. Luomulehmät saivat enemmän ohraa ja hei-
nää, kun taas tavanomaisilla tiloilla käytettiin 
enemmän väkirehuseoksia ja juurikkaita. 

Luomumaito sisälsi 0,2 %-yksikköä enemmän val-
kuaista ja 0,2 %-yksikköä enemmän kaseiinia sekä 
0,01 %-yksikköä vähemmän ei-proteiini-N:ä ,  kuin 

tavanomaisesti tuotettu maito. Siten luomumaidon 
korkeampi valkuaispitoisuus johtui kaseiinin suu-
remmasta määrästä. Luomumaidon valkuaispitoi-
suus oli tavanomaisesti tuotettua maitoa korkeampi 
läpi koko vuoden. 

Maidon rasva- ja laktoosipitoisuuksissa ei havaittu 
eroja, mutta rasvan koostumus vaihteli ruokinnan 
mukaan. Luomumaidosta analysoitiin enemmän li-
noleiinihappoa (0,5 %-yksikköä) kuin tavanomai-
sesta. Tämä johtui siitä, että eräillä luomutiloilla 
käytettiin paljon pellavansiemeniä lehmien ruokin-
nassa. Luomumaidossa todettiin tyydyttymättömiä 
rasvahappoja vähemmän (2,8 %-yksikköä) kuin ta-
vanomaisessa. Ero johtunee siitä, että tavanomai-
silla tiloilla käytetyssä väkirehussa oli enemmän 
rasvaa ja kyseiset rasvahapot siirtyivät rehun ras-
vasta maidon rasvaksi. Luomumaidossa oli kuiten-
kin enemmän haaroittuneita rasvahappoja, jotka 
eivät ole rehurasvoja vaan muodostuvat etuma-
hoissa mikrobitoiminnan tuloksena. 

Luomumaito sisälsi 0,2 mg/100 g enemmän C-vi-
tamiinia kuin tavanomainen. Tämä saattoi johtua 
siitä, että luomutiloilla käytetään vähemmän N-
lannoitusta, joka vähentää sadon C-vitamiinipitoi-
suutta. Tosin maidon C-vitamiinipitoisuus on niin 
pieni, että tällä ei liene mvitsemuksellista merki-
tystä. Maidon kivennäiskoostumuksessa ei löy-
detty eroja. 

Tuore tavanomainen maito sai paremman aistinva-
raisen arvostelun kuin tuore luomumaito. Seitse-
män päivän jälkeen maidoissa ei enää havaittu ais-
tinvaraisia eroja. Maitojen juoksettuvuus tai 
bakteriologinen laatu eivät eronneet. Näytteistä ei 
myöskään löydetty antibioottijäämiä. Luomumai-
tonäytteissä ei ollut aflatoksiini M1 :a, mutta muu-
tamassa tavanomaisen maidon näytteessä sitä oli. 
Yhdessä luomumaitonäytteessä ja yhdessä ta-
vanomaisessa analysoitiin pestisidijaamiä. Molem-
pien ryhmien maidoista löytyi kadmiumia. Kaikki 
aflatoksfini-, pestisidi- ja raskasmetallimäärät 
olivat kuitenkin niin pieniä, että ne olivat määri-
tystarkkuuden rajalla. Maitoallergikot reagoivat 
samalla tavalla sekä luonnonmukaisesti että ta-
vanomaisesti tuotettuun maitoon. 

Ratkaisevia eroja luonnonmukaisesti ja tavanomai-
sesti tuotetun maidon välillä ei löytynyt. Pienet 
erot saattavat johtua käytetyistä erilaisista rehuista 
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enemmän kuin viljelymenetelmästä sinänsä. Mai-
nittuja maitoanalyysejä ei siis voi käyttää maidon 
tuotantotavan määrittämiseen. 

Vaihtoehtoisesti ja tavanomaisesti viljelevien tilo-
jen maidon laatua Seurattiin tanlddmaitonäytteistä 
vuoden ajan myös Saksassa. Näytteet tutkittiin ais-
tinvaraisesti ja analysoitiin juustoutumisominai-
suuksiltaan, natriumin, kaliumin ja kalsiumin pitoi-
suuksiltaan samoin kuin nitraattien, amino- ja 
rasvahappojen, organoklooristen ja PCB- tuholais-
torjunta-ainejäämien suhteen. Tilojen välillä ei 
mitattu merkitseviä eroja tutkituissa muuttujissa 
(von KNÖPPLER ja AVERDUNK 1986). 

4 LIHANAUDAT 

Luonnonmukaisen lihanautojen ruokinnan tulisi 
perustua runsaaseen karkearehu- ja kohtuulliseen 
väkirehuruoldntaan (Luonnonmukaisen tuotannon 
ohjeet 1992). Luonnonmukaista naudanlihan-
tuotantoa on tutkittu vähän. Raportissamme on 
mukana vain yksi koesarja. 

4.1 Lihanautojen kasvatuskokeet 

Skotlannissa tehtiin kuusi lihakarjan loppukasva-
tuskoetta kahdella erilaisella säilörehulla. Säilöre-
hujen raaka-aineena oli nurmi, jonka valkoapilapi-
toisuus oli keskimäärin joko 14,0 % (apilapitoinen) 
tai 2,5 % (ruohopitoinen). Apilapitoinen nurmi 
siirrettiin kolmen ensimmäisen koevuoden aikana 
luonnonmukaiseen viljelyyn, mutta ruohopitoista 
nurmea viljeltiin kaikkina vuosina tavanomaisesti 
(YouNTE ym. 1991). 

Eläinten kasvutrendi oli hieman parempi apilapi-
toisen säilörehun ryhmässä kuin ruohopitoisen re-
hun ryhmässä. Apilapitoisen säilörehuryhmän 
eläinten parempi kasvu johtui osaksi rehun suu-
remmasta syörmistä ja toisaalta rehun paremmasta 
laadusta (enemmän energiaa ja hieman enemmän 
raakavalkuaista). Koska apilapitoista rehua saaneet 
eläimet saavuttivat teuraskypsyyden aikaisemmin 
kuin ruohopitoista rehua saaneet, valkoapilasäilö-
rehun kulutuksen nousu oli kohtuullinen. Luon-
nonmukaisesti viljellyn valkoapilapitoisen säilöre-
hun sato on arviolta 15-20 % pienempi kuin 
tavanomaisesti lannoitetun valkoapila-ruohoseok-
sen. Sato muodostuu suuremmaksi, kun valkoapi- 

lapitoinen nurmi niitetään myöhemmmin. Ensim-
mäisen koevuoden kasvutulosten perusteella eläin-
ten kasvunopeutta saadaan lisättyä valkoapilaa 
käyttämällä, vaikka valkoapilasälörehu olisi tehty 
myöhemmässä kasvuvaiheessa, jolloin sillä on 
huonompi rehuarvo. 

5 SIAT 

Sikojen luonnonmukaisen ruokinnan tutkimukses-
sa on yleisteemana ruokinnan monipuolisuuden li-
sääminen ja karkearehun hyödyntäminen. Yleistä 
tietämystä sikojen luonnonmukaisesta ruokinnasta 
löytyi kirjallisuudesta melko runsaasti. Myös ta-
vanomaisesti viljeltyjen palkokasvien ja viherrehu-
jen käytön lisäämistä koskevia tutkimuksia on teh-
ty jonkin verran. Varsinaista luonnonmukaista 
ruokintaa ja rehustusta koskevia tutkimuksia löytyi 
vain yksi kotimainen luomu-sianlihan tuotantokoe 
(ImmoNEN ym. 1989). 

5.1 Yleistä sikojen luonnonmukaisesta 
ruokinnasta 

Sikojen ruokinnan tulisi olla monipuolista, sillä 
sian nopea kehittyminen tekee sen herkäksi ruo-
kinnan puutoksille. Liian täyttävästä rehusta sika ei 
saa tarpeeksi ravintoaineita ja liian väkevillä re-
huilla se ei tunne kylläisyyttä. Sian ravinnontarve 
on ruuansulatuskanavan kokoon nähden suuri. Sik-
si rehun pitää olla hyvin sulavaa. 

Emakoiden ruokinnassa olisi otettava huomioon 
eläimen elinrytmi. Tiineyden aikana emakko ei 
saisi lihoa liikaa, sillä lihavuus lisää porsimishäiri-
öitä, terveys-ja hedelmällisyysongelmia. MMA-oi-
reyhtymällä (utaretulehdus, kohtutulehdus ja mai-
dottomuus) on todettu yhteys liian korkeaan 
valkuaisruokintaan, liian vähäiseen kuitumäärään 
ja rajoitettuun liikuntamahdollisuuteen ummessa-
oloaikana (Alternativ djurhållning, 1988). Lisäksi 
on havaittu, että MMA-oireyhtymää esiintyy vä-
hemmän, jos emakkoa ruokitaan nurmirehulla um-
messaoloaikana. Kantaville emakoille voi antaa 
perusrehuksi vihantarehua, säilörehua ja sokerijuu-
rikkaita. Imetysaikana ruokinnan on oltava voima-
kasta, mutta silloinkin rehuvalion tulisi olla moni-
puolinen. Käytännössä on osoittautunut hyväksi 
ohran ja kauran käyttö energialähteinä sekä härkä-
pavun ja herneen käyttö valkuaislähteinä. Myös 
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laiduntamista pidetään terveyden kannalta suositel-
tavana. Laidunlohkot on vaihdettava riittävän 
usein ja suoritettava puhdistusniitot (BOEHNCKE 
1990). 

5.2 Karkearehut ja peruna rehuna 

Sian paksusuolen sulatuskykyä pitäisi hyödyntää 
paremmin antamalla sialle myös kuitupitoista re-
hua (BOEHNCKE 1993). Sian vanhetessa sen kyky 
sulattaa karkeaa rehua paranee. Karkearehun on 
kuitenkin oltava nuorta ja tasalaatuista, ja se pitää 
hienontaa. 

Korvattaessa viljaa kuitupitoisella rehulla emakoi-
den ruokinnassa, on havaittu, että aluksi suolisto 
sopeutuu lisääntyneeseen ruokamassaan eikä ko-
konaisenergian saanti alene. Kun kuiturehua anne-
taan suuria määriä, suolen ruokamassa alkaa rajoit-
taa syöntiä, juoksutusmahan sulatus häiriintyy ja 
rehun hyväksikäytön tehokkuus vähenee. Lopuksi 
syönnin ja hyödynnystehokkuuden väheneminen 
johtaa vain ylläpitotason tuotantoon (LIVINGSTONE 
ja FOWLER 1984). 

Pelkällä nunnirehulla emakot eivät pysty syömään 
ravinnontarvettaan vastaavasti, vaan joutuvat käyt-
tämään ruumiin energiavarastoja ja laihtuvat. Ruo-
horuokinnalla emakot saivat energiaa vain kolman-
neksen siitä, mitä ne olisivat saaneet vapaalla 
väkirehuruokinnalla. Vapaa väkirehuruokinta aihe-
uttaa kuitenkin lihomisvaaran, sillä lihomista 
esiintyi jo sellaisilla emakoilla, joiden koko-
naissyönnistä 50-60 % tuli väkirehusta. Sopiva li-
särehumäärä ruohoruokinnalla riippuu emakon 
painosta, yksilöllisestä syöntikyvystä ja jossakin 
määrin myös ympäristöoloista (LIVINGSTONE ja 
FOWLER 1984). 

Raaka peruna ei ole sialle maittavaa, eikä sika pys-
ty hajoittamaan raa' an perunan tärkkelystä. Kuu-
mennuskäsittelyllä perunasta saadaan hyvin sulava 
ja maittava rehu, mutta käsittelyn taloudellinen 
kannattavuus on kyseenalaista. Perunan säilöntä on 
parantanut perunan ravintoarvoa sialla vain vähän 
(LIVINGSTONE ja FOWLER 1984). 

5.3 Palkokasvit rehuna 

Siankasvatuksessa Valkuaisen määrä ja laatu ovat 
tärkeitä, koska yksimahaisena sika ei voi käyttää 
yksinkertaisia typpiyhdisteitä tehokkaasti hyväk- 

seen. Pikkuporsaiden valkuaistarpeen tyydyttämi-
seen tarvitaan eläinvalkuaista. Joutilaat ja kantavat 
emakot sekä yli 20 kiloa painavat lihasiat tulevat 
toimeen ilman eläinvalkuaista, mutta niiden kasvu 
pelkällä viherrehulla on hidasta (KARHU 1972). 

Palkokasveja voidaan käyttää joko valkuaisen kor-
vaajina tai energiarehuina. Palkokasvien koostu-
mus, valkuaisen laatu, aminohappokoostumus ja 
rehuarvo vaihtelevat paljon. Puutteellinen 
aminohappokoostumus ja haitta-aineet rajoittavat 
niiden käyttöä sikojen ruokinnassa. Haitta-aineet 
kuten alkaloidit, glykosidit, parkkiaineet ja ruoan-
sulatusentsyymi-inhibiittorit saattavat vähentää 
maittavuutta ja siten syöntiä sekä valkuaisen hy-
väksikäyttöä ja rehunkäyttökykyä (BOEHME 1986). 

Palkoviljoja voidaan käyttää suurinakin annoksina 
valkuaistarpeen täydentämiseen porsailla, kun var-
mistetaan metioniinin ja kystiinin riittävä saanti. 
Käyttämällä härkäpapua ja rehuhemettä voidaan 
siten korvata huomattavia määriä viljaa ruokin-
nassa (BoEHmE 1989). 

Ruokintakokeet ovat osoittaneet myös hemeen 
käyttökelpoisuuden sikojen rehuvalion osana. Sen 
valkuainen sisältää runsaasti lysiiniä ja ravintoai-
neiden saatavuus herneestä on samanlainen kuin 
soijajauhosta. Rasvaa ja haitta-aineita on vähän, 
mikä vähentää tarvetta esikäsitellä rehua. Nykytie-
tämyksen mukaan hemettä voi käyttää alle 25 ki-
loa painavien porsaiden seoksissa 10-15 %. Suu-
rempien porsaiden seoksissa käyttömääräksi 
suositellaan enintään 30 %. Suuremmilla porsailla 
hemettä voidaan käyttää ainoana lisävalkuaisrehu-
na (CASTELL 1987). 

5.4 Kivennäiset 

Nykyiset kalsium-, fosfori- ja magnesiumnormit 
saattavat turvallisuusrajoineen olla tarpeettoman 
suuret myös siolle. Jatkuva kivennäisten ylitarjonta 
saattaa heikentää eläimen oman säätelykyvyn toi-
mivuutta ja johtaa tilanteisiin, joissa tarjonnasta 
huolimatta voi esiintyä kivennäisten puutetta 
(B OEHNCKE 1990). 

5.5 Luomu-sianlihan tuotantokoe 

Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen (LTK) ja Si-
katalouden tutkimusaseman luonnonmukaisen 
sianlihan tuotantokokeessa tutkittiin erilaisten re- 
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huseosten soveltuvuutta luomulihan tuotantoon ja 
selvitettiin luomulihan markkinointimahdollisuuk-
sia (IMMONEN ym. 1989). 

Ruokinnassa noudatettiin niukahkoa normiruokin-
taa. Koerehuseoksina olivat A) ohratiiviste vertai-
lurylunällä, B) luomuohra, C) luomuohra-kaura ja 
D) luomuheme-kaura. Kokeen rehujen raakakuitu-
pitoisuus oli korkeampi, mutta raakavalkuaispitoi-
suus oli samaa suuruusluokkaa kuin vastaavien ta-
vanomaisesti tuotettujen rehujen. Valkuaislähteinä 
olivat: A-ryhmällä sikojen valkuaistiiviste, B-ryh-
mällä tehdasvalmisteinen luomu-tiiviste, jossa oli 
ohravalkuaisrehua 52,5 %, kasviöljyä 2,5 %, pelci-
loa 20 %, rypsipuristetta 15 %, rypsirouhetta 5 % 
ja rehumaitojauhetta 5 %, C-ryhmällä rehumaito-
jauhe ja D-ryhmällä herne. 

Paras kasvu saatiin luomuheme-kaurarylunällä 
(799 g/pv) ja huonoin luomuohraryhmällä (693 
g/pv). Luomuohrassa oli paljon rikkakasvin sie-
meniä sisältänyt erä, mikä vähensi seoksen maitta-
vuutta. Vertailuohraryhmän ja luomuohra-kaura-
ryhmän päiväkasvut olivat samat (768 g/pv). 
Rehuyksiköitä/lisäkasvukilo kului vähiten luomu-
heme-kauraryhmällä (2,51) ja lähes samaan pääsi 
luomuohra-kauraryhmä (2,53). Huonoiten rehua 
käytti hyväkseen luomuolvaryhmä (2,83). Paras 
teurasarvostelu oli luomuohra-kauraryhmällä ja 
huonoin luomuohraryhmällä. LTK:n makupaneeli 
ei havainnut juurikaan eroja kyljysten maussa tai 
hajussa. Myös eri ryhmien kyljysten ulkonäköpis-
teet olivat lähellä toisiaan. 

Tutkimuksen mukaan sianlihaa voidaan tuottaa 
kilpailukykyisesti myös luonnonmukaisella rehu-
valiolla. 

6 SILPIKARJA 

Varsinaisia kanojen luonnonmukaisen ruokinnan 
tutkimuksia ei löytynyt. Biodynaamisesti tuote-
tullia rehuilla on tehty muutamia tutkimuksia, 
mutta joidenkin tieteellisyys on kyseenalaista. 

6.1 Yleistä kanojen luonnonmukaisesta 
ruokinnasta 

Kanojen ruokinnassa on tärkeää monipuolisuus ja 
mahdollisuus aktiiviseen ruokailukäyttäytymiseen. 
Ruokailu on kanalle myös sosiaalinen tapahtuma. 

Kannibalismi vähenee, kun kanoilla on tekemistä 
ravinnon etsimisessä ja käsittelyssä. Liikuntava-
pauden sallimisen hintana on lisääntynyt rehun-
kulutus. Vapaana kulkevat kanat tarvitsevat noin 
10 % enemmän rehua kuin häldcikanat. Rehunku-
lutus lisääntyy noin 10 %:lla myös silloin, jos rehu 
annetaan jauhamattomana. Toisaalta rehun jauha-
tuskustannukset jäävät tällöin pois (Ref. LARSSON 
1993). 

Ruotsin maatalousyliopiston luonnonmukaisella 
tutkimustilalla tutkittiin kanojen itse valitseman re-
huyhdistelmän koostumusta. Kokeessa oli 25 ka-
nan ryhmiä, jotka saivat valita itse rehunsa auto-
maatista. Rehut olivat erillään. Valittavana eri 
aikoina oli mm. kokovehnä, kalajauho, valkokaali, 
lanttu, heinä, nälcinkengät ja kauraseos (68 % lis-
tistettyä kauraa, 23 % rouhittua hemettä ja 9 % 
savikansiementä). Hemettä kanat jättivät. Sen ar-
veltiin johtuvan aminohappokoostumuksen epä-
tasapainosta. Myös savikan siemeniä jätettiin. Val-
kokaali ja lanttu maistuivat. Niissä on vähän 
valkuaista, mutta valkuaisen metioniinipitoisuus 
on korkea. Kanat valitsivat rehuyhdistelmän, joka 
sisälsi vehnää, kauraa, hemettä, kalajauhoa ja nä-
kinkenkää. 

6.2 Kananmunien laatu 

PLOCHBERGERin (1984) kanakokeessa käytettiin 
biodynaamisesti ja tavanomaisesti viljeltyä rehua. 
Rehut sisälsivät samoja kasvilajeja. Biodynaami-
sella rehulla saatiin merkitsevästi suurempikokoi-
sia munia ja suurempi keltuainen munan koosta 
riippumatta. Biodynaamisesti tuotettujen munien 
säilyvyys ja kuoren lujuus oli tavanomaisesti tuo-
tettuja parempi. PFEIFFERin (1969) mukaan bio-
dynaamisesti viljeltyä rehua saaneiden kanojen ko-
konaismunantuotos oli suurempi, mutta munat 
kevyempiä kuin tavanomaisesti viljeltyä rehua saa-
neiden kanojen munat. 

VOGTMANin ym. (1978) kokeessa verrattiin ko-
toista, luonnonmukaista rehua ja ostettua val-
misrehua kanojen ruokinnassa. Kotoisen rehun re-
hukomponentit olivat: maissi, rapsi, viherjauho, 
härkäpapu ja ohra. Lisäksi seoksessa oli kalsium-
fosfaattia, leväkalklcia, nautojen suolaseosta ja yrt-
ti-vitamiiniseosta. Ostorehun komponentit eivät 
olleet tiedossa, mutta rehuanalyysin mukaan rehu 
oli valkuaispitoisempaa kuin kotoinen rehu (22,3 
% raakavalkuaista tuorelcilossa vs. 15,6 %). Mo- 



11 

lemmat ryhmät saivat lisäksi vapaasti kuorijauho-
ja, kalkkikiviä ja vettä. Lisäksi annettiin 1,2 kg 
viljarehua päivässä ja 1-3 kertaa viikossa hedel-
mäjätteitä. Koeryhmät olivat eri ikäisiä: nuoret ka-
nat 69 kpl (10 kk) ja vanhat kanat 56 kpl (22 kk). 
Molemmat ryhmät saivat totutusjaksolla ostorehua 
ja sen jälkeen vuorotellen 5 viikkoa kotoista rehua. 
Munien määrä ja paino mitattiin päivittäin, rehu-
jäännös 

Ostorehulla munantuotos oli 14 % suurempi kuin 
kotoisella seoksella. Ostorehua kului kuitenkin 
54 % enemmän kuin kotoista rehua. Kun kotoinen 
rehu oli hinnaltaan edullisempaa kuin ostorehu, 
muodostui rehukustannus tuotettua munaa kohti 
pienemmäksi kotoisen rehun ryhmässä. Munien 
paino oli molemmissa ryhmissä yhtä suuri eikä 
munien laadussa ollut merkitseviä eroja. 

7 LUONNONMUKAISESTI 
TUOTETUT REHUT 

7.1 Yleistä 

Viljelymenetelmän on todettu vaikuttavan kasvien 
kemialliseen koostumukseen. Luonnonmukaisessa 
ruokinnassa painotetaan karkearehun merkitystä 
fysiologisin perustein ja siksi, että runsaan väkire-
huruokinnan on todettu vaikuttavan haitallisesti 
eläinten terveyteen. 

Luonnonmukaisesti viljeltävissä nurmissa käyte-
tään yleensä enemmän palkokasveja kuin ta-
vanomaisissa nurmissa. Maassa on keinolannoi-
tuksen puuttuessa vähemmän typpeä, mikä suosii 
typpeä sitovien palkokasvien, mutta heikentää ruo-
hokasvien kasvua. Vaikka rikkakasvien torjunta-
aineita ei luonnonmukaisessa viljelyssä käytetä, 
nurmi ei välttämättä ole tavanomaista nurmea 
rikkaruohoisempaa, sillä hyväkasvuinen nurmi tor-
juu rikkakasveja tehokkasti. 

Nurmien monipuolisuus on eduksi monesta syystä 
ja heinäkasvien, palkokasvien ja yrttien seossuh-
detta 45:40:15 pidetään hyvänä (BOEHNCKE 
1992). Tällainen nurmi kasvaa tasaisesti ja kestää 
sekä kosteutta että kuivuutta. Yhden lajin viljelmi-
en tuhoutumisriski on suurempi tai ne saattavat 
kasvaa liian nopeasti. Monipuolinen nurmi on 
maukas ja lisää eläinten valinkointimahdollisuutta, 
mikä saattaa lisätä nurmen syöntiä. 

7.2 Rehun kemiallinen koostumus 

Luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotettujen 
kasvien kemiallisessa laadussa on osoitettu olevan 
eroja. Raakavalkuaispitoisuus on ekologisesti tuo-
tetuissa kasveissa matalampi kuin tavanomaisesti 
tuotetuissa, mutta puhdasvalkuaisen osuus raaka-
valkuaisesta on suurempi, ja välttämättömiä 
aminohappoja on enemmän (von WIS'TINGHAUSEN 
1979, DLOUHY 1981, WOLFSON ja SHEARER 
1981, PETTERSSON 1982). 

Vähän typpilarmoitetun tai lannoittamattoman nur-
men valkuaispitoisuus on aluksi matalampi kuin 
voimakkaasti typpilannoitetun nurmen, mutta val-
kuaispitoisuuden lasku kasvukauden aikana on 
lannoittamattomilla nurmilla hitaampaa kuin voi-
makkaasti lannoitetuilla nurmilla. Lopuksi valku-
aispitoisuus on lähes sama sekä voimakkaasti lan-
noitetuissa että larmoittamattomissa nurmissa 
(PETTERSSON 1993). 

Vähän typpilannoitetussa nurrnessa on usein kor-
keampi sokeripitoisuus, mutta korkea sokeripitoi-
suus ei ole luonnonmukaisesti tuotetun rehun 
erityispiirre. Sokeripitoisuuteen vaikuttavat lannoi-
tuksen ohella myös muut tekijät mm. sää, vuoro-
kaudenaika ja kasvukauden vaihe. Sokeri lisää re-
hun maittavuutta, mutta energiapitoisuuteen sillä ei 
ole suurta vaikutusta (PEribRSSON 1993). 

Tärkkelyspitoisuuksien eroja on tutkittu vähän, 
mutta vehnän ja ohran vedenotto- ja vedenkanto-
kyky (amylogrammi) oli parempi biodynaamisesti 
tuotetuissa kuin tavanomaisesti tuotetuissa viljois-
sa (DLOUHY 1981, PEIThRSSON 1982, RASMUS-
SEN 1983). 

Useissa tutkimuksissa on todettu perunan ja vihan-
nesten C-vitamiinipitoisuuden olevan korkeampi 
ekologisessa kuin tavanomaisessa viljelyssä 
(ScHuDEL ym. 1979, von WIST1NGHAUSEN 1979, 
DLOUHY 1981, PETTERSSON 1982, HÖG 1985). 
BRANDTin ja BEEsoNin (1951) mukaan mineraali-
lannoitettujen ja kompostilannoitettujen vihannes-
ten C-vitamiinipitoisuudessa ei ollut eroa, mikä 
poikkeaa myöhemmin tehtyjen tutkimusten tulok-
sista. 

Biodynaamisessa viljelyssä kasvien säilyvyys 
on parempi kuin tavanomaisessa viljelyssä 
(PETTERSSON 1972, 1982, SAMARAS 1977, 
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DLOUHY 1981, SAMARAS 1981). Biodynaamisesti 
viljeltyjen kasvien kuiva-ainepitoisuus on suu-
rempi kuin tavanomaisesti viljellyissä kasveis-
sa (BREDA 1973, von WISTINGHAUSEN 1979, 
DLOUHY 1981, PETTERssoN 1982, ref. von ESSEN 
1989). Sen sijaan niiden entsyymiaktiviteetti on 
tavanomaisesti viljeltyjä kasveja matalampi 
(SAmARAs 1977, SAMARAS 1981). Typpilannoitus 
suurentaa kasvisoluja ja ohentaa niiden solun-
seinämiä. Kasvin löyhempi rakenne, matala kuiva-
ainepitoisuus ja helposti liukenevien typpipitoisten 
aineiden suuri määrä vaikuttaa kasvin kykyyn vas-
tustaa hajoamista sekä pellolla että varastossa 
(KRAuss 1969). Normaaliin kasvin kypsymis-
prosessiin kuuluu biologisen aktiviteetin vä-
heneminen. Tavanomaisessa viljelyssä viljanjyvän 
kuiva-ainepitoisuus vähenee ennen puintia, mikä 
viittaa siihen, ettei biologinen aktiviteetti lakkaa 
ajoissa, vaan kääntyy hajoamiseksi. Biodynaami-
sessa viljelyssä näin käy harvemmin (RAsmussEN 
1983). 

Varsinaisia tutkimuksia eläinten kivennäisruokin-
nasta luonnonmukaisessa tuotannossa ei löytynyt. 
Yleiseen tietämykseen tai kokemukseen perustu-
vissa artikkeleissa esitetään, että tavanomaisessa 
tuotannossa eläinten kivennäissaanti on liian run-
sasta ja kivennäistasapainon säätelykyky on tämän 
vuoksi heikentynyt ongelmatilanteissa, esimer-
kiksi poikimisen jälkeen (BOEHNCKE 1990, 
SCHAUMANN 1993). Kivennäisten liikasaannin tie-
detään vähentävän niiden imeytymistä suolesta. 
Luomuruoldnnassa suositellaan kivennäisten syö-
tön rajoittamista silloin tällöin, jotta harjaarmu- 
tettaisiin eläimen 	omia säätelymekanismeja 
(BOEHNKE 1990). 

Luonnonmukaisesti tuotetuissa rehuissa on yleensä 
runsaasti kalsiumia ja magnesiumia, kun taas ka-
lium-magnesium-suhde on yleensä pienempi kuin 
tavanomaisesti tuotetuissa rehuissa. Palkokasveis-
sa, varsinkin apilassa on enemmän kalsiumia ja 
magnesiumia, mutta vähemmän mangaania kuin 
ruohokasveissa. Kaliumia luomurehuissa on yleen-
sä vähemmän kuin tavanomaisesti tuotetuissa re-
huissa, koska keinolannoitteita ei käytetä (Altema-
tiv djurhällning 1988). 

PETTERSSON (1982) selvitti lannoitustason vaiku-
tusta sadon laatuun. Tutkimuksessa verrattiin mi-
neraalilannoitusta ja kömpostilannoitusta, jossa oli 

orgaanisia lisäaineita mm. teurassivutuotteita. Li-
sääntyvä lannoitemäärä laski sadon laatua, mutta 
laadun aleneminen oli hitaampaa orgaanista lan-
noitusta käytettäessä. Samanlaisia tuloksia saivat 
myös SVEC ym. (1976) ja NILSSON (1979), mutta 
luonnonmukaisesti tuotettujen vihannesten laatua 
ei silti voitu pitää tavanomaisesti tuotettuja parem-
pana. 

7.3 Rehujen terveellisyys ja vaikutus 
eläinten hedelmällisyyteen 

Luonnonmukaisesti viljelevien tilojen eläinten 
hyvä hedelmällisyys, korkea keskimääräinen ikä ja 
pienet lääkintäluistannukset ovat yhteydessä ruo-
kintaan, tuotostasoon ja laktaatiokäyrän muotoon 
(NIELSEN 1985). 

Suurten väkirehumäärien käyttö lisää kotieläinten 
sairastumisriskiä ja lyhentää siten niiden elinikää. 
Väkirehuvaltaisessa rehuvaliossa on vähän kuitua 
ja paljon helppoliukoisia hiilihydraatteja. Pötsin 
pH voi tällöin laskea vaarallisen alas. Lisäksi vä-
hän kuitua sisältävän rehun pureskelu- ja märehti-
misaika on lyhyt ja syljen erittyminen ja sen neut-
ralointivaikutus vähenee. 

Suuria väkirehumääriä käytettäessä esiintyy mak-
sasairauksia. Ne saattavat johtua siitä, että väki-
rehujen helppoliukoisista hiilihydraateista muo-
dostuu paljon rasvahappoja, joista erityisesti 
propionihapon on todettu rasittavan maksaa. 
REIDin ym. (1983) mukaan pötsin pH:n alenemi-
nen voi johtaa rasvamaksan muodostumiseen. 
SCANLANin ja HATCHCOOKin (1983) mukaan pöt-
sin matala pH aiheuttaa vaurioita pötsin seinä-
mään, jolloin bakteerit voivat läpäistä sen ja aihe-
uttaa paiseita seinämään, tai kulkeutua 
porttilaskimoa pitkin maksaan ja aiheuttaa paiseita 
siellä. 

HOLTENIUKSEN (1987) mukaan kolme viikkoa en-
nen ja neljä viikkoa poikimisen jälkeen lehmä 
priorisoi rasvavarastojensa hajoittamista. Jos se saa 
silloin liikaa väkirehua, maksa ei pysty käsittele-
mään kaikkea ruumiinrasvoista ja rehusta tulevaa 
energiaa, vaan rasva kerääntyy maksaan. Lisäksi 
on mahdollista, että suurilla väkirehutasoilla pötsi-
bakteerien muodostamien endotoksiinien määrä li-
sääntyy ja silloin muodostuu myös myrkyllisempiä 
endotoksiineja kuin matalammalla väkirehutasolla 
(Altemativ djurhällning 1988). Maksan rasvoittu- 
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minen voi aiheuttaa myös hedelmällisyyshäiriöitä 
(REFD 1981). 

Suuret väkirehumäärät voivat aiheuttaa juoksutus-
mahan kiertymää (MARKUSFELD 1986) ja heiken-
tää eläimen vastustuskykyä, mistä voi olla seu-
rauksena keuhko- ja jalkasairauksia (DIRKsEN 
1980, LACHMANN ym. 1984) sekä utaretulehduk-
sia (REID ym. 1983, GALL1N ja FAUCI 1982). 
MOTOI ym. (1984) mukaan suuri viljamäärä voi li-
sätä pötsimikrobien histamiinituotantoa, mikä hei-
kentää jalkaterveyttä. 

SUNDRUM (1991) selvitti ruokinnan tasapainoi-
suutta seuraamalla hiehojen elimistön happo-emäs-
tasapainoa ja veren immunologista vastetta. En-
simmäisessä kokeessa oli 24 ei-tiinettä hiehoa, 
joille järjestettiin valkuaisyliruokinta härkäpa-
vuilla. Toisessa kokeessa oli 24 tiineyden puolivä-
lissä olevaa lehmää, joilla oli valkuaisyliruokinta 
ja lisäksi energia-aliruokinta. 

V alkuaisylinrokinnalla typen ylimäärä johti 
emäsylimäärään elimistössä ja aiheutti aineenvaih-
dunnan muutoksen emäksiseen suuntaan. Elimistö 
kompensoi tätä muutosta lisäämällä veren hiili-
dioksidipainetta. Ruokinnan aiheuttama aineen-
vaihdunnan muutos emäksiseen suuntaan ei kui-
tenkaan ollut kiistattomasti yhteydessä dieetin 
valkuaispitoisuuteen. Eläinyksilöiden kyky säädel-
lä happo-emästasapainoa ja tasapainon järkkymis-
raja vaihteli paljon. 

Kokeessa eläimet eivät sairastuneet koeaikana ei-
vätkä sen jälkeen, mutta kuolleiden E. coli -kanto-
jen vähentymisen katsottiin viittaavan eläinten 
lisääntyneeseen stressiin ja vastustuskyvyn heik-
kenemiseen. 

JAGosin ym. (1985) mukaan pääsyynä lihasonnien 
ruokinnalliseen alkaloosiin on yliruokinta typpiyh-
disteillä. POULSENin ja JONESin (1974) sekä 
SCHOLZin (1984) mukaan happo-emästasapainon 
vähäinenkin muutos emäksiseen suuntaan aiheut-
taa pötsin ja juoksutusmahan velttoutta ja altistaa 
eläintä muille sairauksille. Lisäksi tiineyden vii-
meisen kolmanneksen aikana tehdyt tutkimukset 
osoittivat, että ruokinnallinen alkaloosi lisäsi leh-
mien taipumusta sairastua poikimahalvaukseen 
(TORRES ym. 1987). 

Valkuaisyliruokinta ja energia-aliruokintakokeessa 
eläinten happo-emästasapaino muuttui happamaan 
suuntaan. WALin ym. (1982) mukaan myös tiineys 
voi aiheuttaa lievää metabolista asidoosia. Tasa-
painoisen vertailudieetin saaneiden eläinten veren 
bakterisidinen kyky oli merkitsevästi suurempi 
kuin niiden, jotka olivat valkuaisyli- ja energia-ali-
ruokinnalla. Samanlaisia tuloksia saatiin ruokitta-
essa nuoria lehmiä energiapitoisilla väkirehuilla 
(LACHMANN ym. 1984). Dieetti aiheutti kroonisen 
ruokinnallisen asidoosin ja vähensi veren immuno-
logista aktivisuutta. Tasapainoinen dieetti, raaka-
valkuaisen ja energian oikea suhde on tärkeä tekijä 
happo-enrästasapainon ja ei-spesifisen vastustus-
kyvyn toiminnassa. 

Jatkuva nitraatin liikasaanti tiineysaikana on yh-
teydessä poikimahalvauksen esiintymiseen, jäl-
keisten jaamiseen ja utaretulehdukseen (ref. 
LAMPICIN 1992). Lisäksi nitriitit voivat muuttaa 
veren hemoglobiinin methemoglobiiniksi, minkä 
seurauksena voi olla myrkytystila ja entsyymitoi-
minnan häiriintyminen. Tällöin voi esiintyä esi-
merkiksi A-vitamiinin puutosoireita, vaikka karo-
tiinia olisi riittävästi. 

Luonnonmukaisessa viljelyssä käytetään paljon 
palkokasveja, joiden estrogeeniaineet voivat vai-
kuttaa haitallisesti eläinten hedelmällisyyteen. 
Pienten estrogeenirnäärien haitallisista vaikutuksis-
ta ei ole täyttä varmuutta, mutta suuri määrä esi-
merkiksi puna-apilan estrogeenejä aiheuttaa hor-
moni- ja hedelmällisyyshäiriöitä (KALLELA 1964). 
Haittoja pyritään vähentämään korvaamalla puna-
apilaa valko- tai alsikeapilasekoituksilla. Nautati-
loilla apilan käyttö ei liene ongelma, sillä lehmillä 
ei ole voitu varmasti osoittaa haitallisia estrogeeni-
vaikutuksia, mutta lammas reagoi estrogeeniainei-
siin herkemmin. 

Käytetäessä ruokinnassa runsaasti puna-apilaa tai 
mailasta ongelmaksi voi tulla riittämätön energian 
saanti suhteessa valkuaiseen. BOEHNCKEn (1993) 
mukaan valkuaisyliruokinta ja energianpuutos ei 
kuitenkaan ole tyypillistä luomutiloilla, koska 
luonnonmukaisten tilojen rehukasvien typpipitoi-
suus on alempi kuin tavanomaisilla tiloilla. 

Tutkimukset sonniasemilla ovat osoittaneet, että 
mineraalilarmoitus voi vähentää sonnien hedelmäl-
lisyyttä (AEHNELT ja HAHN 1969, 1973). Korkean 
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typpilannoitustason yhdessä joko liian korkean tai 
liian matalan kali- ja fosforitason kanssa on ha-
vaittu lisäävän uusintasiemennysten tarvetta 
(STABLES ym. 1969). Myös kani- ja hiiritutki-
muksissa biodynaamisen tai luonnonmukaisen re-
hun on todettu parantavan hedelmällisyyttä 
(Scan' ym. 1960, PFEIFFER 1969, STAIGER 1986 
ja BRANDENBURGER ym. 1991). Myös yrttien käy-
tön on todettu parantavan eläinten hedelmällisyyttä 
(SPRANGER 1989, BOEHNCKE 1992). 

8 KÄYTÄNNÖN TARPEISTA 
NOUSEVIA TUTKIMUSAIHEITA — 
NEUVOJAKYSELY 

Tutkimuksemme yhtenä osana oli keskustelu luon-
nonmukaisen neuvonnan asiantuntijoiden kanssa 
niistä tutkimusaiheista, joita he työssään kohtaavat. 
Neuvojien esittämiä tutkimusaiheita verrattiin kir-
jallisuudesta löytyneisiin tuloksiin ja arvioitiin tut-
kimuksen tarvetta niiden pohjalta. 

7.4 Maittavuus 

Rehun maittavuutta on tutkittu kanoilla, lampailla 
ja hiirillä. Valintakokeissa eläimet ovat yleensä va-
linneet mieluummin ekologisesti viljellyn tai bio-
dynaamisen kuin tavanomaisen rehun (HAUGHLEY 
1962, PFEIFFER 1969, PLOCHBERGER 1984, ref. 
von ESSEN 1987). Myös maatilaolosuhteissa on 
havaittu keinolannoittamattoman rehun parempi 
maittavuus (HAUGHLEY 1962, 1964). 

7.5 Säilöntä 

Biologisina säilöntäaineina käytetään mm. maito-
happobakteereja ja entsyymejä sekä niiden yhdis-
telmiä. Säilöntähapnt ja biologiset säilöntäaineet 
eroavat toimintaperiaatteeltaan. Säilöntähapoilla 
lasketaan rehun pH nopeasti matalalle tasolle ja 
rajoitetaan siten rehun sokerin käymistä. Maito-
happo- ja entsyymisäilönnässä käyminen on sen 
sijaan voimakkaampaa: maitohappobakteerit muo-
dostavat rehun sokereista maitohappoa ja muita 
happoja, jolloin rehu säilyy. Entsyymisäilönnässä 
luotetaan rehun luonnollisiin pieneliöihin, mutta li-
sätään entsyymejä, jotka hajoittavat kasvin kuituai-
nesta sokereiksi, jota pieneliöt fermentoivat pää-
asiassa hapoiksi. 

Biologiset säilöntäaineet ovat osoittautuneet tehok-
kaiksi silloin, kun rehun korjuuolosuhteet ovat hy-
vät ja rehu sisältää suhteellisen paljon sokeria ja 
normaalin määrän valkuaista. Suomen kosteissa ja 
kylmissä oloissa biologisilla säilöntäaineilla säilä-
tyn rehun käymislaatu saattaa olla huono, koska 
märkä rehu sisältää vähän sokereita, ja suhteessa 
paljon valkuaista. Sokerin määrä rehussa tulisi ylit-
tää 10 % kuiva-aineessa, jotta maitohappobaktee-
reilla tuotettaisiin hyvälaatuista rehua (SETÄLÄ 
1988). 

Kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijoiden ehdotus-
ten pohjalta nousi esiin seuraavia ruokintatutki-
mustarpeita: 

Pyrittäessä karkearehuvaltaiseen ruokintaan 
suuri kuiva-aineen syöntikyky on tarpeen. Kui-
va-aineen syöntiä lisääviä tekijöitä tulee sel-
vittää. 

Käytännön tiloilla tarvitaan tuotannon eri vai-
heisiin sopivia ruokintamalleja, jotka perustuvat 
kotoiseen karkearehuvaltaiseen ruokintaan. Ta-
saväkirehuruokinta on yksi luonnonmukaiseen 
tuotantoon sopiva vaihtoehto. Tasaväkirehu-
ruokinnasta on suoritettu kotimaisia tutkimuk-
sia, joiden tuloksia voidaan käyttää hyväksi. 

Hiehojen kasvatuksesta tarvitaan lisätietoa. On 
selvitettävä hiehokauden ruokinnan karkearehu-
väkirehu -suhteen yhteys syöntikykyyn, utareen 
kehittymiseen, sorkkien terveyteen ja eläinten 
kestävyyteen. 

Apila on keskeinen rehu luonnonmukaisessa 
ruokinnassa. Apilan käyttöä kasvavien nautojen 
ruokinnassa ja tarvittavaa väkirehutäydennystä 
tulee selvittää. 

Lehmien tunnutusruokinnan taso ja tunnutuksen 
aloittamisen ajankohta nykyistä suositusta myö-
hemmin kaipaavat myös lisäselvitystä. 

Yksi tutkimusaihe on sikojen kyky käyttää kar-
kearehua ja kotoisen karkearehuvaltaisen ruo-
kinnan toteuttaminen. Tähän liittyen pitää tutkia 
kuidun sulatusta yksimahaisilla. Karkearehun 
käyttöä ruokinnassa voisi lisätä myös laidunta-
malla sikoja. Tarvittava laidunala ja loistorjun-
nan tarve pitää selvittää. Myöskään 
luomuruolcinnan valkuaisen ja aminohappojen 
riittävyyden varmistamisesta yksimahaisilla ei 
ole vielä riittävästi tietoa. 
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Sekä munivien kanojen että lihasiipikarjan luon-
nonmukaiseen ruokintaan tarvitaan malleja. 
Ruokintavaihtoehtoja voisi tehdä käyttämällä 
hyväksi luomurehujen koostumustietoja ja 
tarvenormeja, joten erillistä luomuruokintatutki-
musta ei ehkä tarvita. 

— Kivennäisruokinta on herättänyt kysymyksiä 
luomutiloilla. Mikä on käytettyjen rehujen ki-
vennäiskoostumus ja kuinka kivennäiset imey-
tyvät? Mitkä ovat seuraukset, jos teollisten 
kivennäistäydennysten käyttöä halutaan rajoittaa 
tai lopettaa se kokonaan? Rehujen kivennäs-
koostumus voidaan määrittää, ja kirjallisuudesta 
löytyy jonkin verran tietoja kivennäisten imey-
tymisestä. Kivennäisten rajoittamisen tai mah-
dollisen liikasaannin vaikutuksista tiedetään 
liian vähän. Vaikutusten selvittäminen vaatii pit-
käaikaisia tutkimuksia. 

— Luomutuottajia kiinnostavat myös rehujen ja 
ruokinnan pitkäaikaiset vaikutukset eläinten ter-
veyteen ja mahdollisimman suuren elinikäis-
tuotoksen saavuttaminen. Näiden vaikutusten 
selville saamiseksi tulee suorittaa pitkäaikaisia 
seurantatutkimuksia. Myös rehujen haitallisten 
aineiden, kuten kasvihormonien ja antinutritii-
visten aineiden vaikutuksista ja niiden haitallis-
ten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 
tarvitaan lisätietoa. 

9 TULOSTEN TARKASTELU JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET 

Lypsylehmät 
Esitettyjen lypsylehmätutkimusten yhteenvetona 
voidaan todeta, että karkearehuvaltainen ruokinta 
yleensä pienentää maitotuotosta. Mukana olleissa 
tutkimuksissa luonnonmukaisesti tai biodynaami-
sesti viljelevien tilojen keskimääräinen maito-
tuotos vaihteli 3 000 kilosta 6 000 kiloon. Luon-
nonmukaisen ruokinnan vaikutuksesta maidon 
valkuaispitoisuuteen oli vaihtelevia tuloksia. Nor-
jalaisessa nelivuotisessa tutkimuksessa valkuaispi-
toisuus oli luonnonmukaisilla tiloilla hieman kor-
keampi kuin tavanomaisilla tiloilla. Tanskassa 
luonnonmukaisten tilojen maito sisälsi merkitse-
västi enemmän valkuaista ja vähemmän ei-prote- 

kuin tavanomaisten tilojen maito. Luon-
nonmukaisesti ruokittujen lehmien maidon 
korkeampaan valkuaispitoisuuteen lienee vaikutta-
nut enemmän erilainen rehustus kuin erilainen re- 

hujen tuotantotapa. Ruotsalaisessa tutkimuksessa 
maidon valkuaispitoisuutta ei ilmoitettu. Tutkimus 
oli kuitenkin koejärjestelyiltään ainoa., jossa tuo-
tantotapojen ero olisi saattanut tulla esille. Itävalta-
laisessa tutkimuksessa, jossa rehut olivat ta-
vanomaisesti viljeltyjä, maidon valkuaispitoisuus 
oli pienempi karkearehuruokinnalla kuin väkirehu-
ruokinnalla. 

Luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun 
maidon laadussa ei havaittu suuria eroja. Luonnon-
mukaisesti tuotetun maidon on osoitettu sisältävän 
enemmän valkuaista, C-vitamiinia ja haaroittuneita 
rasvahappoja, mutta vähemmän tyydyttymättömiä 
rasvahappoja kuin tavanomaisen maidon. Maidon 
rasva- ja laktoosipitoisuuksissa tai kivennäiskoos-
tumuksessa ei ole havaittu tuotantomuotojen välil-
lä eroja. 

Luonnonmukaisilla lypsylehmätiloilla eläimet saa-
vat ravinnostaan vähemmän energiaa kuin ta-
vanomaisilla tiloilla. Se johtunee matalasta väki-
rehutasosta ja karkearehuvaltaisesta dieetistä. 
Varsinkin korkeatuottoisille lehmille muodostuu 
tällöin energiavajausta. Tuotostaso, johon kar-
kearehuvaltaisella ruokinnalla voidaan päästä lie-
nee hieman yli 20 kg/pv RKM. 

Luonnonmukaisesti ruokittujen lehmien terveys ja 
hedelmällisyys oli tutkimuksissa hyvä. Poikima-
halvauksen ja ketoosin vähentyminen luonnonmu-
kaisessa tuotannossa johtunee kohtuullisesta mai-
totuotostasosta. Valitettavasti tutkimuksista ei 
käynyt ilmi, mitkä olivat yleisimmät eläinlääkärin 
hoitoa vaativat sairaudet luonnonmukaisesti vilje-
levillä tiloilla. 

Useat tähän asti suoritetut tutkimukset ovat seuran-
tatutkimuksia, joissa on kerätty tietoa tilojen tuo-
tantoluvuista luonnonmukaiseen tuotantoon siirty-
misen jälkeen tai sen kuluessa. Luonnonmukaisten 
tilojen tuloksia verrataan yleensä tavanomaisten 
tilojen tuloksiin. On kuitenkin kyseenalaista, voi-
daanko harvoilta luonnonmukaisilta tiloilta ke-
rättyä pientä aineistoa verrata koko maan tarldcai-
lutilojen tuloksiin ja voidaanko tuloksista vetää 
yleistäviä johtopäätöksiä. Myös osatulosten, esi-
merkiksi maitotuotosten tai hedelmällisyyden ver-
taaminen suoraan luonnonmukaisten ja ta-
vanomaisten tilojen välillä on kyseenalaista. 
Osatulokset riippuvat koko menetelmän toimivuu- 
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desta, eivätkä itsessään ole merkkinä menetelmän 
hyvyydestä tai huonoudesta. Luonnonmukaisten ti-
lojen pienempi maitotuotos tai erilainen maidon 
koostumus johtunevat siitä, että ruokinta on erilai-
nen kuin tavanomaisessa viljelyssä. Jos halutaan 
verrata luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuo-
tettujen rehujen vaikutusta tuotoksiin, niitä on an-
nettava ruokinnassa samat määrät ja samoissa suh-
teissa niin, että rehustuksessa ei ole muuta eroa 
kuin rehujen tuotantotapa. 

Lihanaudat 
Luonnonmukaisella apilasäilörehuun perustuvalla 
ruokinnalla voidaan tuottaa naudanlihaa yhtä te-
hokkaasti kuin tavanomaisessa tuotannossa ruo-
hosäilörehulla. Luonnonmukaisesti ruokittujen 
eläinten vähän parempi kasvu perustui apilapitoi-
sen säilörehun suurempaan syöntdin ja ruohosäilö-
rehua parempaan laatuun. Sama tulos voitaisiin 
luultavasti saada aikaan tavanomaisesti viljelemäl-
lä, jos käytettäisiin apilapitoisempaa rehua. Saatu 
vähäinen tuotantoero ei siten tässäkään johdu vilje-
lytapojen vaikutuksesta rehun laatuun, vaan vilje-
lytapojen käytäntöjen eroista. 

Lisäselvitystarpeita luonnonmukaisessa naudanli-
hantuotannossa ovat mm. kasvuun tarvittavan 
energian ja valkuaisen suhteet, energialisäruokin-
nan tarve ja sopiva apilapitoisuus rehussa. 

Siat 
Sikojen luonnonmukaisen ruokinnan kehittämises-
sä on keskitytty karkearehujen käyttömahdolli-
suuksien laajentamiseen ja arvioitu palkokasvien, 
säilörehun, perunan ja muun kotovaraisen rehun 
käyttöä ruokinnassa. Karkearehujen käytöllä on 
todettu olevan myönteisiä vaikutuksia sikojen ter-
veyteen. Pikkuporsaita lukuunottamatta kar-
kearehuista saatava valkuainen tyydyttää sikojen 
vallcuaistarpeen viljamokinnan ohessa, mutta kas-
vu on hidasta. 

Sikojen luonnonmukaisen ruokinnan tutkimustarve 
on ilmeinen, sillä tutkittna tietoa on tällä hetkellä 
vähän saatavilla. Tutkimusaiheita olisivat esimer-
kiksi sikojen ldvennäis-, vitamiini- ja aminohappo-
tarpeen tyydyttäminen kotovaraisessa ruokinnassa. 

S iipikarj a 
Kanojen liikkumavapaus ja aktiivinen ruokailu-
käyttäytyminen on todettu niin tärkeäksi, että li- 

sääntynyt rehunkulutus sallitaan. Biodynaamisesti 
tuotetulla rehulla on todettu myönteisiä vaiku-
tuksia munatuotokseen ja kananmunien laatuun, 
joskaan ei johdonmukaisesti. Esimerkiksi VOTG-
mANin ym. (1978) tutkimuksessa biodynaamisella 
rehulla ruokittujen kanojen munatuotos oli pie-
nempi kuin vertailuryhmän. Se saattoi johtua bio-
dynaamisen rehun pienemmästä valkuaispitoisuu-
desta. Munien laatu- tai painoerot eivät olleet 
tutkimuksessa merkitseviä. Koska esitettyjen tutki-
musten alkuperäislähteitä ei löydetty, tutkimustu-
losten vertaileminen ja johtopäätösten vetäminen 
tähänastisesta tutkimustoiminnasta on vaikeaa. 

Luonnonmukaisen ruokinnan vaikutus munan-
tuotantoon, munien laatuun ja kanojen terveyteen 
ovat tutkimusaiheita, joita tulisi tutkia tieteellisesti 
luonnonmukaisissa kasvatusoloissa. 

Rehut 
Luonnonmukaisessa tuotannossa pyritään ko-
tieläinten lajinmukaiseen ruoldntaan. Ruokinnan 
karkearehuvaltaisuus ja monipuolisuus on eläinten 
terveyden kannalta edullista. On esitetty, että luon-
nonmukaisesti tuotetuilla rehuilla ruoldtut eläimet 
ovat terveempiä kuin tavanomaista rehua saaneet. 
Johtopäätös on melko rohkea, sillä terveyteen vai-
kuttavat hyvin monet tekijät, joita on vaikea eritel-
lä. Viljelymenetelmän vaikutus rehujen ruolcin-
nalliseen arvoon ja maittavuuteen vaatii vielä 
lisätutkimuksia. 

Etiikka 
Kuluttajat haluavat terveiden eläinten tuottamia 
terveellisiä elintarvikkeita, joista ei löydy jäämiä. 
Kuluttajat arvostavat eläinten lajirunukaista kasva-
tusta ja lisäksi sitä, että heillä on mahdollisuus seu-
rata tuotantoa (BOEHNCKE 1993). 

Kuluttajat kritisoivat eläinten massatuotantoa. 
Massatuotannon aiheuttamiin ympäristöongelmiin 
ja suurten yritysten hallitsevaan markkina-asemaan 
halutaan muutos. Kuluttajat vastustavat myös 
eläinten kuljettamista pitkiä matkoja. Skandaalit, 
esimerkiksi hormonien käyttö lihakarjan kas-
vatuksessa, vaikuttavat kielteisesti kuluttajiin 
(BOEHNCKE 1993). 

Luonnonmukaisesti tai tavanomaisesti tuotetun ra-
vinnon fysikaalisessa, kemiallisessa ja hygieeni-
sessä laadussa ei juurikaan ole havaittu eroja. 
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Koska kuluttajat kiinnittävät huomiota tuotteiden 
alkuperään, tuotantotapa pitäisi sisällyttää laadun 
arviointiin. Elintarvikkeiden laadun uusiksi kritee-
reiksi on ehdotettu ekologista, eettistä ja poliittista 
laatua. Ekologisesti hyvälaatuiset elintarvikkeet on 
tuotettu ympäristöä säästävästi. Eettinen laatu kos-
kee eläintuotannon etiikkaa, esimerkiksi häkki-
kanaloita ei hyväksytä. Poliittisesti hyvälaatuisessa 
kotieläintuotannossa ei käytetä ulkomailta tuoma 
rehua. Sen mukaan ei ole esimerkiksi hyväksyttä-
vää, että maista, joissa ihmiset näkevät nälkää, tuo-
daan rehua, jolla lisätään ylituotantoa (BOEHNCKE 
1993). 

Yhteenveto 
Luonnonmukaisen ja tavanomaisen tuotannon suo-
ran vertaamisen tekee hankalaksi lähtökohtien ja 
tavoitteiden erilaisuus. Luonnonmukaisessa tuo-
tannossa arvostetaan kestävää, ympäristöystäväl-
listä, eläin- ja hoitajaystävällistä tuotantoa sekä 
otetaan huomioon tilakokonaisuus. Eläinten tuotos 
mitataan elinikäistuotoksena. Tavanomaisessa tuo-
tannossa korostetaan usein suurta vuosituotosta, 
nopeaa kasvua jne. eikä niinkään oteta huomioon 
eläinten terveyttä ja kestävyyttä eikä ympäristövai-
kutuksia. Lähtökohtaerojen vuoksi olisikin ehkä 
syytä luopua vertailevista tutkimuksista ja keskit-
tyä selvittämään luonnonmukaista tuotantoa sinän-
sä. Olisi löydettävä ratkaisuja, miten luonnonmu-
kaisen tuotannon ehdoilla on järkevintä toimia. 

Ennen tutkimustyön aloittamista olisi tarkoin mää-
riteltävä ne puitteet, joissa tutkimus voi toimia. 
Koska luonnonmukaisen ruokinnan tavoitteena on 
eläinten fysiologian ja käyttäytymisen huomioon 
ottaminen, tutkimus liikkuisi luultavasti nykyisten, 
varmasti alati kehittyvien luonnonmukaisen ruo-
kinnan ohjeiston puitteissa. Tämä tarkoittaisi käy-
tännössä myös uuden näkökulman huomioimista 
tutkimuksessa. Eläinten terveys ja pitkäikäisyys ja 
ympäristönäkökohdat ovat vakavasti otettavia asi-
oita taloudellisuuden rinnalla. 

Oman katsauksemme ongelmana oli hyvin suori-
tettujen tutkimusten löytäminen. Tällä hetkellä 
luonnonmukaista ruokintatutkimusta on tehty var-
sin vähän. Käytössä oleva tietous perustuu paljolti 
yleiseen tietämykseen tai käytännön kokemuksista 
vedettyihin johtopäätöksiin. Vaikka luonnonmu-
kainen tuotanto usein toimii käytännössä, käytän-
nön tuloksista ei voi tehdä yleisiä johtopäätöksiä. 
Erityisesti biodynaamisen suunnan edustajilla on 
taustalla maailmankatsomus, jonka merkitys yksi-
lölle on suuri, mutta jota ei voi tieteellisesti tarkas-
tella. 

Johtopäätökset 
Luonnonmukaisesti tuotetuilla kotieläintuotteilla 
on kysyntää, ja on viljelijöitä, jotka haluavat niitä 
tuottaa. Lisäksi erikoistuminen luonnonmukaiseen 
tuotantoon on yksi maataloustuotannon vaihtoehto. 
Mikäli luonnonmukaista kotieläintuotantoa halu-
taan kehittää tuottajien ja kuluttajien tarpeita vas-
taavaksi, pitäisi myös tutkittua tietoa kotieläinten 
luonnonmukaisesta ruoldnnasta olla käytettävissä. 

Kartoituksilla ja tilatutkimuksilla on saatu selville, 
miten luonnonmukaisesti viljelty tila toimii käy-
tännössä. Samoin niillä löydetään mahdollisia on-
gelmakohtia ja selvitetään tutkimustarpeita. Lisäk-
si tiloilla olevia luonnonmukaisen tuotannon 
edellyttämiä puitteita voidaaan käyttää hyväksi 
tehtäessä soveltavaa ruokintatutkimusta. Sovelta-
van ruokintatutkimuksen lisäksi tarvitaan kontrol-
loiduissa olosuhteissa tuotettua perustutldmustie-
toa. Perustutkimus palvelee sekä tavanomaista että 
luonnonmukaista tuotantoa. 
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