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Pieni säilörehun kakkossato voi olla tavoiteltava strategia

Niukan väkirehun malli 
pienentäisi maidontuotannon 
hiilijalanjälkeä
Maidontuotannon luontainen etu on lehmien kyky muuttaa karkearehut 

korkealaatuisiksi elintarvikkeiksi. Käytännössä lypsylehmien ruokinta 

sisältää lähes puolet väkirehua, josta suurin osa on viljaa. Vilja parantaa 

tuotannon kannattavuutta, mutta toisaalta lisää ympäristökuormitusta 

nurmeen verrattuna. Viljan käytön vähentäminen eli matalaväkirehumalli 

pienentäisi maidontuotannon ravinnehuuhtoumia ja hiilijalanjälkeä. 

 ◼ Teksti ja kuva: Auvo Sairanen

E dullisen viljan käyttö 
lisää rehun kokonais-
syöntiä ja samalla mai-
totuotosta. Viljan edul-

linen markkinahinta perustuu 
osittain hehtaaritukeen. Pinta-
alaperusteisena viljakilo saa suu-
remman tuen kuin esimerkiksi 
yksi kilo nurmen kuiva-ainetta.

Viljan avulla voidaan säätää 
ruokinnan energiapitoisuus vas-
tapoikineilla lehmillä korkeaksi 
ja pienentää näin ketoosiriskiä. 
Ketoosi pysyy kyllä kurissa mal-
tillisella väkirehumäärällä, jos 
säilörehun laatu on riittävän 
hyvä. 

Liian suuri väkirehumäärä 
lisää hapanpötsin ja sorkkasai-
rauksien riskiä. Niin kutsutussa 
matalan panoskäytön strategi-
assa viljan käyttömäärän vähen-
tämisen perusteena on esitetty, 
että lehmien parantunut terveys 
korvaisi pienentyneen tuotok-
sen. Osittain näin onkin, mutta 
tutkimusten mukaan kestävyy-
den kautta saadut edut eivät 
välttämättä kata tuotosmene-
tyksiä.

Käytännössä hyvin pienen 
väkirehuosuuden käyttö toimii 

oikeasti vain suurissa laidun-
maissa, Irlannissa ja Uudessa-
Seelannissa. Näissä maissa lai-
tumen tuotantokustannus on 
hyvin pieni eikä runsaalle viljan 
käytölle ole taloudellisia perus-
teita. Suomessa matalaväkirehu-
malli onnistuu korotetun pel-
totuen kautta lähinnä luomu-
tiloilla.

Matalaväkirehumallin väkire-
humäärälle ei ole mitään tark-
kaa rajaa. Luke Maaningalla 
toteutettiin koko tuotoskauden 
kestänyt koe, jossa keskimääräi-
nen väkirehuosuus oli 25 pro-
senttia. Matalaväkirehustrategi-
asta voidaan kuitenkin puhua, 
kun viljan käyttöä vähennetään 
selkeästi. Esimerkiksi 30–35 pro-
sentin väkirehuosuudella puhu-
taan jo merkittävästä väkirehun 
vähennyksestä. 

Maidon sopimustuotanto voi 
vähentää viljan käyttöä
Nestemaidon kotimainen kulu-
tus on pienentynyt viime vuo-
sien aikana ja korvaavia vien-
timarkkinoita on ollut vaikea 
löytää tilalle. Kotimaisen kulu-
tuksen ylittävä osa tuotannosta 

Yksi keino vähentää väkirehun 
osuutta on korjata toinen nurmi-
sato hieman normaalia aiemmin. 
Sen myötä kolmas niitto ajoittuu 
elokuun loppupuolelle. Ruokintako-
keissa käytetyt rehut on merkitty 
selvästi paaleihin. 

joudutaan jalostamaan heikko-
katteiseksi maitojauheeksi, jota 
joudutaan viemään jopa tappiol-
lisesti ulkomaille.

Markkinatilanteen tasapai-
nottamiseksi merkittävästä vien-
tiosuudesta vastaava Valio on 
siirtymässä sopimustuotantoon. 
Tilan tuotantomäärä sidotaan 
aikaisempina vuosina toteutu-
neeseen määrään. Sopimusmää-
rän ylittävältä osalta maksetaan 
alennettua hintaa.

Sopimustuotantomäärä on 
lisäksi sidottu kuukausiin. Tal-
vikuukausien aikana tuotetaan 
enemmän maitoa kuin kesällä 
ja alkusyksyllä. Talvikauden 
mukaan mitoitettu kapasiteetti 
on kesäkuukausien aikana vajaa-
käytössä, mikä heikentää mai-
donjalostuksen kannattavuutta. 
Vaihtelun tasaamiseksi maidon 
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hinta on Valion sopimusmallissa 
sidottu kuukauteen ja hinta on 
matalin silloin, kun tuotanto on 
valtakunnan tasolla suurin. 

Maitotila voi tasata tuotanto-
määräänsä poistojen painotta-
misella ja siemennysten ajan-
kohdan suunnittelulla. Poisto-
jen aikaistaminen aiheuttaa kus-
tannuksia ja siemennysten ajoi-
tuksen kautta tuotannon tasaa-
minen vie paljon aikaa.

Säätämällä väkirehuosuutta 
tuotantoa voi rajoittaa jousta-
vasti kuukausina, jolloin mai-
don hinta on alhaalla. Väkire-
humäärän vähennys kannattaa 
kohdistaa loppulypsykauteen, 

mikäli tämä on tilalla toteutet-
tavissa.

Kannattava väkirehun määrä 
riippuu maidolle maksettavasta 
hinnasta sekä käytettävissä ole-
vien rehujen laadusta ja hankin-
takustannuksista. Näiden seikko-
jen vuoksi väkirehuruokintaan 
ei voi antaa yleisohjetta ja rehus-
tus täytyy optimoida tapauskoh-
taisesti kuukausitasolla.

Viljan vähentäminen 
pienentää hiilijalanjälkeä
Viljan käytön vähentäminen 
pienentää maidontuotan-
non hiilijalanjälkeä, jos pääs-
töt lasketaan kokonaisuutena 

mukaan lukien maankäyttösek-
tori, kuten LULUCF edellyttää. 
Maankäytön huomioiminen tar-
koittaa, että rehuntuotannossa 
olevien peltojen päästöt ja hii-
linielut lasketaan mukaan mai-
don hiilijalanjälkeen.

Karkeasti tarkasteltuna 
nurmi voi sitoa hiiltä ja viljan 
viljely vapauttaa hiiltä ilmake-
hään. Nurmen osuuden lisää-
minen ruokinnassa vähentää 
sellaisenaan kasvihuonekaasu-
päästöjä. 

Hiilijalanjäljen lisäksi viljan-
viljely lisää fosforin huuhtou-
tumista. Viljan mukana lypsy-
lehmille jyvittyy laskelmissa osa 

Itämeren fosforikuormituksesta 
riippumatta siitä, missä maito 
on tuotettu.

Toinen päästöjä vähentävä 
tekijä on sadon määrä. Nurmi 
tuottaa yli kaksinkertaisen 
sadon viljaan nähden. Nurmen 
osuuden lisääminen vähentää 
maidontuotannon vaatimaa 
kokonaispeltoalaa ja samalla 
maidolle peltojen kautta tule-
vaa hiilijalanjälkikuormitusta. 
Ympäristöetu on suuri, mikäli 
peltoalan vähentäminen voi-
daan kohdistaa turvemaihin.

Tuotantoaan laajentaneilla 
tiloilla on usein puutetta pelto-
alasta ja tuotanto perustuu tilan 
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ulkopuolelta ostettavaan väki-
rehuun. Jos tilan pellot ovat jo 
ennestään kiinni nurmituotan-
nossa, nurmirehun osuutta ei 
voi enää lisätä. 

Ennestään nurmivaltaisilla 
tiloilla keinoina vähentää viljan-
käyttöä on suojaviljan korjaami-
nen kokoviljana ja nurmisatojen 
parantaminen. Nurmen suora-
kylvöä kannattaa myös kokeilla, 
mikäli pellot soveltuvat tähän.

Pikkukakkosesta apua 
väkirehun vähentämiseen
Tiukassa taloustilanteessa väki-
rehun käyttö joudutaan pitä-
mään talousoptimin määrää-
mällä tasolla. Samoin poikimi-
sen jälkeisenä aikana lehmien 
terveyden ylläpito on ykkösasia 
myös ympäristön kannalta. 

Terveysongelmat lisäävät lää-
kejäämistä johtuvaa maitohä-
vikkiä ja ennenaikaisia poistoja. 
Jokaista poistoa kohti joudutaan 
kasvattamaan uusi lehmä vasi-
kasta saakka.

Tulevaisuuden haasteisiin täy-
tyy kuitenkin valmistautua. Nur-
mirehun osuuden lisäämiseen 
kannattaa kiinnittää huomiota, 
vaikkei sinällään alkaisi soveltaa 
matalaväkirehustrategiaa.

Umpilehmät ja uudiseläimet 
eivät tarvitse viljaa. Samoin lop-
pulypsykauden väkirehuruokin-
taa voi olla vara vähentää.

Väkirehuosuutta voidaan pie-
nentää kohdistamalla lypsyleh-
mille ensimmäisen sadon hyvin 
sulavaa säilörehua. Kahden 
niiton strategia tuottaa tällöin 
määrältään suuren ja sulavuu-
deltaan heikon jälkisadon, josta 
osa kuitenkin joudutaan syöttä-
mään lypsylehmille. 

Kolmen niiton strategia aut-
taisi pitämään rehun sulavuu-
den korkeana, mutta myöhään 
korjattu syysrehu ei välttämättä 
vastaa analyysien antamaa lupa-
usta. Myöhäinen syysniitto sisäl-
tää myös melkoisen sääriskin.

Yksi vähemmän käytetty kor-
juustrategia on kolmen sadon 
taktiikka, jossa toinen sato kor-
jataan poikkeuksellisen aikaisin. 
Strategiasta voi käyttää nimitystä 
pikkukakkonen toisen korjuu-
kerran pienen satotavoitteen 
vuoksi. 

Aikaisen toisen niiton seu-
rauksena kolmas niitto ajoittuu 
elokuun loppupuolelle ja laatu-
ongelmia aiheuttavien syksyn 
nurmenkasvupäivien määrä jää 
pieneksi. Miinuspuolena pik-
kukakkosstrategiassa on perin-
teisiä strategioita jonkin verran 
korkeampi korjuukustannus.

Luke Maaningalla on meneil-
lään koetoimintaa pikkukakkos-
strategian testaamiseksi. Kesän 
2020 rehunkorjuussa ensimmäi-
sen, 16.6. tapahtuneen korjuun 
satomäärä jäi kuivuuden vaivaa-
milla ja heikosti talvehtineilla 
nurmilla 2 400 kiloon kuiva-
ainetta hehtaarilla. Toisessa kor-
juussa 16.7. yllettiin tavoitteena 
olleeseen satoon, 1 500 kuiva-
ainekiloon hehtaarilta. Kolmas 
sato korjattiin 20.8. ja se tuotti 
loppukesän sateiden siivittä-
mänä eniten, lähes 3 000 kuiva-
ainekiloa hehtaarilta. Rehujen 
D-arvot olivat jokaisessa kor-
juussa luokkaa 700 grammaa 
kuiva-ainekiloa kohti.

Syksyllä 2020 alkavassa ruo-
kintakokeessa verrataan eri 
satojen tuotantovaikutusta kes-
kenään. Rehut saatiin korjattua 
hyvissä olosuhteissa, joten säi-
den puolesta eri sadot ovat ver-
tailukelpoiset. Perusoletuksena 
on, että nyt käytetyllä pikkukak-
konen-strategialla maitotuotos-
erot eri niittojen kesken jäävät 
suhteellisen pieniksi. 

Kasvuolosuhteiltaan haasta-
van kesän 2019 säilörehuilla 
tehdyssä aikaisemmassa ruo-
kintakokeessa pikkukakkosen 
kolmossato ei vielä osoittautu-
nut ensisadon veroiseksi. Syys-
korjuun murheena oli rehun 
alentunut syöntimäärä, mikä 
heijastui tuotokseen. Ensisatoa 
syöneet lehmät lypsivät päivässä 
kilon enemmän maitoa verrat-
tuna kolmossatoa syöneisiin leh-
miin. ◻
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SÄÄSTÖÄ JA PAREMPAA LAATUA

• Runsas sato pienemmin panoksin

• Parempi valkuaisen laatu rehussa

• Maittavaa rehua  
 suurempi syönti lisää maitotuotosta

• Ravinteiden huuhtoutuminen vähäisempää  
hyvä hyötysuhde

• Parantaa lietteen typen hyväksikäyttöä

• Edistää vilkasta maaperän pieneliötoimintaa  
 ravinteita vapautuu kasveille enemmän

• Toimivat kuivissakin olosuhteissa


