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Kuinka yksivuotiset rehukasvustot  
pärjäsivät kesän 2019 kuivissa oloissa?

rehun laatu näyttää? Ensimmäisen korjuun 
rehuarvoja ei tässä kokeessa analysoitu, kos-
ka tavoitekorjuuajasta myöhästyttiin. 

Jälkisadoista tehtiin rehuanalyysit. Jälki- 
sadossa kaikki seokset olivat erittäin sulavia. 
Italianraiheinää sisältävien seosten 3-4 sekä 
seos 6 sulavuus vaihteli välillä 720-730 g/kg ka 
ja Westerwoldin raiheinäseoksilla 1,2 ja 5 vä-
lillä 680-700 g/kg ka. Kuitua oli näissä seoksis-
sa niukasti; NDF oli keskimäärin 450 ja iNDF  
37 g/kg ka. Raakavalkuainen oli kaikilla seok-
silla 160 g/kg ka yläpuolella, vaihdellen välil-
lä 180-245 g/kg ka (kuvio 2). 

Korkeimmat raakavalkuaiset olivat seok-
sissa 1 ja 2, joissa 45 kg/ha typpilannoitus lai-
meni pienimpään massaan. Matalin raaka-
valkuainen oli sikuria ja persianapilaa, sisäl-
täneissä seoksissa 4 ja 6, joiden typpilannoi-
tus oli 45 ja 30 kg/ha (kuvio 2).  Westerwol-
dinseoksissa (1,2 ja 5) rehun sulavuus oli kes-
kimäärin italianraiheiniä matalampi (690 g/
kg ka), NDF hieman korkeampi (485 g/kg ka) 
ja iNDF selvästi korkeampi (65 g/kg ka) kuin 
italianraiheinäseoksilla. Italianraiheinää si-
sältävät seokset näyttävät olevan sokeripi-
toisempia, kuin pelkkää westerwoldinraihei-
nää sisältävät seokset (kuvio 2). 

Vaikka italianraiheinäseosten sokeri-
pitoisuus on korkea, ei raiheinäkasvus-
toja voi suositella säilörehuksi biologi-

sessa säilönnässä, sillä kuiva-ainepitoi-
suus on matala, vain 120 g. Happosäilön-
nässäkin annostus pitää olla totuttua sel-
västi korkeampi. Laiduntamalla kostean 
raiheinäsadon säilöntäongelmat voidaan 
välttää.

Vilja ja palkokasvit  
lisäävät kokonaissatoa

Tuloksen pohjalta voidaan todeta, että viljan 
ja palkokasvien käyttö lisää kokonaissadon 
määrää, mutta jos lakoavan kasvutavan kas-
via (seokset 1 ja 2) säilytetään pitkään, voi al-
le jäävän nurmen jälkisato alentua. Suurem-
man raiheinän kylvösiemenmäärä olisi voi-
nut lisätä näiden seosten jälkisadon määrää. 
Pystykasvuinen seoskasvi (seos 3) näyttäisi 
antavan jälkisadon heinien kehitykselle pa-
remmat lähtökohdat, samoin kuin suurem-
pi raiheinän kylvösiemenmäärä. 

Viljapitoisten seosten ensimmäisen re-
hun laatu oli silmämääräisesti arvioiden lai-
dunnuksen kannalta melko vanhaa eikä vil-
jan kortisuuden vuoksi kovin hyvin laidun-
nukseen sopivaa. Pehmeämpi herne ja vir-
na tosin säilyttävät maittavuuden pidem-
pään. Naudat saattavat arastella laidunnuk-
sessa vihneellisiä viljoja. Melko pitkävihnei-
sen ruisvehnän ensimmäinen sato voisi ol-

la edullista korjata säilörehuksi. Ilman vil-
jaa perustetut kasvustot hävisivät ensim-
mäisen sadon määrässä selvästi eikä jälki-
sadon määrä kyennyt nostamaan satoa vil-
jaa sisältäneiden seosten tasolle. Myös viljat-
tomilla seoksilla ensimmäisen korjuun viipy-
minen saattoi heikentää rehun laatua, mut-
ta todennäköisesti vähemmän kuin viljapi-
toisilla seoksilla. 

Jälkisadossa raiheinät muodostivat kaik-
kien seoksien pääkasvin.  Italianraihei-
nää sisältäneet seokset olivat sulavampia, 
niukkakuituisempia ja sokerisempia kuin 
westerwoldinraiheinää sisältäneet seokset. 
Pitkälle meneviä johtopäätöksiä raiheinien 
keskinäisistä eroista ei kuitenkaan voi tehdä. 
Kaikki seokset sopivat periaatteessa täyden-
tämään laitumien keskikesään hidastunutta 
kasvua, mutta monipuoliset seokset ovat sa-
tovarmempia kuin yksipuoliset. 

Jos seoksesta halutaan paljon satoa mah-
dollisimman nopeasti, voi ainakin kuivissa 
oloissa viljan ja palkokasvienkasvin käyttöä 
suositella. Heinäkumppanin siemenmäärän 
kasvattaminen seoksessa voisi myös olla jär-
kevää.  Jos taas rehun laatu halutaan pitää 
tasaisena, huolehditaan rikkatorjunta, eikä 
sadon määrällä ole niin suurta painoa, voi-
vat viljattomat seokset olla parempia vaih-
toehtoja.

Monilla laiduntavilla tiloilla koetaan 
keskikesällä laidunalan niukkuutta, 
kun monivuotisten nurmien kasvu hii-
puu muutamiksi viikoiksi keskikesällä. 
NurmiNauta-hankkeessa etsittiin 
vaihtoehtoja, joilla laitumien tuotto 
voitaisiin pitää tasaisena koko laidun-
kauden ajan. 

Keväällä kylvetyt, yksivuotiset rehukasvit voi-
vat täyttää monivuotisten nurmien kasvun 
notkahduksen jättämän aukon. Ne sopivat 
myös välikasviksi peruskunnostettaville loh-
koille ja apilanurmille. Mutta mikä seos tuot-
taisi parhaan sadon ja millaiset rehuarvot eri 
seoksilla on ja entä kuinka käy, jos kuivuus is-
kee? Tästä otettiin selvää NurmiNauta-hank-
keen demokokeessa Luonnonvarakeskuk-
sen Siikajoen koeasemalle kesällä 2019.

Demokoe perustettiin runsasmultaiselle 
karkealle hiedalle, jonka pH ja fosfori olivat 
luokassa hyvä, kalium ja kalsium luokassa 
välttävä ja magnesium luokassa huononlai-

nen. Demossa oli kuusi seosta (taulukko 1), 
joista tavoiteltiin 2-3 satoa, joista ensim-
mäistä noin 6-8 viikkoa kylvöstä. Palkokasvi-
pitoisille seoksille annettiin typpeä 1. sadol-
le 45 kg/ha ja 2. sadolle 45-30 kg/ha. Muille 
seoksille typpeä annettiin 1. sadolle 80-100 
kg/ha ja 2. sadolle 60-45 kg/ha. 

Kylvö tehtiin 28.5., jonka jälkeen satoi 
reilu 60 mm ennen juhannusta, mutta ju-
hannuksen jälkeen seuraava kunnon sade 
saatiin vasta 11. elokuuta. Heinäkuun sade-
määrä oli vain 9 mm ja käytännössä sateet 
haihtuivat heti ilmaan. 

Kuivuus hidasti kasvua ja lisäksi demo-
ruutuja säästettiin 7.8. koeasemapäivään. 
Ensimmäinen niitto olikin vasta 12.8., jolloin 
lämpösummaa oli kertynyt jo 668 astetta. 
Toinen niitto tehtiin kahdessa osassa niin, 
että 3.9. niitettiin seokset 3-6 ja 12.9. seok-
set 1-2. 

Demokokeissa kullakin seoksella oli vain 
yksi koeruutu, joten tulokset ovat suun-
taa-antavia. Demon sadonkorjuut tehtiin 

niittämällä. Kuviosta 1 nähdään, että kylvön 
jälkeiset sateet lisäsivät eniten nopeam-
min orastuneiden viljapitoisten seosten sa-
toa (seokset 1-3) ja erityisesti jos mukana oli 
myös typpeä sitovia palkokasveja (seokset 
1-2). Ilman viljaa perustetuista kasvustois-
ta pärjäsi parhaiten niin ikään palkokasvi-
pitoinen seos 6. Toisen sadon määrä vilja- 
palkokasviseoksilla 1-2 oli muita heikompi. 
Tämä johtui seoksien 1 ja 2 raiheinän auk-
koisuudesta ja ponnettomasta versomises-
ta verrattuna seoksiin 3-6. 

Westerwoldinraiheinien kylvömäärä vil-
ja-palkokasviseoksissa olisi myös saanut ol-
la suurempi, koska versominen oli kuivissa 
oloissa ja varjostuksessa niukkaa (kuva 1). 
Seoksien 3-6 jälkikasvu käynnistyi 1 niiton 
jälkeen voimakkaana (kuva 2).

Rehun laatuun huomiota

Viljapitoiset seokset (1-3) näyttävät antavan 
suurimman kokonaissadon, mutta miltä  

Kuva 1. Viljapohjaisten seosten 1-3 jälkikasvu 10 päivää ensimmäisestä 
niitosta. Keskimmäisessä kuvassa on nähtävissä seoksen 2 rehuvirnan 
hienoista jälkikasvua. 

Kuva 2. Seosten 3-6 jälkikasvu 10 päivää ensimmäisestä niitosta. 
Vasemmalla seoksen 3 sikuri näkyy voikukkaa muistuttavin lehdin kas-
vustosta. Oikealla seoksen 6 persianapila piilottelee raiheinän sisällä. 

Taulukko 1. 
Seosten kasvit 
ja kylvömäärät 
kg/ha.

KUVAT: MARIA HONKAKOSKI

Seos 1, Ingrid ruokaherne, Lennox-kevätvehnä (KV) ja 
          Bendix-westerwoldinraiheinä (WW). 
Seos 2, Ebena-rehuvirna, KV ja WW. 
Seos 3, Nagano-ruisvehnä ja Meroa-italianraiheinä (IR). 
Seos 4, Puna II-sikuri ja IR. 
Seos 5, IR ja WW. 
Seos 6, Strahwood-persianapila ja IR.
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Sokeri ja raakavalkuainen g/kg ka 

TEKSTI: ARJA MUSTONEN

Tuottavan nautatilan nurmi -kehittämishanke 
keskittyy nautatiloja koskeviin nurmi- ja laidunaiheisiin

NurmiNauta

Kuvio 1: 
Kuiva-ainesadot 1. Ja 2. yhteensä. 

Kuvio 2: Rehun sokeri ja raakavalkuaispitoisuudet jälkisadossa. 
Jälkisadon pääkasvit.


