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Neljäkin satoa ja
kymmenen sentin
niittokorkeus
Ruokintaan laatua lyhennetyllä nurmikierrolla
Laadukkaalla ja riittävällä säilörehusadolla on merkittävä vaikutus niin
lypsylehmän terveyteen ja tuotokseen kuin maitotilan talouteenkin.
Nurmisadon määrää ja laatua kannattaa siis hioa, ja arvokas säilörehu
varastoida ja käsitellä huolellisesti.
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Kantoniemen tilalla käytetään
lyhennettyä nurmikiertoa. Kuivaainetta saadaan keskimäärin
8000–9000 kiloa hehtaarilta ja
tilalla ollaan oltu tyytyväisiä rehun
laatuun. Ajosilppurilla ajettu matka
lyhenee, kun sen edellä kulkeva
ja leveä karhotin kokoaa paksun
karhon. Niittomurskaus ja tarvittaessa myös pöyhiminen edistävät
nopeaa kuivumista.

Ä

htärin Peränteellä sijaitsevalla Kantoniemen
tilalla on saavutettu
hyviä tuloksia lyhennetyllä nurmen korjuukierrolla.
Nurmen niittokorkeus on korotettu 10 senttiin, jolloin sänki
jää vihertävän elinvoimaiseksi
ja lähtee kuivemmallakin kelillä
ripeästi kasvuun. Tällä tavalla
kokonaissato saadaan suuremmaksi kuin harvemmin korjattuna, pohjia myöten niitettynä,
yrittäjä Juha Kantoniemi kertoo.
”Lyhennetyllä nurmikierrolla
eli useammalla korjuukerralla
voidaan myös kompensoida kasvukauden vaihteluja, ja paikata
heikompia kasvujaksoja paremmilla.”
Keskisato on 8 000–9 000
kiloa kuiva-ainetta hehtaarilta
ja rehun laatuun on oltu tyytyväisiä. Tilan viljelyala on noin
470 hehtaaria, josta nurmella
on noin puolet. Ruokittavana
on 350 lypsävää ja nuorkarja.

Lannoitusta tasaisesti koko
kasvukauden ajan
Nurmen lannoituksessa periaatteena on, että lietteen levitystä
on pyritty jakamaan useampaan
eri kertaan makuhaittojen välttämiseksi ja rehun syönnin maksimoimiseksi.
Keväällä lietettä levitetään
nurmelle vetoletkukalustolla
noin 25 tonnia ja lisätyppeä
riippuen lietteen ja kasvustossa
olevan apilan määrästä. Kokonaistypen tavoitemäärä liete ja
lisälannoite yhteenlaskettuna
on 120 kiloa hehtaarille. Kantoniemen nurmissa pyritään pitämään aina apilaa mukana lisätypen määrän minimoimiseksi.
Kesän lannoituksessa lietteen
määrä pysyy samana ja lisälannoitetta annetaan siten, että typpeä tulee yhteensä 80 kiloa hehKM 5/2021
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Juha Kantoniemi kertoo tavoittelevansa
säilörehussa aina yli
35 prosentin kuivaainepitoisuutta.

taarille. Kolmannelle sadolle
lannoituksen tavoitteena on
saada typpeä yhteensä 40 kiloa
hehtaarille.
Kantoniemen tilan nurmenkorjuu on ulkoistettu Nuivain
Oy:lle, jolla on käytössä ajosilppurikalusto. Viime kasvukaudella ensimmäisen nurmisadon korjaaminen aloitettiin
10. kesäkuuta ja noin viiden viikon päästä hyökättiin kakkossadon kimppuun 18. heinäkuuta
alkaen. Kokoviljasäilörehun

korjaaminen aloitettiin 18. elokuuta. Kolmas nurmisato kerättiin elokuun 20. päivästä alkaen
ja parhailta lohkoilta korjattiin
vielä neljäs sato 22. syyskuuta
alkaen.

Riittävä kuiva-ainepitoisuus
takaa onnistuneen ruokinnan
Koneketjussa on mukana pöyhin, mistä on tarvittaessa hyötyä, kun säilörehun kuiva-ainetavoite on yli 35 prosenttia. Sadekesänä ja lyhyillä poudilla pöy-

hin on erityisen hyödyllinen.
Tavoitteena on saada rehu laakasäilöön vuorokauden sisällä
niitosta, koska pellolla makuuttaminen aiheuttaa suoria laatutappioita muun muassa sokereissa ja hygieenisessä laadussa.
Juha Kantoniemi korostaa
kuiva-ainepitoisuuden tärkeyttä
ruokinnan toteutuksessa:
”Olen huomannut ruokinnan
onnistumisen kaikella tavalla
helpottuvan tuon rajan ylittyessä, säilöntä helpottuu laatutappioiden pienentyessä, seosrehun optimi koostumus on
helppo saavuttaa ja lehmät lypsävät vähemmillä ongelmilla.”
”Tästä syystä emme ole luopuneet niittomurskauksesta, vaan
lisänneet korjuuketjuun pöyhinnän tarvittaessa. Haluamme
edesauttaa rehun nopeaa kuivumista kaikin keinoin.”

Ohra toimivin
kokoviljasäilörehussa
Viime vuonna Kantoniemessä
oli viljelyssä kokoviljasäilörehukäyttöön ruisvehnää, vehnää ja ohraa. Viljat kasvatettiin
pääosin perustettavan nurmen
suojaviljana. Korjuuaikanäytteiden perusteella tutkittiin ja vertailtiin eri viljojen ravinnepitoisuuksia sopivimman kokosäilö-

Lyhennetyssä nurmikierrossa sänki jätetään kymmensenttiseksi, jolloin nurmi lähtee nopeasti uuteen kasvuun.
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Karhotin nurmen
korjuun koneketjussa
nopeuttaa sadonkorjuuta ja vähentää nurmen tallaantumista.
Koneketjuun sisältyy
myös pöyhin, josta
on hyötyä erityisesti
lyhyiden poutajaksojen aikana.

rehukasvin löytämiseksi. Ruisvehnässä sadon määrä oli kiitettävä, mutta korjuunäytteiden
perusteella sen energiapitoisuus
jäi viljoista alhaisimmaksi. Jatkossa kokoviljana aiotaan käyttää ohraa sen hyvän tärkkelyspitoisuuden vuoksi.
Viljat niitettiin tarkkuussilppurin suoraniittopäällä varsin
pitkään sänkeen. Suojaviljan
korjuun jälkeen kasvanut nurmi
sänkineen korjataan vielä loppusyksystä umpilehmien ja hiehojen rehuksi. Lisäksi hyvälaatuista olkea korjataan talteen seosrehun komponentiksi
umpilehmille, mutta myös lypsäville. Seosrehun kuidun määrän
säätely on entistä tärkeämpää
säilörehun ollessa hyvin sulavaa
ja lehtevää.
Nurmirehun laatua tarkkaillaan rehuanalyysillä. Kantoniemessä energiapitoisuudet ovat
olleen yli 11 MJ, NDF 400:n
paikkeilla ja valkuainen 150– 70
gramman haarukassa. Rehujen
kuiva-ainepitoisuutta mitataan
myös säännöllisesti ruokinnan
onnistumiseksi.
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peittelyä kesäyössä, mutta palkitsee turvaamalla laadukkaan säilörehun parhaimmillaan koko
vuodeksi.
Siilinjärveläisellä Murtomäen
tilalla lypsetään neljän robotin voimin. Jatkuva toiminnan
kehittäminen on nostanut keskituotoksen 13 000 kiloon energiakorjattua maitoa vuodessa.
Erinomaiseen tulokseen pääseminen edellyttää paitsi laadukkaan nurmisadon saamista
pelloilta, myös tarkkaan mietittyä ja hiottua rehun varastointia.
”Laakasäilöllä tehtävä työ on
erittäin tärkeää, koska tässä vaiheessa voidaan pilata pellolla
tehty tarkka ja huolellinen työskentely”, Janne Kokkonen painottaa.
Kantoniemen tilan nurmisadot säilöön urakoidaan Nuivain Oy:n ajosilppurikalustolla.

”Valkuainen jäi syystä tai toisesta aika alhaiseksi lyhennetystä korjuukierrosta huolimatta, ja se pitää tietenkin huomioida kokonaisruokinnassa”,
Juha Kantoniemi täsmentää.
”Maitotuotos on kuitenkin

noussut siihen malliin, että menetelmä on tullut jäädäkseen.”

Huolellinen säilötyöskentely
varmistaa rehun säilönnän
Nurmisadon korjuu tietää pitkiä konetyöpäiviä ja laakasäilön

Valmisteluun varattava
aikaa
Murtomäen tilalla rehunteon
valmistelu aloitetaan laakasäilöjen ja niiden ympärillä olevien
alueiden asfaltin harjauksella
sekä puristenestekaivon tyhjennyksellä. Reunapainopusseja varataan ja täytetään riittävä määrä. Viimeistään tässä
vaiheessa varmistetaan, että tar-

vittavia peittelymuoveja on hankittu riittävästi.
Myös rehunlevityskaluston
huolelliseen pesuun pitää varata
riittävästi aikaa varastointihygienian takaamiseksi.
”Meillä on yhtenä siilokoneena kaivuri, jonka kunnolliseen puhdistukseen saa varata
kokonaisen päivän. Samalla tarkistetaan muun muassa mahdolliset hydrauliikkavuotoihin liittyvät riskit”, Kokkonen kertoo.
Laakasäilöjen reunat pääosin
muovitetaan, mutta useampaan
kertaan täytettävät nuorisokarjan rehusäilöt on helpompi täyttää muovittamatta.
Murtomäen tilalla on käytössä
ajosilppuri ja toimivaksi säilöntäaineeksi on vakiintunut muurahaishappo. Varastoon hankitaan puolet AIV 2 Plussaa kosteammalle sadolle ja puolet Primaa, joka miedompana toimii
kuivemmalla säällä. Rehukuormat punnitaan vaa’alla ja happoa lisätään viisi litraa rehutonnia kohden. Märempään satoon
voidaan käyttää happoa vähän
reilummin.
”Säilönnästä on saatavilla
hyväksi havaittua, tutkittua tietoa sekä koti- että ulkomailta.
Kantoniemen tilalla
tavoitteena on saada
rehu laakasäilöön
vuorokauden sisällä
niitosta, koska pellolla makuuttaminen aiheuttaa suoria
laatutappioita muun
muassa sokereissa
ja hygieenisessä laadussa. Laakasäilön
peittelyyn päästään
usein vasta auringon
laskiessa.
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Janne Kokkonen on hionut tilansa säilötyöskentelyn toimivaksi. Sillä varmistetaan hyvä säilyvyys ja mahdollisimman vähäinen hävikki. Nopea ja tehokas
tiivistys sekä huolellinen peittely ovat säilötyöskentelyn avainasioita.

Esimerkiksi brittiläiseltä säilörehuasiantuntijalta, Gordon Marleylta on saatu hyviä vinkkejä
Maitoyrittäjien seminaareista”,
Kokkonen kertoo.

Nopea tiivistys vähintään
kahdella koneella
Kun rehuralli pääsee täyteen
vauhtiin, varastointi aloitetaan
aina yhdestä laakasäilöstä. Kun
nähdään, että rehua on tulossa
reilusti, voidaan täyttää kahta
laakasäilöä yhtä aikaa. Säilön tiivistys aloitetaan ohuina kerroksina heti ensimmäisestä kuormasta lähtien.
”Meillä on kasalla vähintään
kaksi konetta yhtä aikaa, toinen
levittää ja toinen tiivistää. Kaivurin ja traktorin lisäksi apuna
voi olla myös kurotin. Näin saadaan aika käytettyä tehokkaasti
ja tamppaus onnistumaan mahdollisimman hyvin”, Kokkonen
kertoo.
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Laakasäilö pyritään aina saamaan kiinni vuorokaudessa.
Jos täyttö kuitenkin jatkuu
seuraavana päivänä, tiivistäminen aloitetaan vasta uuden
rehukerroksen levittämisen jälkeen, koska yön aikana käynnistynyttä alemman kerroksen
säilömisprosessia ei enää haluta
sekoittaa.
Erityistä huomiota kiinnitetään laakasäilön reunojen tiivistämiseen, etteivät ne pääse painumaan talven aikana.
Täytön loppuvaiheessa Murtomäen tilan läpiajettavien laakasäilöjen päädyt siistitään ja
kaikki mahdollinen rehu säilötään talteen. Lopuksi tehdään
pinnan muotoilu ja loppupainatus kaikkein painavimmilla
koneilla usean tunnin ajan.
Käytössä on reunapainopussit
ja niille tehdään sopivat kuopat
paikallaan pysymisen varmistamiseksi.

Suolaa reunoille
Viimeistelyksi ja säilymisen varmistamiseksi loppupainatuksen
yhteydessä laakasäilöjen reunoihin levitetään merisuolaa. Noin
50 metriä pitkään säilöön käyte-

tään 60–80 kiloa rakeista suolaa.
Vaihtoehtona olisi käyttää vahvaa suolaliuosta reilusti annosteltuna. Tätä ”maailman vanhinta säilöntäainetta” on käytetty Murtomäen tilalla jo kym-

Laakasäilössä olevan säilörehun etureuna pidetään tiiviinä leikkaamalla
rehua terävänä pidetyllä rehuleikkurilla, jolloin rehu ei ehdi reunastakaan
juuri hapettumaan ja lämpenemään kesälläkään.
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menen vuoden ajan, ja laakasäilön reunat ovat säilyneet todella
hyvin.
Valmiiksi tiivistetty laakasäilö
peitetään ensin hapettomaksi
ohutkalvolla.
”Keittiöstä lainattu notkea
leikkuulauta on hyvä työkalu,
kun painelee muovin reunan
säilön seinien väliin”, Kokkonen vinkkaa.
Reunamuovin liepeet käännetään ohutkalvon päälle ja
sen jälkeen levitetään pintamuovi. Reunapainopussit löytävät kolonsa pintamuovin päällä.
Laakasäilöt viimeistellään lintuverkoilla ja painomatoilla tai
autonrenkailla.
”Painatuksesta ei tingitä.
Lepattavia muovinreunoja ei
saa näkyä!”

Rehuhävikin määrä haltuun
Rehun huolellinen käsittely jatkuu myös ruokintavaiheessa, ja
säilörehun hävikki pyritään pitämään minimissään rehunottovaiheessa. Laakasäilön leikkuu-

reuna pidetään tiiviinä ja rehua
leikataan pelkästään leikkurilla,
ylhäältä alaspäin. Tämä asia
korostuu etenkin kesällä, ettei
säilön leikkuureuna hapetu ja
ala lämpenemään, jolloin rehun
energia-arvo alkaa laskea.
On tärkeää, että rehuleikkuri
on terävä, jotta leikkaaminen
onnistuu tehokkaasti ja taloudellisesti. Tylsällä leikkurilla
repiessä rehun väliin pääsee
enemmän pilaantumisen käynnistävää ilmaa.
Tavoitteena on, ettei irtorehua myöskään jäisi laakasäilön
lattialle lämpiämään seuraaviksi
päiviksi. Irronnut rehu pilaantuu jo vuorokaudessa varsinkin kesäaikaan. Irralliset rehuläjät keräävät myös sadevesiä
säilöön.
Huomion arvoista on, että tylsästä terästä on haittaa monessa
mielessä. Se rasittaa konetyötä
mekaanisesti, hidastaa työtä, vie
enemmän polttoainetta ja heikentää merkittävästi säilötyöskentelyä lisäten rehuhävikkiä.

Loppuun saakka mietittyä
seosrehun tekoa
Murtomäen tilalla kaikki säilörehut varastoidaan laakasäilöissä. Säilöt ja muut tuotantotarvikkeet ovat omalla alueella
tilakeskuksessa. Alueen kulkureitit on asfaltoitu puhtaanapidon helpottamiseksi. Tämä
vähentää lian kulkeutumista
myös ruokintapöydälle.
Säilörehu leikataan ja kerätään kurottimella. Seosrehuvaunu ajetaan aina mahdollisimman lähelle rehun leikkauspaikkaa. Kauhaleikkurin kiinteä
pohja vähentää varisemista.
Seosrehun teko aloitetaan
lisäämällä vilja ja rypsi, jotka
tulevat ruuvilla pystysiiloista.
Välissä lisätään kivennäiset ja
lopuksi säilörehu. Variseminen
on vähäistä, kun komponenttien lisäämisen jälkeen valmis
seos siirretään seosrehuvaunulla
ruokintapöydälle.
Rehuhävikkiä arvioidaan
myös seosrehun valmistuksessa.
Omavalvontana hävikin määrää

voi mitata siivoamalla kulkureitille varisseet säilörehut ja muut
rehukomponentit. Kun hävikin määrän muuttaa euroiksi,
havahdutaan huolellisuuden
tärkeyteen.
”Rehun kuiva-aine voi vaihdella, ja on tärkeää ottaa rehunäytteitä riittävän usein, mikä
helpottaa reseptin päivittämistä
ja kuiva-aineen laskemista. Jos
leikkuupinta esimerkiksi pääsee
kuivahtamaan, voi näytettä ottamatta seosrehun kuiva-aineen
määrä nousta liian korkeaksi eli
säilörehua tulee seokseen liikaa,
jolloin aiheutuu hävikkiä”, Kokkonen tarkentaa.
Murtomäen tilalla tavoitteena
on, että lypsylehmiltä jää syömättä korkeintaan kymmenes
osa rehusta, mutta lehmät eivät
ehtisi syömään pöytää koskaan
kokonaan tyhjäksi. Lehmien
pöydät puhdistetaan päivittäin
ja syömäkelpoinen rehu kierrätetään hiehoille oman seosrehun jatkeeksi, joten seosrehusta
ei hävikkiä synny. ◻

