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Vaihtoehtoja lehmien 
väkirehuruokintaan
kuivan hellekesän jälkeen

Lypsykarjan ruokintaan on monia 

mahdollisuuksia, vaikka rehusato olisi jäänyt 

niukaksi. Jos karkearehua tuli vähän, pitää 

lehmien energian, valkuaisen ja kuidun 

tarvetta täydentää väkirehuilla. Mitä kannattaa 

huomioida, ettei väkirehutäydennyksestä seuraa 

korjaavia toimenpiteitä?

 ◼ Teksti: Tiina Karlström
 ◼ Kuvat: Minna-Riitta Ketokulta, Tiina Karlström

K arjan pääluvun vähentä-
minen rehusadon mah-
dollistamalle tasolle on 
yksi vaihtoehto, jos kar-

kearehua on niukasti. Silloin 
voi jatkaa tutulla ruokintastra-
tegialla. Jokaisen lypsylehmän 
poiston myötä lähtee kuitenkin 

myös meijerimaitolitroja. Nykyi-
sessä ja ilmeisesti myös pysyvässä 
maidon hintatilanteessa se ei 
välttämättä ole strategisesti kan-
nattava ratkaisu.

Muitakin mahdollisuuksia 
kannattaa pohtia, sillä maidon 
pohjoinen tuki tulee meijeriin 

toimitetuille litroille ja sillä on 
merkittävä vaikutus varsinkin 
pohjoisilla alueilla.

Paljonko lypsylehmää kohden 
tarvitaan rehuja?
Kuiva säilörehu voi silmämää-
räisesti näyttää varastossa vähäi-
seltä. Kuiva-ainekiloiksi lasket-
tuna saadaan selville todellinen 
ruokinnassa hyödynnettävä 
määrä. Rehuista tulee olla kat-
tavat ja edustavat rehunäytteet, 
jotta laskennallinen tulos on 
mahdollisimman oikea.

650 kiloa painava 40 kiloa päi-
vässä tuottava lehmä syö keski-
määrin 25 kiloa kuiva-ainetta 
päivässä. Päivittäinen energian 
tarve on 272 MJ ME ja valkuai-
sen tarve 2 324 g OIV/pv. 

Jos väkirehun osuus on 50 
prosenttia kuiva-aineesta, vuo-
den aikana tarvitaan 4 500 kuiva-

ainekiloa säilörehua ja sama 
4 500 kuiva-ainekiloa väkire-
hua lehmää kohden. Jos säilö-
rehun kuiva-ainepitoisuus on 30 
prosenttia, vuotuinen tarve on 
15 000 kiloa säilörehua. Jos väki-
rehun kuiva-ainepitoisuus on 85 
prosenttia, vuotuinen tarve on 
5 300 kiloa väkirehua.

ProAgrian tuotosseurannan 
mukaan täysrehulla, puolitii-
visteellä ja tiivisteellä sekä seos-
rehu- ja erillisruokinnalla saa-
daan samoja maitotuotoksia. Ne 
ovat strategisia valintoja. Onnis-
tumisen ratkaisee rehuannok-
sen koostumuksen vastaavuus 
eläimen tarpeeseen sekä joka-
päiväisen ruokintatyön toteutu-
minen. 

Jos olisi vain yksi toimiva ruo-
kintamuoto, tämäkin artikkeli 
olisi ajanhukkaa sekä kirjoitta-
jalle että lukijalle.

Jos rehusato jäi tarpeeseen nähden vajaaksi, kannattaa oikea korjausliike suunnitella 
huolellisesti. Vaihtoehtoja ostorehuista ja niiden toimittajista löytyy.
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mään 60 prosenttiin, tulee seu-
rata kuidun saantia, jotta pötsin 
toiminta ei häiriinny. 

Jos säilörehu on hyvää (D-arvo 
yli 700), mutta sitä on vähän, 
tulee ensin suunnata katse kui-
dun saantia lisääviin tuotteisiin 
ennen väkirehumäärän lisäystä. 
Esimerkiksi olki on yleisesti käy-
tetty kuitulisä. 

Olkea käytettäessä on huomi-
oitava, että sen energia- ja val-
kuaisarvot ovat hyvin alhaiset. 
Niiden saantia tulee lisätä väki-
rehun kautta. Kuitua voidaan 
saada myös väkirehusta.

Rehuseoksen koostamisessa 
tulee huomioida rehujen mait-
tavuus. Vain syöty rehu tuottaa. 
Lehmän runsas syönti antaa 
runsautta kaikkien ravintoai-
neiden saantiin. 

Rehuannosta koostettaessa 
tulee tietää, mitä tekee ja miksi. 

Asiantuntijoiden apua kannat-
taa hyödyntää, jos omat tiedot 
eivät riitä tai epävarmuus valtaa 
mielen.

Mitä lisärehua hankitaan 
karjalle ja miksi?
Miten mikäkin komponentti vai-
kuttaa maidon määrään ja mai-
don pitoisuuksiin? Innostumi-
nen uutuuksista voi olla tren-
dikästä, mutta silti tulee tietää, 
mitä ostaa ja miksi. 

Turvallisinta, edullisinta ja 
helpointa on ostaa kotimaisia 
rehuja suoraan toisilta tuotta-
jilta. Niiden käyttö on tuttua. 
Rehujen säilytys ja käyttö eivät 
vaadi investointeja varastotiloi-
hin ja osaamiseen.

Rehutoimittajien valikoimista 
löytyy paljon vaihtoehtoja erilai-
siin täydennystarpeisiin. Tauluk-
koon seuraavalla aukeamalla on 

koottu muutamia esimerkkejä 
tarjolla olevista rehuista. Niiden 
saatavuus vaihtelee koko ajan, 
joten tilanne kannattaa varmis-
taa ennen suurempia suunni-
telmia. 

Esimerkiksi kuiturehut kuten 
ohrarehu, leikkeet, mäski ja 
leseet ovat edullisia ja antavat 
pelivaraa karkearehuvajeessa. 
Perunarehu taas on energia-
rehu, eikä se korvaa lehmien 
kuidun puutetta. Parhaiten se 
soveltuu erinomaisesti esimer-
kiksi olkiruokinnassa oleville 
hiehoille.

Teollisuuden sivutuotteet 
ovat sananmukaisesti sivutuot-
teita, joten niiden koostumus 
vaihtelee. Jokaisesta toimite-
tusta rehuerästä tulee aina tar-
kistaa tuoteselosteessa olevat 
koostumustiedot.

Kuivat rehut haasteena, mistä 
saa järkevästi kosteutta?
Seosrehuruokinnan keskeinen 
asia on paitsi oikea koostumus, 
myös tasalaatuisuus, jossa jokai-
sen lehmän syömä jokainen 
suupala on koostumukseltaan 
samanlainen. Optimaalinen 
valmiin seoksen kuiva-ainepitoi-
suus on 35–40 prosenttia.

Jos käytössä olevilla rehuilla 
jäädään laskennallisesti sen alle, 
pitää kosteutta lisätä. Muutoin 
lehmät pystyvät helposti lajitte-
lemaan seosta, eikä seosruokin-
nan perusidea toteudu muualla 
kuin suunnitelmassa.

Yleisin tapa alentaa seok-
sen kuiva-ainepitoisuutta on 
lisätä sinne rehuista puuttuvaa 
vettä. Vesilisäystekniikoita löytyy 
tiloilta useita. 

Toinen tapa kosteuttaa 
seosta on käyttää märkiä rehu-
komponentteja kuten rankkia, 
heraa, glyserolia tai melassia. 
Näistä jokainen on ravintoaine-
sisällöltään hieman erilainen, 
mikä tulee huomioida ruokin-
taa tasapainotettaessa.

Tärkkelystä ja kuitua sopivasti 
lehmän tarpeiden mukaan
Hätiköityjä päätöksiä ei kannata 
tehdä. Pitää miettiä ja laskea. 
Kun seosresepti on laskettu tasa-
painoon, voi pienikin ”hihasta 
tempaistu” korjausliike aiheut-

Lehmien hyvän tuo-
toksen ja terveyden 
voi saada aikaiseksi 
useilla erilaisilla ruo-
kintavaihtoehdoilla. 
Tärkeintä on laskea, 
että lehmän ruokin-
nallinen tarve täyttyy. 
Tehtävä alkaa rehujen 
huolellisesta analy-
soinnista.

Viljakasvustot olivat hyvin epätasaisia ja kirjavia. Niistä saatu sato vaihtelee määrällisesti ja laadulli-
sesti suuresti. Jyvien pieni koko ja suuri kuoren osuus alentaa viljan rehuarvoa. 

Lisätäänkö energiaa, 
valkuaista vai kuitua?
Lypsylehmän ruokinnassa lähde-
tään aina ensin liikkeelle energi-
asta. Sen päivittäinen tarve hyvä-
tuottoisella lehmällä on 272 MJ. 
Jos energiasta on vajetta, lehmä 
alkaa muuntaa rehun valkuaista 
ja/tai kehon rasvoja energiaksi. 
Prosessit kuluttavat paljon ener-
giaa ja lisäksi valkuaisrehun hyö-
tysuhde maitovalkuaiseksi heik-
kenee. 

Lisävalkuaisesta saadaan paras 
hyöty sen jälkeen kun energian 
saanti on turvattu. Mitä parem-
malla karkearehulla se on saatu 
aikaan, sitä parempi hyöty saa-
daan sen jälkeen annettavasta 
valkuaislisästä.

Paras kuidun lähde on hyvä-
laatuinen säilörehu. Jos väkire-
hun osuutta joudutaan karkea-
rehun puutteesta johtuen lisää-
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Rehun nimi
ME MJ 
/kg ka

Raaka-
valkuainen
g/kg ka

Käyttösuositus-
rajat lypsävälle 
lehmälle/pv Varastoinnissa huomioitavaa Käytössä huomioitavaa Toimittaja

Rypsi ja rapsirouhe /  
ns. Satamarypsi

11,4 379

Rypsipuriste 
(kylmäpuristettu)

15,6 309 Rasvapitoisuudesta seuraava 
härskiintymisriski.

Kokonaisrehustuksen rasvapitoisuus 
max 7 % kuiva-aineesta.

Rypsipuriste (lämpökäsitelty) 12,3 358

Rypsin siemen 19 235 Rasvapitoisuudesta seuraava 
härskiintymisriski.

Kokonaisrehustuksen rasvapitoisuus max 
7 % ka:sta minimoi käyttöhyödyn.

Ohra hlp 60–64 13,2 119

Kaura hlp 54–58 12,1 127 Ohraan verrattuna kaura lisää 
maitotuotosta ja pienentää rasva- ja 
valkuaispitoisuutta.

Vehnä hlp 72–76 13,4 137 Max 50% 
vilja-annoksesta

Ei suositella ainoaksi viljaksi lypsylehmälle 
(esiintynyt syöntiongelmia).

Herne 13,3 230 Seoksena rypsin 
kanssa

Herneen valkuaisen suuri 
pötsihajoavuus.

Maissinjyvä 14,5 100 Tärkkelys 710 g/kg ka

Hera 13,1 110 1-2 kg ka Nestemäinen Nostaa seoksen kosteutta. 
Kuiva-ainepitoisuus vaihtelee.

Eri meijereiltä 
eri ka-pitoisuuksin

Farmarin Energia Mixer 25,5 0 200 – 500 g Jauhe 25 kg säkki Vahva energialisä. Suojattu rasva. Hankkija

Farmarin Glyseroli 16 48 1-2 kg 1 000 l kontti (1 250 kg) 
nestemäinen

Vahva energialisä, nostaa seoksen 
kosteutta ja ehkäisee lajittumista.

Hankkija

Farmarin Kasviöljy 30,8 0 0,1-0,5 kg 1 000 l kontti, nestemäinen Vahva energialisä.  
Ehkäisee lajittumista.

Hankkija

Farmarin Mallasmäski 11 185 5-20 kg Toimitetaan säilöntämäskinä 
rekkakuormittain.

Valkuais- ja kuiturehu. Hankkija

Farmarin Mäski 11 200 5-20 kg Toimitetaan säilöntämäskinä 
rekkakuormittain.

Valkuais- ja kuiturehu. Hankkija

Farmarin Ohramallasrehu 12,3 16 1-5 kg Toimitetaan nappularehuna 
kippiautolla täysin rekkakuormin.

Kuiturehu. Hankkija

Farmarin Panimomäski 11,7 240 5-20 kg Toimitetaan säilöntämäskinä 
rekkakuormittain.

Valkuais- ja kuiturehu. Hankkija

Farmarin Panimomäski Nokia 10,9 215 5-20 kg Toimitetaan säilöntämäskinä 
rekkakuormittain.

Valkuais- ja kuiturehu. Hankkija

Farmarin Raeleike 12,2 108 1 kg/10 kg 
maitoa

Rakeistettu melassileike. Hankkija

Farmarin Rypsi Mixer 11,3 386 Rouheinen valkuaisrehu. Hankkija

Farmarin Seosmelassi 12,7 128 0,5-2 kg 1 000 l kontti Nostaa seoksen kosteutta, estää 
lajittumista. Sisältää sokeria 52 %. 
Erittäin maittavaa.

Hankkija

Farmarin sooda 
(natrium-bikarbonaatti)

0 0 20-150 g 1000 kg suursäkki. Jauheinen, 
sekoittuu hyvin seosvaunussa.

Ennaltaehkäisee pötsin happamoitumista, 
kun ruokinnassa korkea 
väkirehutaso (yli 55 %).

Hankkija

Farmarin Tuoreleike VM 
(valkuaismelassoitu)

11,8 121 5-15 kg Toimitus irtokuormina tai 
makkaraan pakattuna. 
Tuotetta saatavana loka-joulu-
kuun välisenä aikana ennakko-
myyntiasiakkaille.

Säilörehun korvaajana. Hankkija

Farmarin Valkuaismelassi 11 230 1-3 kg/päivä 1000 l kontti (1250 kg) Ei ole 
herkkä jäätymiselle. Siirappi-
mainen neste

Estää lajittumista. Sopii säilörehulle, jossa 
alhainen valkuaispitoisuus. PVT-täydentäjä. 
Sokeria 5 %.

Hankkija

Kuituseos 12,6 18 Kuitu- ja energiaväkirehu. Kuumen-
nuskäsitelty.

Hankkija

Maissiseos 13,8 10,3 Erittäin energiapitoinen mureinen 
viljan täydentäjä. Maissi vähentää pötsin 
happamoitumisriskiä hitaasti sulavan tärk-
kelyksen avulla.

Hankkija

Viljamix 12 11,8 Viljapohjainen täydennysrehu.  
Viljan täydentäjä.

Hankkija

Viljaseos 13,1 12,9 Viljavaltainen täydennysrehu.  
Viljan korvaaja.

Hankkija

Lehmien rehuseokseen sopivia täydennysrehuja toimittajittain
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Tähkä TTR / rankki 12,9 280 Nestemäinen valkuais- ja 
energiarehu.

Lisää maittavuutta ja valkuaista. 
Estää seosrehun lajittumista. Alhainen 
Ca-pitoisuus.

A-Rehu

Viljaseos 12,9 125 Rakeistettu hyvälaatuinen vilja. Sisältää 
ohraa, kauraa ja vehnää.

A-Rehu

Viljaleikeseos 12,6 136 Rakeistettu viljan täydentäjä. Sisältää 
viljaa, ohrarehua, melassileikettä.
Runsaasti NDF-kuitua. Viljaseosta 
alhaisempi tärkkelys.

A-Rehu

Leikekuituseos 12,1 125 Rakeistettu runsaasti kuitua sisältävä 
energiaseos viljan rinnalle. Sisältää 
melassileikettä ja ohrarehua. Alentaa 
ruokinnan tärkkelyspitoisuutta.

A-Rehu

Kokoseos (tilaseos) 12,6 188 Rakeistettu täydennysrehu seosrehu-
ruokintaan. Sisältää viljaa, sulavaa
kuitua leikkeestä ja ohrarehusta sekä 
rypsivalkuaista. Lisää vain kivennäinen.

A-Rehu

Ohrarehu 11,3 138 Max noin 50 % 
viljan määrästä.

Rakeistettu sulavaa NDF-kuitua sisältävä 
energiarehu seosrehu-
ruokintaan ja kotiseoksiin.

A-Rehu

Lypsyape Ohrarehu MAX 10,7 135 noin 2 kg Sisältää kaikki kivennäiset, hiven-
aineet ja vitamiinit. Hyvin sulavaa ja 
maittavaa ohrarehua.

A-Rehu

Lypsyape Ohrarehu Energia+ 11,5 130 Sisältää kaikki kivennäiset, hiven-
aineet ja vitamiinit. Hyvin sulavaa ja 
maittavaa ohrarehua. Tuotetta on terästetty 
suojatulla kasvirasvalla ja glyserolilla. 

A-Rehu

Melassileike 12,2 119 Rakeistettu sulavaa NDF-kuitua sisältävä 
sokerijuurikasleike. 
Monipuolistaa komponenttiruokinnan 
väkirehukoostumusta.

A-Rehu

Energialisä 32,5 0 Suursäkki 650 kg Jauhemainen, kuivattu, kasviperäinen 
rasvahapposeos. Voidaan käyttää seos-
rehussa tai kotiseoksessa lisäenergian 
lähteenä. 

A-Rehu

Perunarehu 12,3 63 Max 50 % viljan 
ka-määrästä

Kostea energiarehu naudoille. 
Ka% n. 16. Pinnoitettu tai suo-
jamuovitettu varasto (hapanta).

Korvaa ruokinnassa viljaa. Perunarehu 
soveltuu erityisesti seosrehuruokintaan. 
Erittäin edullinen ME-hinta.

A-Rehu

Juurikasleike 12,8 152 Rakeinen. Liotetaan 
seosvaunussa ennen syöttöä.

Hyvin sulavaa kuitua. Raisioagro

Optileike 12,5 111 Mureinen juurikasleikkeen, 
leseiden ym. seos, jota 
ei tarvitse liottaa.

Raisioagro

OptiKuitu17 12,6 170 Erillisruokintaan. 2/3 Opti 22 –täysrehua + 1/3 leikettä. 
Voi syöttää 30 % enemmän kuin 
normiväkirehua (korvaa säilörehua).

Raisioagro

Tähti-Viljaseos 12,4 138 Rakeistettu melassoitu viljaseos. 
Runsaasti kauraa.

Kinnusen Mylly

Tähti-Vilja Plus 12,7 147 Rakeistettu viljaseos, jota täydennetty 
kotimaisella rypsipuristeella ja melassi-
leikkeellä.

Kinnusen Mylly

Ohra-kaura-melassi 12,8 127 Vahva maittavaksi melassoitu 
rakeistettu viljaseos.

Kinnusen Mylly

Tähti-Leikeseos 12,1 148 Noin 50 % viljan 
määrästä.

Pehmeärakeinen viljan monipuolistaja. Kinnusen Mylly

Melassileike 12,2 119 Karkeaksi jauhettu melassileike. Voidaan 
antaa myös veteen liotettuna.

Kinnusen Mylly

Polar Viljaseos 13 102 Jauheinen ohra-vehnä-kauraseos, joka 
sisältää myös melassia ja kauralesettä.

Feedex

Polar Rouheseos 11,6 340 Jauheinen valkuais-kuiturehu. 
Sisältää rypsirouhetta ja –puristetta sekä 
melassileikettä. Soijaton.

Feedex

Polar Soija-Rypsiseos 12,7 420 Sisältää n 30 % soijarouhetta. Feedex

Polar Valkuaisseos 50 11,7 500 Erittäin runsaasti valkuaista sisältävä 
valkuaisrehu. Valkuaisraaka-aineena 
rypsirouhe ja –puriste. Tuote sisältää <
urealisän, josta suurin osa on suojattua. 
PVT 224. Käyttö silloin, kun ruokinnan 
PVT-taso on alhainen.

Feedex

Jos sarakkeessa ei ole mainintaa käyttömäärästä, rehua annostellaan ruokintasuunnitelman mukaan. Lähteenä on käytetty rehuyritysten verkkosivuja 
sekä LUKEn rehutaulukoita https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/Rehutaulukot/marehtijat
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taa aiottua isomman muutoksen 
ruokintaan.

Jos karjassa alkaa tulla hapan-
pötsioireita ja viljan määrää 
vähennetään, kasvaa samalla 
rypsin osuus aiempaa suurem-
maksi. Se taas vaikuttaa ener-
giansaannin vähenemisen 
myötä suurempaan valkuaisen 
määrään pötsissä. 

Silloin tehdystä hapanpöt-
sikorjauksesta seuraa maidon 
ureapitoisuuden nousu, jolla 
puolestaan on omat vaikutuk-
sensa muun muassa lehmien 
hedelmällisyyteen. Ruokinta-
peräiset sorkkaongelmat puo-
lestaan ovat ensisijaisesti merk-
kinä liian vähäisestä kuidun 
saannista ennemmin kuin tärk-
kelyksen suuresta määrästä.

Viljan hehtolitrapainolla on 
merkitystä
Viljakaupan hinnoitteluperus-
teena on hehtolitrapaino, jota 
käytetään yleisesti kuvaamaan 
rehun energia-arvoa. Se on 
yhteydessä viljan tärkkelys- ja 
kuitupitoisuuteen. 

Pieni hehtolitrapaino tarkoit-
taa pieniä jyviä, joissa kuoren 
osuus on suuri. Yhteys lopulli-
seen ruokinta-arvoon ei kuiten-
kaan ole yksiselitteinen.

Heikosta hehtolitrapainosta 
tulee haasteita viljan käsitte-
lyyn, sillä pieni jyvä jää helposti 

myllyssä ja murskauksessa koko-
naiseksi. Silloin vilja kulkee sula-
mattomana ruoansulatuskana-
van läpi ja sen todellinen ruo-
kinta-arvo heikkenee.

Kauraa, ohraa, vehnää vai 
maissia?
Ohraan verrattuna kaura lisää 
maitotuotosta, mutta samalla 
pienentää maidon rasva- ja val-
kuaispitoisuutta. Kaura myös 
pehmentää maitorasvaa. Vaiku-
tukset perustuvat kauran melko 
suureen rasvapitoisuuteen ja 
rasvahappojen vaikutukseen 
maitorasvan synteesiin.

Vehnässä on kotimaisista vil-
joista korkein energia-arvo. Sitä 
ei suositella ainoaksi viljalajiksi 
lypsylehmien ruokintaan, sillä 
ruokintakokeissa on esiintynyt 
syöntiongelmia vehnän osuuden 
noustua yli 50 prosenttiin vilja-
annoksesta. Syyksi epäillään glu-
teenin vaikutusta maittavuuteen.

Myynnissä oleva maissijauho 
on aina tuontitavaraa. Siksi se 
vaatii lämpökäsittelyn tautiris-
kien minimoimiseksi. Eri rehu-
toimittajilta maissia on saatavilla 
rakeistetussa muodossa sekä tila-
seoksiin sisällytettynä.

Hernettä, rypsiä vai soijaa 
valkuaislisäksi?
Suuri osa herneestä on hyvin 
sulavaa tärkkelystä ja kuitua. 

Herneen valkuainen on erit-
täin liukoista ja se hajoaa pöt-
sissä nopeasti. 

Viljaan verrattuna herne lisää 
rehun syöntiä ja sitä kautta leh-
män energian saantia sekä maito-
tuotosta. Valkuaisrehuna herne 
ei ole aivan rypsin veroista. 

Herneellä on saatu vaihtelevia 
tuloksia tuotantokokeissa. Paras 
tulos todennäköisesti saadaan 
silloin, kun säilörehun sulavuus 
on hyvä, mutta valkuaispitoisuus 
alhainen. Hernettä hyödynne-
tään parhaiten seoksena rypsi-
rouheen tai -puristeen kanssa, 
joista saadaan pötsin ohittavaa 
valkuaista.

Suomalaisissa tutkimuksissa 
rypsirehut ovat tuottaneet mer-
kitsevästi enemmän maitoa 
ja maitovalkuaista kuin soija-
rouhe. Rypsiä pidetään nur-
misäilörehuun perustuvassa lyp-
sylehmien ruokinnassa parem-
pana valkuaislähteenä kuin soi-
jaa. Huomioitava on myös, että 
meijerit ovat kuluttajien painos-
tuksesta ilmaisseet kielteisen 
kantansa soijan käyttöön lypsy-
karjan ruokinnassa. 

Usein syksyllä lypsylehmille 
on tarjolla sekä rypsin sie-
mentä, että tiloilla kylmäpu-
ristuksen jälkeen syntynyttä 
rypsipuristetta. Ne poikkeavat 
koostumukseltaan selvästi ryp-
sirouheesta ja lämpökäsitellystä 

rypsipuristeesta, koska niiden 
rasvapitoisuus on korkea ja vas-
taavasti valkuaispitoisuus alhai-
nen. Lisäksi rypsin siemenessä 
on vahva kuori, jonka sulavuus 
on huono. Kokonainen siemen 
on aina murskattava, sillä ilman 
sitä, suuri osa kulkee sulamatto-
mana lehmän läpi.

Rasvaa harkiten lypsylehmän 
rehuannokseen
Märehtijän luonnollinen 
rehuannos sisältää hyvin vähän 
rasva-aineita. Yleisesti liikutaan 
1–4 prosentin tasossa. Rasvali-
säyksellä rehustukseen haetaan 
suurempaa energiapitoisuutta.

On kuitenkin huomioitava, 
että pötsin toiminta häiriintyy 
rehuannoksen sisältäessä liian 
paljon rasvaa. Ylärajana koko 
rehuannoksen rasvapitoisuu-
delle pidetään 5–7 prosenttia.

Rasvan suojaus pötsihajotuk-
selta vähentää tuota haittavaiku-
tusta, mutta monityydyttämättö-
mät rasvahapot ovat jo kohtuul-
lisinakin annoksina haitallisia 
kuitua sulattaville pötsimikro-
beille. Rehun rasvapitoisuuden 
lisääminen alentaa maidon val-
kuaispitoisuutta, koska se hei-
kentää pötsin mikrobivalkuais-
synteesiä. ◻

Lähteet: Seija Jaakkola Helsingin 
Yliopisto, Lea Puumala TTS

Rehuseoksen rasva-
pitoisuutta lisäämällä 
voidaan parantaa 
rehun energiapitoi-
suutta. Rehun ras-
vapitoisuus saa olla 
enintään 5–7 prosent-
tia, rasvaisempi seos 
aiheuttaa pötsin toi-
mintahäiriöitä.


