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Maissisäilörehuako ruokintaan?



Maissisäilörehu 

Energiarehua 
– oikeaan aikaan ja säilönnällisesti onnistuessaan 

maittavaa karkearehua → nostaa syöntiä →nostaa 
tuotosta

– pienentää viljan osuutta ruokinnassa →alentaa 
ruokintakustannuksia

– sisältää ohitustärkkelystä→ parantaa eläinten 
terveyttä 

– Parantaa typen hyväksikäyttöä 

– Parhaimmillaan alentaa ruokintakustannuksia



Maissisäilörehu 

nostaa valkuaisrehun käyttömäärää

viljelyvarmuus heikompi kuin kokoviljoilla 
→ lyhyen päivän kasvi→ vaatii pitkän ja 
lämpimän syksyn 

→ vuosittainen laadunvaihtelu suurta →    
ruokinnan suunnittelussa nurmisäilörehua 
korvataan, maksimi 30 % karkearehusta,  
→ analyysitulosten, optimoinnin, kokeilun ja 
ruokinnan seurannan kautta ”tavoiteruokinta” 



Tähkän kypsyminen 2018 
25.9.201822.8.2018



• Lypsylehmille 
• 7 ha maissia riittää  60-70 lehmälle,
• Syöttö alkaa marraskuussa
• Alussa 2 kg/le asteittain 10-12 kg 

/lehmä/pv
• → 3 kgka/le/päivä
• → viljan määrää lasketaan
• → rypsin määrää nostetaan
• → karkearehuista riittävä kuidun 

määrä
• Kun maissisäilörehun määrää 

kasvatetaan, märehtiminen kasvaa 
500 min → 540 min

• Ruokinnan väkirehu-% laskee

Maissisäilörehun ruokinnan suunnittelusta



Kypsä maissisäilörehu
- 4 kg/le/päivä, 1 kgka/le pv, alkuun lähtö

Kuiva-aineesta
Nurmisäilörehua 50 %
Maissisäilörehua 4 %
Murskevilja        30 %
Rypsi                  14 %



Kypsä maissisäilörehu
- 12 kg/le/päivä, viljan määrä laskee ja rypsin määrä nousee

Kuiva-aineesta % 
Nurmisäilörehua 38,7 %
Maissisäilörehua 12,5 %
Murskevilja         30 %
Rypsi                 16,5 %   



Kypsä maissisäilörehu
- 20 kg/le/päivä → viljan määrä laskee, rypsin määrä nousee 

Rehuannoksen kuiva-aineesta %
Nurmisäilörehusta 32 %
Maissisäilörehua    21 % 
Murskevilja           27 %
Rypsi 19 %



Kypsä maissisäilörehu robottitilalla, 30 % 
karkearehusta,    - 4 kgka/lehmä/ päivä 

Kuiva-aineesta %
Kevätsatoa         37 %
Maissisäilörehua 16 %
Murskevilja          18 %
Täysrehu               16 %
Rypsi 12 %



Maissin rehuarvo – Luke rehutaulukot 



Maissisäilörehu lehmien ruokinnassa
2017

Sulavuus 589 g/kgka
ME  9,1 MJ/kgka
NDF-kuitu 627 g/kgka
Sulamaton kuitu 157 g/kgka
 Sokeri         74 g/kgka

2016
Sulavuus 644 g/kgka
ME 10 MJ/kgka
NDF-kuitu 573 g/kgka
Sulamaton kuitu 113 g/kgka
Sokeri         194g/kgka

Kokovilja
Sulavuus 592 g/kgka
ME 9,3 MJ/kgka
NDF-kuitu 452 g/kgka 
Sulamaton kuitu 154 g/kgka 
Sokeri 74g/kgka

Kokovilja
Sulavuus 631 g/kgka
ME 9,8 MJ/kgka
NDF-kuitu 475 g/kgka 
Sulamaton kuitu 140 g/kgka
Sokeri 105 g/kgka



2017 rehuilla lypsävien ruokinta

Maissisäilörehua 
25 % karkea-
rehusta



Ruokinnan asiantuntija yhdistää eri osat 
toimivaksi kokonaisuudeksi

ProAgrian ruokinnan ohjaus

Nykyisellä 
ruokinnalla 
saavutetut 
tavoitteet ja 
tuotannon 

kannattavuus –
Tavoitteet ja 

keinot tulevaan

Vähintään 
kerran vuodessa

Säilörehu, 
laidun, vilja  –
laatu, määrä ja 

hinta

Maittavaa

Tuottavaa

Tuotospotentiaali

Tuotos- ja 
terveystavoitteet

Eläinmäärä

Kannattava 
tuotostaso

Täydennys-
rehujen 

saatavuus, laatu  
ja hinta

Rehujen tehokas 
hyväksikäyttö

Tasapainoinen 
ruokinta

Teknologia ja 
resurssit

Seos tai 
erillisruokinta

Eri vaihtoehtojen simulointi puolueettomasti

”Kun ostorehukustannus nousee sentin maitolitraa kohden sadan lehmän 
karjassa 10 000 kilon tuotoksessa, on se 10 000 euroa vuodessa.”



Kiitos mielenkiinnosta!


