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Puna-apila verrattuna heinäkasveihin

• Enemmän valkuaista, vähemmän NDF kuitua,  
enemmän sulamatonta kuitua (iNDF)

• Kuidun koostumus on erilainen, kuidusta on 
suurempi osuus täysin sulamatonta (35 % vs. 
18 %)

• Apilan kasvutapa ja -rytmi eroavat 
nurmikasveista ja sen sulavuus laskee 
hitaammin kuin nurmikasvien kehitysvaiheen 
vanhetessa

Kuva: Kaisa Kuoppala Luke



Apila ja heinäkasvit seoksena

Seosviljelyssä apilapitoisuus vaihtelee
• Haasteena on apilan pysyminen nurmessa

ja sen osuuden vaihtelu rehussa
• Toisessa sadossa apilan osuus on yleensä

suurempi kuin ensimmäisessä
• Apilan osuutta on vaikea määrittää

• Apilaa näyttää usein olevan enemmän kuin
oikeasti on (kasvutapa)

• Seoksen Ca-pitoisuus kertoo suhteesta (puna-
apila 12-16 ja heinäkasvit n. 4 g/kg ka)
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Luomussa vara parempi -hanke 



Apilan ja nurmiheinien viljely erikseen puhtaina kasvustoina

HYÖDYT
• Optimoitu lannoitus eri kasveille

• Eri korjuuaika eri kasveille 

• Eri niittojen lukumäärä kasvukauden aikana

• Eri kasvinsuojeluaineet – ja tarpeet

• Apilalle mahdollista tehdä viljelykierto –
tautipaine pienenee

• Seurauksena puna-apilan parempi 
menestyminen (?) 

• Tasaa rehunkorjuun työhuippuja

• Mahdollistaa säilöntäaineiden käytön 
optimoinnin (esim. happo apilalle, ymppi
heinille)

HAITAT
• Jos apila häviää, sadon tuotto 

lohkolta on heikko

• Rikkakasviongelmat 
aukkoisessa apilassa

• Useampia korjuusesonkeja 
kesän aikana

Nurmipalkokasviviljelyn optimointi Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloilla  -hanke (OptiPalko)



HYÖDYT
• Kun käytössä on koostumukseltaan 

tunnetut erilaiset rehuerät, voidaan 
seosrehuresepti optimoida eri 
tilanteisiin sopivaksi

• Apila voidaan jättää pois 
umpilehmien rehustuksesta 
(poikimahalvausriski)

• Apila lisää syöntiä

• PVT:n säätö – parempi typen 
hyväksikäyttö ruokinnassa 

HAITAT
• Tarvitaan useampi rehusäilö 

käytössä yhtä aikaa –
jälkilämpeneminen pystyttävä 
kontrolloimaan

• Lisätyö seosrehun valmistuksessa 
useampien komponenttien takia

Erilliset apila- ja heinäkasvisäilörehut ruokinnassa

Nurmipalkokasviviljelyn optimointi Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloilla  -hanke (OptiPalko)
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Fysiologinen koe Jokioisilla

• Aikainen ja myöhäinen heinäkasvi-R, aikainen ja 
myöhäinen puna-apila-SR ja lisäksi seos jossa myöhäinen 
heinäkasvi-SR+aikainen apila-SR (50/50)

• Korjuu myöhemmin: heinäkasviSR syönti väheni, apilaSR
lisääntyi

• Eniten lehmät söivät seosta, vaikka seoksen D-arvo oli 
matalampi kuin aikaisen heinäkasviSR:n

• AikApila, syönti pienin: Syöntiä ei rajoittanut sulavuus, ei 
käymislaatu, ei pötsin täyteisyys

• Myöhään korjatun heinäkasviSR:n lisääminen 
paransi syöntiä

• Rasva ja valkuaispitoisuudet pienemmät apilaSR-
ruokinnoilla, EKM pienempi



Apilapitoinen säilörehu ruokinnassa
yhteenvetoja kirjallisuudesta

Rehujen syönti lisääntyy ja sitä kautta maitotuotos

Syöntiä lisää erilainen kuidun koostumus

Maidon rasvahappokoostumus muuttuu ihmisille suotuisammaksi

Syönti, 
kg 

ka/pv

Maitotuotos,
kg/pv

Rasva-
pitoisuus, 

g/kg

Valkuais-
pitoisuus, 

g/kg
Kuoppala 2010 +1.3 +1.3 -1.4 -0.4
Steinshamn 2010 +1.6 +1.6 -1.2 +0.1
Johansen ym. 2018 +1.3 +1.6 -1.4 -0.5

Photo: Marcia Franco Luke



Rehuannoksen PVT säätöä apilan avulla

Tavoitearvot yksittäisille rehuille eivät ole mielekkäitä. Rehut täydentävät toisiaan. Jos PVT jää 
negatiiviseksi, pitää lisätä valkuaista/ typpeä varmistamaan pötsimikrobeille riittävä typen 
saanti.

Rehun PVT, 
g/kg ka

Rehujen syönti, kg/pv
Seos

Heinä-SR matala RV -20 10 5
Apila-SR korkea RV 20 10 5
Vilja -25 8.6 8.6 8.6
Rypsirouhe 150 1.4 1.4 1.4

Dieetin PVT, g/pv -200 200 0

PVT = pötsin valkuaistase = pötsissä hajoavan rehuvalkuaisen ja pötsimikrobien 
tarvitseman typen välinen erotus
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Huhtanen ym. 2008 J.Dairy Sci 91:3589-3599
https://doi.org/10.3168/jds.2008-1181
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Typen hyväksikäyttö huononee kun rehuannoksen raakavalkuaispitoisuus lisääntyy



• Märkyys on haaste

• Luontaisesti mehevä kasvi

• Esikuivauksen aiheuttamat hengitys- ja varisemistappiot uhkana, 
lehdet kuivuvat nopeammin kuin varret

• Erittyvä puristeneste voi olla iso ongelma, jos kasvusto märkää
• Puristenesteen erittyminen lakkaa kun kuiva-ainepitoisuus 250 – 280 

g/kg

• Ravintoainetappiot

• Ympäristökuormitus

• Toisaalta apilarehu tiivistyy hyvin

• Suurempi puskurikapasiteetti kuin heinäkasveilla

• Tehokkaan säilöntäaineen käyttö suositeltavaa ja sitä tärkeämpää mitä 
kosteampi raaka-aine

• Varmistettava riittävä annostustaso

• Keskimäärin apilarehut kuitenkin säilyvät ihan hyvin eli ei ole mahdoton 
tehtävä!

Onnistunut apilasäilörehun teko koostuu monista tekijöistä:



Kuvat: Kaisa Kuoppala, Luke



Huomioi apilan säilönnässä:
Hyvä sato (kg ka/ha)

• Rehun viljelyyn panostettava – maan 
kasvukunto, lannoitus, kasvuston ominaisuudet

• Tärkeä taloudellisesti

Hyvä ruokinnallinen arvo
• Raaka-aineen hyvä koostumus, erityisesti 

sulavuus (D-arvo)
• Hyvä käymislaatu
• Korkea syönti-indeksi

Hyvä hygieeninen laatu
• Puhdas, terve kasvusto
• Onnistunut esikuivaus
• Hiottu korjuuketju 
• Huolellinen säilöntätekniikka
• Tehokas säilöntäaine

Vaikuttaa rehun 
yksikköhintaan

Runsaasti maitoa 
lehmistä / hyvä 
kasvunopeus

Eläinten, hoitajien 
ja tuotteiden 

käyttäjien terveys 
ja turvallisuus
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• Biologinen typensidonta
• Säästöt N-lannoituksessa 
• Maan kasvukunnon paraneminen 
• Esikasvivaikutus
• Apilapitoista rehua lehmät syövät 

paljon!
• Koska syönti suurempi maitoakin 

tulee!
• Maitotuotto – rehukustannus 

Apilalle KYLLÄ 



Kiitos!

R4D on EU:n rahoittama tiedonsiirto- ja verkostoitumishanke, jonka tavoitteena on 
parantaa Euroopan maitoalan kestävyyttä ja kannattavuutta. 
Mukana 18 organisaatiota 15 maasta, 120 pilottitilaa, Suomesta 7.
Lue lisää: https://resilience4dairy.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/ResilienssiaR4Dmaitotiloille


