Maatilan säilörehusato
kiloiksi
S
äilörehusadon mittausta tarvitaan sisäruokintakauden toteutuksessa. Tarpeeseen nähden liian pieni sato vaatii varautumista rehuostoihin hyvissä
ajoin syksyllä. Toisaalta tarpeeseen nähden liian suurta nurmisatoa voidaan kuluttaa sisäruokintakauden aikana väkirehuprosenttia alentamalla. Satotietoa tarvitaan myös säilörehun
tuotantokustannuksen laskennassa. Tuotantokustannus on
oleellinen tilan taloutta ja korjuuketjuja suunniteltaessa.
Puitu vilja on laadultaan
tasaista ja sen määrä on suhteellisen helppo mitata. Nurmisadon kuiva-aineen ja kuorLuke Maaningalla säilörehua korjasi MILLOIN Ajokaksikko Oy New Holland
FR550 -ajosilppurilla. Korjuukoneen sadonmittauslaitteistolla mitattiin sadon
määrä ja rehun kuiva-ainepitoisuus. Karkean arvon
nurmisadon määrästä saa
arvioimalla, kokemus auttaa tarkentamaan arviota.
Nykyään on saatavilla erilaisia nurmisadon mittaus
välineitä.
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Maatiloilla säilörehun määrän yksikkö on usein hehtaari.
Viljasato tiedetään tarkasti, mutta nurmen määrän mittaaminen
on vaikeaa ja työlästä. Nurmen satotieto jää toisinaan arvioon
”rehua on riittävästi” tai ”rehu saattaa loppua kesken”.
Nurmenviljelyä on vaikea kehittää, jos sadon määrästä ei ole
riittävän tarkkaa tietoa.
◼◼ Teksti: Auvo Sairanen
◼◼ Kuvat: Auvo Sairanen, Kirsi Saarijärvi

mien koon vaihtelut tekevät lohkokohtaisen sadonmittauksen
haastavaksi. Rehunteon kokonaissadon määrän voi mitata
rehuvarastosta, mutta tässäkin
tapauksessa rehun kuiva-aine
täytyy tietää.
Tekniikan kehittyessä uusia
nurmisadon mittausmenetelmiä ovat pienoishelikopterikuvat tai ajosilppurin jatkuvatoiminen sadonmittaus. Kuvaustekniikka on vielä kehitysvaiheessa,
mutta korjuukoneiden punni-

tukset ovat jo toimiva menetelmiä. Viljapuimureissa määrän ja
kosteuden mittaukset ovat kohtuullisen luotettavia.
EuroMaito-hankkeessa tutkitaan 12 pilottimaatilan säilörehusadon mittausta käytännössä.
Tilojen säilörehun tuotantokustannus lasketaan satovuoden
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Säilörehusadon tärkein
analyysi on kuiva-aine
Satomittauksessa on oleellista
määrittää rehun kuiva-aine. Yleisin tapa tähän on arvio.
Sateen jälkeen kasvuston
kuiva-aine on 15 prosenttia ja
kuivalla poutakelillä 20 prosent-

tia. Hieman tuulisella poutasäällä rehu kuivuu prosenttiyksikön tunnissa. Aurinkoisella
kelillä kuivumisnopeus voi olla
jopa yli kaksi prosenttiyksikköä
tunnissa. Syysrehua korjattaessa
yöt ovat pitkiä ja aamukosteus
viipyy pellon pinnassa kauan.
Lyhyen päivänpituuden vuoksi
syysrehun kuiva-aine jää usein
alle 25 prosenttiin.
Omaa kuiva-aineen arviointikykyä voi kehittää ottamalla
rehuerästä edustava näyte ja
lähettämällä se laboratorioon
analysoitavaksi. Edustavuus tarkoittaa, että näyte on otettu useasta kohtaa rehuvarastoa. Muutaman oman arvion ja laboratorioanalyysin vertailun jälkeen

Säilörehun kuiva-aineen ja kuutiopaino suhde
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päätteeksi. Tuloksia voi syksyn
aikana lukea esimerkiksi hankkeen sivuilta osoitteessa http://
euromaito.savonia.fi/blogi.
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Säilörehun kuiva-ainepitoisuuden ja rehumäärän (kg ka/m3) suhde
NurmiArtturi-hankkeen tilamittausten mukaan. Laakasäilössä
yhden kuution sisältämä rehumäärä on tyypillisesti 175–225 kg ka/m3.

rehuerän kuiva-aineen voi oppia
arvioimaan viiden prosenttiyksikön tarkkuudella.
Laboratoriomääritystä nopeammin kuiva-aineen saa selville
tekemällä kuiva-ainemäärityksen itse. Määritys onnistuu säh-

köuunilla ja 0,1 gramman tarkkuudella punnitsevalla vaa’alla.
Mikroaaltouunilla tehty kuivatus antaa kohtuullisen tarkan
arvion muutamassa minuutissa.
Menetelmä vaatii huolellisuutta,
jottei rehunäyte syty palamaan.
Vinkkejä kotikonstein tehtävään
kuiva-ainemäärityksen löytyy
blogitekstistä osoitteessa www.
luke.fi/nurmetrahaksi.
Kotimainen Wile Oy valmistaa kuiva-aineen pikamittareita
eri tarkoituksiin. Syksyllä markkinoille tulee uusi pistinanturilla varustettu Wile 500 -mittari,
joka pystyy mittamaan heinän
lisäksi esikuivatun säilörehun
kuiva-ainepitoisuutta. Kokeilujen perusteella mittari vaikuttaa
lupaavalta.

Ajosilppurin satokartat
Luke Maaningalla säilörehut
korjaa Ajokaksikko Oy New Holland FR550 -ajosilppurilla. Korjuukone on varustettu sadonmittauslaitteistolla, joka mittaa jatkuvasti satoa sekä rehun kuivaainetta. Luotettava mittaus vaatii ajosilppurin kalibrointia tilan
omilla rehukasveilla. Kalibrointi
suoritetaan vertaamalla ajosilppurin antamaa satotulosta yliajettavalla kuormavaa’alla punnittuun tulokseen.
Ajoneuvovaakojen esittelyjä
löytyy esimerkiksi osoitteesta
www.juhanirahkonen.fi.
Ajosilppurin kuiva-ainemittauksen kalibrointi on hankalaa
ja se vaatii esimerkiksi mikroaaltouunilla määritetyn pikakuivaaineen ennen ajosilppurikorjuuta.
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toa. Ajosilppurin satokarttaa ja
pienoishelikopterikarttaa vertaamalla voidaan tulevaisuudessa kehittää aivan uusia menetelmiä nurmisadon mittaamisen
avuksi.

Säilörehusato
varastotilavuudella

Ajosilppurin näytöllä voi seurata satomäärän kertymistä reaaliajassa.
Rehunteon lopussa yhteenveto kertoo sadon kokonaismäärän ja kuivaainepitoisuuden.

Esimerkki pienoishelikopterilla otetusta väärävärikuvasta. Suorakaiteen
muotoiset alat ovat koeruutuja typpilannoituskokeesta. Vihreä väri kuvaa
runsasta nurmimassaa ja punainen pientä nurmimassaa. Lannoituksen vaikutus on värin perusteella mitattavissa koeruuduilta. Tavoitteena
on käyttää kuvaustekniikkaa tulevaisuudessa nurmisadon mittaamiseen
myös maatilaolosuhteissa.

Kokonaissadon lisäksi New
Hollandin ajosilppuri tulostaa
lohkokohtaiset satokartat. Karttaa voi hyödyntää osana peltojen täsmäviljelyä.
Satokartan kanssa yhteensopiva lannoitelevitin voi haluttaessa säätää lohkon sisällä lannoitteen määrää pellon satopotentiaalin mukaan. Lohkon
sisällä heikosti kasvaville alueille
annetaan esimerkiksi vähem60

Lehmien ruokinnan suunnittelussa ei tarvita lohkokohtaista
satotietoa. Kokonaissadon mittaamiseksi rehuvarastojen kuutiotilavuudet mitataan ja saatu
tilavuus kerrotaan kuutiopainolla. Edellisen sivun kaaviossa
on esitetty NurmiArtturi-hankkeen tulosten pohjalta laskettu
rehukuution kuiva-ainepaino
rehun kuiva-aineen muuttuessa.
Jos kuiva-aineesta ei ole tietoa,
voidaan käyttää yleisarvoa 200
kg ka/m3.
Taulukkoarvon sijasta säilörehun kuutiopaino pitäisi joskus mitata omista rehuvarastoista. Rehuerän kuutiopaino
saadaan laskettua jakamalla
varaston ajovaa’alla mitattu
rehupaino rehuvaraston tilavuudella. Kokonaispaino täytyy
ensin kertoa rehun kuiva-ainepitoisuudella, jotta yksiköksi saadaan kg ka/m3.
Säilörehuerän satomäärien
ja kuiva-aineen arviointi valuu
hukkaan, jos tietoa ei kirjata
ylös. Viljelymuistiinpanoihin
kannattaa lisätä varastokohtainen satomäärä ja arvio kuivaaineesta. Niittopäivän D-arvon

voi analyysien puuttuessa arvioida karpe.fi-sivuston D-arvolaskurilla (www.karpe.fi/
darvoennuste.php).
Karpe-sivustolla on eri laskentapohjat ensimmäisen niiton ja
koko kesän sadoille. Rehunteon
alussa kannattaa kerätä vähintään yksi, mieluummin useampi näyte ennusteen tarkentamiseksi. Karpe-sivuston sisältämät ennustemallit ovat suuntaaantavia ja niitä tullaan kehittämään nykyistä tarkemmiksi.
Nykyisin on saatavilla helppokäyttöisiä, traktorissa mukana
kulkevia mobiilisovelluksia viljelymuistiinpanojen tekemiseksi. Näitä ovat esimerkiksi
Peltotuki-ohjelmiston Sirppi,
Suonentiedon AgriSmart tai
ProAgrian MobiWisu. Sovelluksessa voi näpäyttää kartalla lohkoa ja avautuvaan valikkoon tallennetaan tieto vaikka niitto- ja
korjuuajankohdasta tai kuormaluvusta.
Mobiilisovelluksien etu on tietojen säilyminen paperilappuja
paremmin. Tiedot siirtyvät pilvipalvelun kautta kotikoneelle
yhteenvetoa varten. Sovelluksia
kehitetään jatkuvasti ja uusissa
versioissa saatetaan nähdä esimerkiksi kuormalukuun perustuva arvio nurmen kokonaissadosta. ◻
Kirjoittaja toimii erikoistutkijana
Luke Maaningalla.

Wile 500 -pikamittari
soveltuu kuivaheinälle ja
esikuivatuille säilörehuille.

män typpeä ja hyvin kasvaville
enemmän. Vaihtelevasta lannoitusmäärästä huolimatta lohkon
kokonaislannoitus pysyy lainsäädännön vaatimissa rajoissa.
Ajosilppurin satokarttoja
hyödynnetään myös kehitettäessä tulevaisuuden tekniikkaa.
Pienoishelikoptereilla saadaan
ilmakuva peltolohkosta. Värianalyysillä kuvasta voidaan erotella lohkon eri osien kasvukunKM 8/2017

