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Säilörehumehun maittavuus lihasioille 

Säilörehumehu tuotettiin 

Haarslevin 

kaksoisruuvipuristimella 

Jokioisilla 
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Säilörehumehun maittavuus lihasioille 

 Maittavuuskoe tehtiin isokyröläisellä sikatilalla keväällä 2017. 

 Sioille annettiin -20 ˚C:ssa pakkasvarastoitua säilörehumehua, jota 
sulatettiin aina päivän kulutusta vastaava määrä. 

 Kokeessa oli yksi karsina (8 sikaa), joiden elopaino kokeen alussa oli 
51,9 kg ja kokeen lopussa 60,6 kg. 

 Kahden päivän totutusjakso: 

 ensin kaukaloon neste, sitten 15 min  

   odotuksen jälkeen kuiva rakeinen täysrehu 

 Viiden päivän koejakso: 

 päivittäin nouseva määrä säilörehumehua 

   + vakiomäärä täysrehua 

 alussa säilörehumehua 2,6 litraa/sika/päivä, 

   lopussa 4,1 litraa /sika/päivä 
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Säilörehumehun maittavuus lihasioille 

Siat söivät säilörehumehua, kun se oli 

sekoittunut täysrehun sekaan. 

Päiväkasvu oli erinomainen, mutta 

koejakso oli liian lyhyt luotettavien 

johtopäätösten tekemiseen 

Energian ja valkuaisen saanti 

säilörehumehusta suurimmalla 

säilörehumehuannoksella: 12 % 

energiasta ja 23 % raakavalkuaisesta 

Säilörehumehussa oli 

muurahaishappoa 6,6 g/kg ja 

säilörehun käymistuotteita, olisiko niistä 

sian suolen sisällön tasapainottajiksi? 

 

Kuva: ©Antti Hyppönen 
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Säilörehumehun vaikutus sikoihin 

maittavuuskokeessa 

Photos: ©Antti Hyppönen 

 Toisesta maittavuuskokeen päivästä lähtien sikojen sonta oli normaalia 

löysempää 

 saattoi johtua mehu+täysrehuseoksen kalium- tai 

valkuaispitoisuudesta.  

 säilörehumehussa oli kaliumia noin 7 g/kg, 

mehu+täysrehuseoksessa oli kaliumia 7,8 g/kg 

Sioilla korkein siedetty kaliumpitoisuus on 10 g/kg (NRC, 2005), 

oireita voi tulla alemmissakin pitoisuuksissa 

Koejakson jälkeen sikojen sonta kiinteytyi normaaliksi kahdessa 

päivässä 

Sikojen saaman rehun yhteenlaskettu raakavalkuaispitoisuus oli noin 

183 g/kg ka annostuksella 4,1 litraa säilörehumehua/sika/päivä  

Korkeasta kaliumpitoisuudesta johtuen säilörehumehun sulavuuden 

määritystä in vivo ei lähdetty yrittämään. 
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Säilörehumehun tuotantovaikutukset lihasioilla 

 Tutkimus toteutettiin nurmolaisella sikatilalla 

 Koe-eläimiksi otettiin loppukasvatuksen 

ajaksi 256 lihasikaa, kontrolliryhmään 

laskettiin mukaan myös loput samoissa 

osastoissa kasvatetut siat, yhteensä siis 332 

kpl 

 16 karsinaa kontrolliruokinnalla 

 16 karsinaa säilörehumehua (1-3 

l/pv/eläin) sisältävällä ruokinnalla 

 Mittaukset: Rehun syönti, päiväkasvu, ruhon 

ja lihan laatu, sonnan mikrobisto (VTT) 

 Rehumehu maittoi hyvin, poikkeamia sikojen 

voinnissa ei havaittu eivätkä tuotantotulokset 

poikenneet kontrolliruokinnasta 

 

Kuva: ©Antti Hyppönen 
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Koeasetelma sikalassa 

Kontrolli Säilörehumehu 

Karsinoita kokeessa 14 11 

Sikoja/karsina 8 8 

Sikoja yhteensä 112 88 

Teuraskypsyys, % 

sioista 

   18.2.2018 15 12 

   25.2.2018 41 37 

   6.3.2018 44 52 

imisät leikot imisät leikot 

Päiväkasvu 

alkukasvatus, kg/d 1,125 1,106 1,075 1,122 

Paino kokeen alussa, kg 62,8 63,0 60,9 63,3 
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Päiväkasvut hyviä – erot rehunkäytössä 

Kontrolli Säilörehumehu 

Loppukasvatusrehun energia-

arvo, MJ NE/kg ka (ry) 

11.4  

(1.17) 

11.1 

(1.15) 

  imisät leikot imisät leikot 

Elopaino kokeen lopussa, kg 124,9 124,3 122,8 123,8 

Päiväkasvu loppukasvatus, 

kg/d 1,183 1,187 1,164 1,155 

Energian saanti 

loppukasvatus, MJ NE/sika/d  

(ry/sika/d) 

34,2  

(3,51) 

36,0 

 (3,70) 

33,1  

(3,41) 

34,7  

(3,59) 

Rehuhyötysuhde 

loppukasvatus,  

MJ NE/kasvukg (ry/kasvukg) 

29,5  

(3,03) 

31,1  

(3,20) 

28,9  

(2,98) 

30,7  

(3,17) 
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Teurasominaisuudet 

  Kontrolli (n=204 ) Säilörehumehu (n= 128) 

  imisät (n=96) leikot (n=108) imisät (n=65) leikot (n=63) 

Teuraspaino, kg 92,0 91,8 90,8 91,5 

Lihaprosentti 

     koko ruho 58,2 56,2 58,7 56,6 

     kinkku 73,2 71,3 73,7 71,8 

     selkä 70,8 67,5 71,4 68,0 

     lapa 64,8 62,9 65,2 63,3 

     kuve 50,8 48,0 51,4 48,5 

Osahylkäyksiä ruhoista, 

% 6,3 11,1* 7,7 4,8 

*kaksi kokoruhohylkäystä näiden lisäksi 
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Lihan laatu normaalitasolla 

  Kontrolli (n=12) Säilörehumehu (n= 12) 

  

imisät 

(n=6) leikot (n=6) imisät (n=6) leikot (n=6) 

Lihan pH-arvo, ulkofilee 5,61 5,58 5,49 5,56 

Lihan väri, ulkofilee 

     L* 51,0 52,9 53,2 52,8 

Selkäsilavan väri 

     L* 76,4 78,4 77,6 76,6 

Aistinvarainen arvio, ulkofilee 14,3 15,2 13,4 16,4 

Lihan painotappio, valuma, 

% 6,4 8,3 9,0 7,1 
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Yhteenveto – säilörehumehu sioille 

Säilörehumehun koostumus vaihtelee, siten vaihtelua pitää sietää 

myös säilörehumehua sisältävän sianrehun 

ravintoainekoostumuksessa. 

Säilörehumehun kaliumpitoisuus rajoittanee sen käyttöä eniten, 

vaihteluväli huomioitava jo rehusuunnitteluvaiheessa. 

Maittavuuskokeen suurin säilörehumehun syöttömäärä tarjosi 

sioille päivittäisestä energiasta 12 % ja raakavalkuaisesta 23 %: 

hyvä lisä rehun kotimaisuusastetta kehitettäessä, mutta 

yksittäisenä ratkaisuna vähän tehoton. 

 Tilakohtaisesti harkintaan jää, kannattaako säilörehumehun 

lisääminen sikojen rehuun, jos huomioidaan: 

 nurmen maaperän kasvukuntoa parantavat vaikutukset 

viljelykierrossa 

 lannanlevitysala – nurmihehtaarille sallittu enemmän lantaa 

kuin viljakasvihehtaarille 
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Koetoiminta vaati monta osapuolta, 

iso kiitos kaikille! 

Hyppösen tila, Isokyrö 

Honkalan tila, Nurmo 

Atrian puuhakkaat näytteenottajat 

 Luken tekninen ja 

tutkimushenkilökunta 

 

Lisäksi säilörehumehusta 

lihasikatuotannossa on tulossa kaksi 

pro gradu –tutkielmaa Helsingin 

yliopistossa: 

 Iina Hulkkonen / kotieläintiede 

Kirsi Kamppari / lihatiede ja            

-teknologia 

Kiitos mielenkiinnosta 
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