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Miten ruokitaan hc-sonni, kun päivittäinen 

”ruokaympyrä” tämän rodun sonnilla koostuu 

karkearehusta, kivennäisistä, vitamiineista ja 

vedestä? Näilläkö pitäisi pelkästään saada 

sonni kasvamaan 3-4 vuodessa 350 kilon 

tai jopa 500 kilon teuraspainoon? Sonnin 

lopullisen teuraspainon määräävät kaksi asi-

aa: geenit ja ruokinta. Kun kasvupotentiaalia 

on geeneissä reilusti ja ruokinta napsahtaa 

kohdalleen, on lopputulos 3-4 vuoden iässä 

450-520 kg. Mikäli geeneissä ei ole mitään 

huippukasvua, mutta ruokinta osuu kaikilta 

osin kohdalleen, on tuloksena n. 320-400 

kg 3-4- vuotiaana. Toki joukossa on niitä, 

joille esim. emo ei ole maitoa pahemmin he-

rutellut ja kasvu jää jo alussa jälkeen muista. 

Näiltä yksilöiltä voi teuraspaino 250-300 kg 

olla 3 vuoden iässä kova saavutus. 

Ensimmäisen kesän vihreä nurmi

Teurassonnin samoin kuin tulevan siitos-

sonninkin ruokinta alkaa emon maidolla. Mai-

don riittävyys ja hyvät pitoisuudet taataan 

hyvällä rehulla emolle poikimisen jälkeen. 

Mitä pulleampi emo, sitä enemmän maitoa ei 

valitettavasti pidä kovinkaan usein paikkaan-

sa. Kovimmat eväät elämään antaa yleensä 

melko mitättömän näköinen, huomaama-

ton, ehkä jopa hieman ohutkarvainen emo. 

Vasikan syntymäaika aikaisin keväällä olisi 

optimaalisin kasvun ja kehityksen kannalta. 

Laitumelle laskun aikaan touko-kesäkuun 

vaihteessa jo jonkin verran karkearehua 

syövät vasikat pääsevät heti hyödyntämään 

ravinteikkaan vihreän heinän. Vieroitukseen 

asti sonnivasikat ovat usein samalla ruualla 

kuin emot. Kasvua auttaa vasikkabaari, jo-

hon vieroituksen helpottamiseksikin voi va-

sikoille viedä omia eväitä. Emojen joukossa 

ruokaillessa isot ja vahvat vasikat pääsevät 

hyvin syömään, mutta pienempiä usein hää-

tävät muut kuin oma emo pois ruokapaikal-

ta. Johtajalehmän vasikka saa usein ruokail-

la kaikessa rauhassa. 

Vieroitusta voi tukea pienellä väki-
rehulisällä

Vieroituksen jälkeen vasikoiden maidon 

saannin loppumista tuetaan usein pienellä 

väkirehuannoksella muutama kuukausi. Vaih-

toehtoja löytyy eri tilanteisiin. Mikäli omaa vil-

jaa ei ole, löytyy kaupalliselta puolelta hyvin 

valikoimaa niin luomuun kuin tavanomaiseen 

tuotantoon. Omaa viljaa käytettäessä olisi 

hyvä muistaa pari asiaa. Kokonaista jyvää 

on naudalle turha antaa, sillä pötsin mikrobit 

eivät mahda mitään ehjälle jyvän kuorelle. 

Toisaalta jyvien jauhaminen hienoksi jauhok-

sikaan ei ole pötsille hyväksi. Jyvän litistys 

olisi paras käsittely naudan ruokintaan tar-

koitetulle viljalle. Vilja ei ole valkuaisen lähde, 

joten sen kanssa olisi hyvä antaa pieni mää-

rä rypsirouhetta tai – puristetta tai hernettä. 

Päivittäinen annos viljaa + valkuaista vieroite-

tulle sonnille on noin 1 kilo, josta valkuaista 

on noin 1/3 osa. Tämän lisäksi kivennäiset ja 

kevättalvella esim. kuuriluontoisesti vitamiini-

liuos /-rae/ -jauhe ADE. Näiden lisäksi hyvä 

säilörehu, joka esim. D-arvolla mitattuna on 

680 tai yli. Kovan D-arvon omaavassa rehus-

sa on usein matala tai hieman matala kuidun 

osuus. Kuivaa heinää tai vanhempana tehtyä 

säilörehua olisi hyvä antaa silloin tällöin. Kui-

dun lisätarpeen näkee melko hyvin sonnasta 

ja sen koostumuksesta. Jos käytössä on 

hyvin apilapitoinen säilörehu, kannattaa tark-

kailla sonnan laatua ja miettiä sen perusteel-

la lisävalkuaisen määrää. Jos valkuaista on 

reippaasti jo säilörehussa, voi vieroitetuilta 

pikkusonneilta jättää valkuaislisän pois ja an-

taa vain viljalisää. Kivennäinen kannattaa olla 

myös talviruokinnassa magnesiumpitoinen, 

sillä säilörehussa on usein paljon kaliumia. 

Laidunhalvaus ei iske ainoastaan laidunai-

kana. Kasvavilla kivennäisessä tulee olla 

luuston kehityksen kannalta kalsiumia eikä 

fosforiakaan saa unohtaa. Varsinkin jos ruo-

kinta ei sisällä rypsiä, fosforia tulee eläimille 

muualta melko heikosti. Tärkeätä onkin seu-

rata rehustuksen kalsium/fosfori suhdetta.

Lihasonnien laidun

Viimeistään sonnivasikoiden ensimmäisen 

itsenäisen laidunkauden alkaessa, on väkire-

hulisä syytä lopettaa. Lihasonnien laidun ei 

kiivaimman kasvun aikaan saa olla niittyä tai 

metsälaidunta, jos halutaan 3v iässä teuras-

taa n. 350-400 kg teuraspainoinen sonni. 

Vuosikkaiden sonnien laidun on oltava paras 

mahdollinen, jossa syötävää löytyy. Jos lai-

dun uhkaa loppua, on syytä aloittaa lisäruo-

kinta säilörehun tai niittorehun muodossa. 

Kiivaassa kasvuiässä olevalle sonnille on 

ruokaa oltava tarjolla paljon ja niiden on saa-

tava tehdä ruuan suhteen pientä valintaakin. 

Sonnien toisen talven säilörehu on edel-

leen oltava hyvää korkealla D-arvolla, mutta 

lisäkuitua kuivan heinän tai vanhempana teh-

dyn säilörehun muodossa on syytä tarjoilla 

muutaman kerran viikossa. Jos hyvät rehut 

ovat kortilla, menee tämä porukka kevät-

puolella jo matalammakin D-arvon omaavalla 

rehulla, mikäli sitä vain on riittävästi, jotta 

sonnit saavat tehdä pientä valintaa mitä syö-

vät. 2- vuotiaat sonnit laidunnetaan samalla 

periaatteella kuin 1- vuotiaat. 

Sonnien ryhmäkohtainen ruokinta

Kolmannen talven sonnien säilörehussa 

tehdään jo D-arvon suhteen pientä himmai-

lua. Jos tarkoitus on kasvattaa porukka 

3,5-4 vuotiaaksi eikä kerätä liikaa rasvaa, 

on kolmantena talvena syytä muuttaa säilö-

rehu D-arvolle 620-640 ja lisätä entisestään 

Highlandsonnin ruokinta 
lihantuotannossa

 Sonnien ruokinnassa on tarpeen mukaan 

hyvä käyttää myös kuivaa heinää.
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kuitua tarjolle. Mikäli porukka on tarkoitus 

teurastaa ennen seuraavaa kesää, pidetään 

säilörehu hieman parempana ja ruokahalun 

ja sonnan koostumuksen perusteella tarjoil-

laan lisäkuitua. Yli 2,5- vuotias sonni on jo 

ohittanut kaikkein kiivaimman kasvun raa-

meissa, joten sen jälkeen kasvatellaan vain 

lisää lihaksia sekä mahdollisesti rasvaa, jos 

ruoka pidetään 1-vuotiaiden tasolla. Jokai-

sessa kasvatusvaiheessa on syytä muistaa 

magnesiumpitoinen kivennäinen, suolakivi, 

vitamiinikuurit ja se yksi tärkeimmistä: hyvä 

ja riittävä vesi. 

Lisäksi sonnien kasvuun vaikuttaa lauman 

koko ja hierarkia. Jos mahdollista, jokainen 

ikäryhmä kannattaa pitää omanaan. Tällöin 

ryhmäkohtainen ruokinta on helpompaa ja 

kiivaan kasvuajan nuoret sonnit eivät jää van-

hempien ja isompien sonnien jalkoihin ruo-

kintapaikoilla. Sonnilauman käytös kertoo 

paljon sen hetkisestä ruuasta. Levottomuus 

lisääntyy, kun eläimet itse ovat sitä mieltä, 

että ruoka ei ole kohdallaan. Aina se ei tar-

koita paremman D-arvon säilörehua vaan vä-

lillä eläimet kaipaavat esim. kuivaa heinää / 

olkea tasoittaakseen pötsinsä toimintaa.

Hc-sonni ei kasva pelkällä kuivalla heinällä, 

mutta toiseen ääripäähänkään eli pelkkää 

huippuhyvää säilörehua koko kasvatusaika, 

ei ole syytä mennä. Vaikka hc-sonnin ruo-

kinta voi kuulostaa yksinkertaiselta: paljon 

hyvää karkearehua, ei todella hyvää teu-

raspainoa saavuteta siten. Naudan pötsi 

on käymissammio, joka tarvitsee oikeassa 

suhteessa energiaa, valkuaista, kuitua, vet-

tä, kivennäisaineita ym jotta se toimii tasa-

painoisesti ja antaa eläimen sen hetkiseen 

kasvuvauhtiin sopivasti kaikkea.  

  

Kirsi Huhtala

Agronomi, Lakeuden Highland

Millä tekniikalla säilörehut eläimille?

T
ämän kirjoituksen tarkoituksena on 

oman tilamme rehuntekotekniikan 

”kehitystarinan” kautta tuoda esiin 

eri rehuntekotapojen hyviä ja huonoja puo-

lia, kustannuksia ja tilakohtaisten tekijöiden 

vaikutusta siihen mikä on paras vaihtoehto 

omalle tilalle. 

Kustannuksista voi heti alkuun todeta sen, 

että nautatilalla (ja varsinkin haikuilla) kar-

kearehun tuottaminen ja tekeminen on se 

mikä eniten vuosittain maksaa. Ehkä alun 

eläinhankinnat ovat suurempi kustannus, 

mutta ne eivät onneksi toistu joka vuosi, 

varsinkaan tällä rodulla, mutta ruokaa pitää 

eläimille olla joka vuosi tarjolla. Rehun teke-

minen maksaa aina, mutta jos kiloa päälle 

saa säästettyä kustannuksissa esim. yhden 

sentin ilman että laatu kärsii, niin se jättää 

jo 100 000 tuorekilon tekomäärässä (n.140 

paalia)  1000 euroa enemmän viivan alle. 

Mutta sitten siihen itse tarinaan. Aloitim-

me haikkujen pidon vuonna 2007 samoin 

kuin moni muukin ensin muutamalla hieholla, 

jotka sitten täydentyivät vielä saman talven 

aikana neljällä lehmällä ja yhdellä vasikalla.  

Tilamme on ollut maitotila, mutta lehmät oli-

vat lähteneet jo 2001, jonka jälkeen tilaa on 

viljelty kasvinviljelytilana.  Silloiset AIV-teko-

koneet oli myyty, mutta nurmiviljely oli pysy-

nyt kierrossa hevosheinän tuottamisen myö-

tä. Kuivaheinä tehtiin vanhalla noukinvaunulla 

heinäkuivuriksi muutettuun AIV –siiloon. Toi-

nen AIV-varasto, rehutorni, oli muutettu vilja-

siiloksi, eli AIV –varastoja ei ollut enää jäljellä
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Isoillakin sonneilla toimii ruokintapöytä
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traktorin etukuormaintalikolla lyhyttä silppua 

ei voi pitkää matkaa siirtää, jos haluaa että 

perilläkin on vielä mukana jotain.

No niin, tähän rehuntekomenetelmään ei 

kuitenkaan sitten paria vuotta pidemmäksi 

ajaksi jääty. Ehkä tuo oma tausta maatalous-

teknologin koulutuksen saaneena agronomi-

na ja maatalousteknologianeuvojana vaikut-

taa siihen, että aina miettii miten asiat voisi 

tehdä paremmin ja ehkä jopa taloudellisem-

min. Mutta päätekijöinä uuden menetelmän 

mietintään olivat:

- karjamäärä lisääntyi lähelle sataa - nyt jo 

ylikin- ja tarvittavan rehun määrä kasvoi

- säilyvyysongelmia alkoi ilmetä kun rehu-

auma oli liian kauan auki tekovaiheessa

- kalustoa/tekijöitä sitoutui aika paljon

- rehun tekoon tuntui tuhraantuvan koko kesä 

ja lomailuun ei jäänyt aikaa. Lisäksi tilan ulko-

puoliset työtkin vaativat aikansa.

Tarkkuussilppurilla / ajosilppurilla voi saa-

da hyvin suuria hehtaarisaavutuksia aikaan 

päivässä, mutta siinä tarvitaan kalustoa; yksi 

ajamaan silppuria, vähintään yksi traktori + 

2 peräkärryä ajamaan kuormia, ja yksi kone 

polkemaan rehuläjää. Meidän vanhan tark-

kuussilppurimme nielemiskyky oli rajallinen, 

eikä korjuutehoa voinut näin ollen nostaa 

ajonopeutta lisäämättä tai karhon kokoa 

kasvattamalla. Kärryn vaihtoihin silppurin 

perään meni aikaa. Nopeinta olisi tietysti 

ollut jos kärryjä olisi vedetty rinnalla, mutta 

silloin olisi tarvittu vielä yksi traktori lisää, 

eikä tämä kaikilla huonomuotoisilla sarkaoji-

tetuilla pelloilla olisi edes ollut mahdollista.  

Sen lisäksi, että hitaahko rehunteko kulutti 

vapaa-aikaa, niin se aiheutti myös sen että 

rehuauma oli jopa kolme päivää tehtäessä 

avoinna, mikä varsinkin kuivalla rehulla aihe-

utti lämpiämisongelmia. Yksi kokoviljasäilö-

rehuauma jouduttiin hylkäämään kokonaan, 

koska eläimet kieltäytyvät syömästä sitä 

huonon käymistuloksen myötä. 

Tarkkuussilppuriketjun kehittäminen ei tun-

tunut mielekkäältä, koska olisi pitänyt sat-

sata tehokkaaseen silppuriin (>10  000€), 

isompiin kärryihin ja etsiä jostain lisää kus-

keja/traktoreita samalla, kun tilojen vanhat 

isännät jatkoivat ikävästi vanhenemistaan 

ja tiedossa oli, että tämä työpanos joskus 

loppuu. Urakoitsijoiden laajempi käyttämi-

nenkään ei tuntunut parhaalta vaihtoehdolta, 

koska haluttiin säästää noissa ulosmakse-

tuissa kustannuksissa ja tilojen 60 kilomet-

rin etäisyys toisistaan hankaloitti ainakin sa-

man urakoitsijan käyttämistä. Lisäksi vaikka 

vuodessa tehtävä kokonaisala onkin mittava 

niin, samalla kertaa tehtävä ala ei olekaan. 

Tämä sen vuoksi, että tosiaan on kaksi ti-

laa, joilla tehdään sonnien kasvatusrehua, 

kevään imetysrehua, umpikauden rehua, 

välimallin rehua, ym. Eli yleensä max. 10 

hehtaarin rehu tehdään samalla kertaa. Te-

hokkaalla urakoitsijoiden ajosilppuriketjulla 

tähän kuluisi n. tunti aikaa. Tai siis jos joten-

kin pystyisi peltoaumaan purkamaan, levittä-

mään ja tallomaan tuollaisen määrän rehua 

tunnissa siten, että se myös säilyisi hyvänä.   

Noukinvaunu

Seuraavaksi rehuntekotekniikaksi valikoitui 

noukinvaunu. Menetelmä oli jo tuttu kuivan 

heinän teosta ja erityisesti miellytti sen ”ka-

lustotehokkuus”. Samalla yhdistelmällä hoi-

tuu rehun korjuu ja kuljetus, lisäksi tarvitaan 

vain yksi kuski ja traktori aumalle (ja tietysti 

niitto ennen korjuuta). Hätätilanteessa re-

hun teko onnistuu yksinkin, ei toki samalla 

vauhdilla kuin kahdella traktorilla ja kuskil-

la. Pienempien käytettyjen noukinvaunujen 

hintakaan ei tuntunut olevan juuri hyvää 

tarkkuussilppuria kalliimpi. Edellisen rehun-

tekoketjun purkaminen ei aiheuttanut suu-

ria kustannusvaikutuksia, peräkärryt jäivät 

siihen yleiskäyttöön mihin ne oli alun perin 

hankittukin ja parin tonnin tarkkuussilppurin 

todettiin jo maksaneen itsensä, joten se sai 

jäädä varastoon varakoneeksi. Traktori siirtyi 

silppurin edestä noukinvaunun eteen. Koska 

käteisen puute hankaloittaa joskus elämää ja 

Pyöröpaalaus

Samassa ”tilakompleksissa” oli ja on 

vaimon kotitila missä tuolloin oli vielä lyp-

sylehmiä parsinavetassa ja rehut teetettiin 

urakoitsijalla paaliin. Näin ollen rehuntekota-

vaksi valikoitui meilläkin urakoitsijan tekemä 

paalaus ja käärintä. Niitto hoitui pääsään-

töisesti omalla 2,4 m niittomurskaimella. 

Paalauttaminen oli kieltämättä helppo tapa 

saada rehut talteen. Niitto ei vienyt montaa 

tuntia ja paalien siirron pellon reunaan ehti 

tehdä paalauksen aikana tai sitten kun ehti. 

Paalin säilyvyyden kannalta toki siirto pitäisi 

tehdä heti tai sitten vasta muutaman viikon 

kuluttua, kun käyminen on jo ehtinyt tapah-

tua. Pellot ovat pääosin hyvin lähellä eli paa-

leja ei kannattanut alkaa ajamaan kotipihalle 

varastoon. 

Seuraavana kesänä karja kasvoikin yli 

kymmenen emon ja parinkymmenen nuo-

renkarjan / lihasonnin määrään. Tämä nosti 

myös reippaasti tarvittavan rehun määrää eli 

myös urakoitsijalle maksettava summa alkoi 

koskea lompsaa loppuvuodesta. Kahden ti-

lan paalauskustannus ylitti kymppitonnin vuo-

dessa. Merkittävän ulosmaksettavan kustan-

nuksen lisäksi muita rehuntekomenetelmiä 

laittoi miettimään nurkalle kertyvän muo-

visaasteen määrä ja vaihteleva rehulaatu.  

Rehupaalien siirtely ja purkaminenkin alkoi 

tuntua työltä. Vaikka paalien siirto pyrittiin 

minimoimaan ja säilöntäainettakin käytettiin, 

niin välillä tuli vastaan paaleja, joista joutui 

kolmasosan talikoimaan homehtuneena si-

vuun. Tähän vaikuttivat varmasti rehun teko 

melko kuivana (märkänä tehty, talvella um-

pijäässä oleva paali toimii huonosti ulkokas-

vatuksessa) ja yhtenä talvena jänikset, jotka 

olivat keksineet paalirehun olevan tosi hyvää 

sapuskaa ja että aina kannattaa varmistaa, 

josko viereinen paali olisi vielä parempaa. 

Tarkkuussilppuri

Lypsykarja-aikoina oli rehua tehty jo tark-

kuussilppurilla ja asiaa mietittäessä muut 

tukevat investoinnit osoittautuivat vähäisiksi. 

Tallista löytyi jo vanha reippaan sadan he-

vosvoiman vetokoneeksi riittävä Deutzi, kip-

pikärryihin pystyi itse rakentamaan lisälaitoja 

sekä avattavan perälaidan ja naapurustosta 

pystyi lainaamaan lisää rehukärryjä. Maa-

kunnan koneliikkeestä löytyi vanha, mutta 

hyväkuntoinen JF:n tarkkuussilppuri, jonka 

hankintakustannus jäi parin tonnin luokkaan 

torven kääntösylintereiden uusinnan jälkeen-

kin. Rehu varastoitiin pellolle/joutomaalle 

aumaan. Tällä tekniikalla rehua tehtiin parin 

kesän verran. 

Entinen, yli kymppitonnin paalauskustan-

nus tippui parin tonnin paalauslaskuun huo-

noja syyskelejä varten tehdyistä paaleista. 

Jos muuttuviin rehuntekokustannuksiin las-

kee vain lisääntyneet polttoainekulut, eikä 

omaa työaikaa, niin polttoainetta kului ehkä 

n. 250 l / päivä (yksi traktori hanat auki, pari 

pintakaasulla), tekopäiviä kesässä 8 kpl eli 

8 x 250 x 1 e/l ; yhteensä 2000 €. Lisäk-

si kustannuksena aumamuovit n. 500 € / 

vuosi. Ja jos tuon tarkkuussilppurin hankin-

takustannuksen jakaa neljälle vuodella (sisäl-

täen huoltokulut) tulee siitä 500 €/ vuosi. 

Eli kokonaisuutena AIV:n tekeminen maksoi 

nyt noin 5000 € / vuosi, puolet siitä mitä 

aiemmin. Säilöntäainetta en ole tähän yksin-

kertaistettuun laskelmaan ottanut mukaan, 

koska se on kokolailla sama menetelmästä 

riippumatta (jos ei sitten tee paalia ilman säi-

löntäainetta). 

Rehuntekomenetelmän vaihdolla oli saa-

vutettu tärkeimmät tavoitteet; kassasta 

maksetut kustannukset alenivat ja rehu oli 

hyvälaatuista. Tarkkuussilputussa rehussa 

on omat hyvät ja huonot puolensa. Varsinkin 

nuorena tehdyn heinän silppu oli ehkä liian-

kin lyhyttä ja hyvin sulavaa evästä lehmille. 

Lyhyt silppu on sekä helposti että hankalasti 

käsiteltävää. Sitä ei tarvitse talikolla repiä 

läjästä hampaat irvessä kuten välillä pitkää 

silppua, mutta taas varsinkin kuivana tuntuu, 

että lapio on parempi kuin harva talikko. Ja 
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haluttiin aloittaa varovasti, niin vaunuksi os-

tettiin vanha hankosulloja Pöttinger n. 7000 

eurolla. Tästä mallista oli tutuilla ihan hyviä 

kokemuksia. Tämä osoittautui virheliikkeek-

si. Vaunu oli erittäin siistin näköinen ja se oli 

ollut kuulemma edellisellä isännällä varastos-

sa turhana muutaman vuoden. Tilan poika oli 

vaunun kunnostanut ja maalannut ja se oli 

nyt vaihtokoneena päätynyt liikkeeseen. 

Ensimmäisen 10 kuorman tekeminen oli 

hel.. siis haasteellista. Aina uuden koneen 

kanssa on opettelua aluksi, mutta tässä 

saatiin vaunu useamman kerran tukkoon, sit-

ten huomasin sullojan murtokiilan luistavan, 

minkä vuoksi imu loppui, kun vaunu alkoi 

täyttyä. Kun murtokiila saatiin pitämään, vä-

hän kieroon sovitettu sulloja leikkasi itsensä 

kiinni totaalisesti ja rikkoi itsestään kaikkea 

kivaa (lue: kallista). Ikävä kyllä nivelakseli ei 

ollut se heikoin lenkki vaan antoi traktorin 

vääntää vaunun hajalle. Asiasta keskustel-

tiin myyjäliikkeen kanssa, missä myönnettiin 

että olisi vanhankin vaunun tietysti pitänyt 

jotain kestää, kun se on ehjänä myyty, mutta 

kaupan purkuun ei innostuttu. Kompromissi-

na sovittiin, että saan kaikki tarvittavat vara-

osat puoleen hintaan tehtaalta ja ilmaiseksi 

lainavaunun ensimmäisen rehunteon ajaksi. 

Ikävä kyllä lähistöltä ei löytynyt kovin pieniä 

käytettyjä vaunuja, ja pihamaalle ilmestyikin 

Kronen 5XXL vaunu reippaan 40m3 rehuti-

lavuudella. No rehut tulivat sillä tehdyiksi, 

vaikkakin kaikki 115 kpl vanhaa Deutzihepoa 

olivatkin välillä aika tuskissaan ja poliiseja 

varten piti harjoitella hämmästynyttä ilmettä 

peilin edessä ”minä kun luulin, että peräkär-

ry saa painaa 5 x enemmän kuin vetotrak-

tori…”.  

Muutaman päivän ja veristen rystysten 

jälkeen Pöttinger oli kasassa toista rehu-

tekosessiota varten. Vaunu toimikin ihan 

ok ja loppukesän rehut saatiin sillä tehtyä. 

Koska vaunussa ei ollut mitään täyttöau-

tomatiikkaa, niin korjuutehoa rajoitti tietty 

varovaisuus. Vaunua ei uskaltanut tumpata 

ihan umpitäyteen, ettei taas jotain paukahda 

hajalle. Märän rehun tekoon tällainen hanko-

sullojavaunu ei oikein sovellu, ainakaan jos 

työtunteja laskee. Kokonaisuutena syysrehu 

saatiin tehtyä vähän nopeammin kuin entisel-

lä tarkkuussilppurilla ja vähemmällä muulla 

kalustolla. 

Tuloksena kesästä oli luottamus siihen, 

että noukinvaunukorjuu on tämän tilan juttu, 

mutta parempaan tehoon ja huolettomuu-

teen pitää päästä, koska aika on kesällä 

rajallista. Vaikka vaunun olikin itse laittanut 

kuntoon, niin ei sen kestämiseen oikein us-

kaltanut luottaa. Joten jälleen alettiin etsiä 

uutta vaunua seuraavaksi kesäksi. Halpa 

hinta päätettiin nyt kriteerinä unohtaa. Pää-

kriteerinä etsinnässä oli riittävä tehokkuus, 

jotta rehu säilyy hyvänä ja koko kesä ei kulu 

rehunteossa. Lisäksi sellainen luotettavuus, 

että työ sujuu ja vaunu olisi sitten käytössä 

useamman vuoden (ja kustannus siten jakau-

tuisi usealle vuodelle). 

Tehokas noukinvaunu

LainaKrone antoi hyvän kuvan nykyaikaisen 

roottorisullojavaunun toiminnasta ja tehosta. 

Kun vastaan tuli pienempi, hyväkuntoinen 

Krone XXL, niin vanha vaunu ja n. 20 000€ 

vaihtoivat omistajaa. Vaikka olikin ajateltu, 

että vanha traktori voisi uuttakin vaunua 

kiskoa, niin ennen ensimmäistä rehuntekoa 

tuli kuitenkin vaihdettua vetotraktori vanhaan 

JCB:n, jolloin tehot kasvoivat 150 hevosvoi-

maan ja tienopeus 30 km/h 53 kilometriin 

tunnissa.  Välirahaa tähän kului kymppitonni. 

Nyt kahden rehuntekokesän jälkeen voi sa-

noa investoinnin olleen onnistunut:

- yhden kasvuasteen/paikan rehut tehdään 

yhdessä päivässä, jolloin kasassa on 7–10 

ha rehut, 100–140 tuoretonnia. Auma peite-

tään päivän lopuksi. 

- koneet ovat pelanneet, työt sujuneet ja 

rehu säilynyt hyvin

Rahaa on toki nyt sitoutunut rehuntekoka-

lustoon paljon enemmän kuin alkuperäises-

sä urakointiratkaisussa. Mutta kustannukset 

rehukiloa kohden ovat varsin kohtuulliset: 

Rehua tehdään vuodessa n. 1 milj. tuoreki-

loa. 

Pelkkään rehuntekoon kohdistuvat kalus-

tokulut: Niittomurskain nykyarvo 3000 €, 

lisähinta uusittuun traktoriin 10 000 €, nou-

kinvaunu 25 000 €. 

Jos ajatellaan käyttöajaksi 6 vuotta ja jään-

nösarvo 20 % nykyarvosta on kalustokustan-

nus 5066 € /vuosi eli 0,5 senttiä / kilo ja 

1,44 senttiä /kuiva-ainekg (ka 35 %). 

Lisäksi kuluina aumamuovia 8 rullaa á 80€, 

yht. 640 € ja säilöntäainetta n. 2500 € 

Polttoainetta kuluu 8 tekopäivänä arviolta 

1600 litraa / n.1600 euroa. 

Kulut yhteensä 9806 € / vuosi eli 

0,98 snt / tuorekilo ja 2,8snt / kakg

Esimerkkinä, jos teettäisimme kaiken paa-

leihin: 

- veloitus ka. 14,5 €/paali sisältäen muovin 

- säilöntäaine n. 2500 €

- 750 kg:n paaleja 1333 kpl

- yhteensä 21 828 € / vuosi

Eli kustannus olisi yli kaksinkertainen vuo-

dessa, varsinkin kun lisää tuohon paalauk-

seen vielä niitto- ja paalinkuljetuskulut.

Tässä oli yhden tilan kehitystarina, toi-

vottavasti se herättää ajatuksia ja kehittä-

misideoita muillakin. Laskelmat ovat toki 

yksinkertaistettuja ns. ”maatalousteknologin 

laskelmia” jotka LIKVI yms. laskelmien teki-

jät tekisivät huomattavasti paremmin ja yk-

sityiskohtaisemmin, mutta antavat varmasti 

suuntaa valintojen aiheuttamista todellisista 

kustannuksista. 

Arto Huhtala

Agronomi, Maatalousteknologi

Lakeuden Highland 
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