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• KASVIENTSYYMIEN ESTO 

 

• HAITTAMIKROBIEN ESTO 

• Anaerobiset haittamikrobit - klostridit, enterobakteerit… 

• Aerobiset haittamikrobit - hiivat, homeet….. 

 

• HYÖDYLLISTEN MIKROBIEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN 

• Maitohappobakteerit 

 

 

 

MIKSI SÄILÖNTÄAINETTA REHUUN ? 



• Happi 

• Happamuus (pH) 

• Ravintoaineet 

• Vesiaktiivisuus 

• Lämpötila 

• Osmoottinen paine 

 

• Säilöntäaineet => olosuhteet epäedullisiksi haitallisille mikrobeille ja  

        edullisiksi hyödyllisille mikrobeille TAI  

                          => vaikutetaan suoraan haittamikrobin toimintakykyyn  

• Myös säilöntäaineiden  toimivuus riippuu olosuhteista 

MIKROBIEN OLOSUHDEVAATIMUKSET 
– mikrobilajikohtaisia 



• Hapot ja niiden suolat 

• Muurahaishappo, suolamuoto formiaatti 

• Propionihappo (propionaatti), bentsoehappo (bentsoaatti), 

sorbiinihappo (sorbaatti) … 

• Muut kemikaalit 

• Na-nitriitti 

• Heksametyleenitetra-amiini eli heksamiini 

• Biologiset säilöntäaineet 

• Maitohappobakteerit 

• Entsyymit 

 

 

SÄILÖREHUN SÄILÖNTÄAINEITA 



 

• Säilöntäaineiden käyttöturvallisuuden ja toimivuuden arviointi: 

http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm 

 

• EU-rekisteri: 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditive

s_en.htm 

 

 

 

 

SÄILÖREHUN SÄILÖNTÄAINEITA 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm


• pH-vaikutus = vetyionipitoisuus lisääntyy rehussa 

• suora  – säilöntähapot 

• epäsuora – maitohappokäymistä lisäävät valmisteet 

• Mikrobisidinen tai mikrobistaattinen eli mikrobeja tuhoava tai kasvua 

estävä antimikrobinen vaikutus 

• bakterisidinen/staattinen – bakteerien esto 

• fungisidinen/staattinen – hiivojen ja homeiden esto 

• Hyödyllisten mikrobien tarvitsemia ravintoaineita ja kasvutekijöitä 

lisäävä tai vapauttava 

 

SÄILÖNTÄAINEIDEN VAIKUTUSTAPA 



• Happo luovuttaa protonin eli vetyionin (H
+ 

) 

 = dissosioituminen = ionisoituminen = protolysoituminen 

 

 

                    HCOOH => HCOO
-  

 +  H
+  

 

MUURAHAISHAPPO JA MUUT 
ORGAANISET HAPOT 

Dissosioitumaton 

happo 

pH-

vaikutus 
Spesifinen 

mikrobisidinen tai 

mikrobistaattinen 

vaikutus 

1 

2 



 

 

            HCOOH => HCOO
-  

 +  H
+  

 

• Dissosioitumaton happo läpäisee mikrobin soluseinän: 

1) Dissosioituu solun sisällä ja lisää vetyionipitoisuutta eli laskee 

solun sisäistä pH:ta 

2) Anioniosa estää solun metaboliaa  

        1+2                hapon spesifinen antimikrobinen vaikutus 

SÄILÖNTÄHAPON SPESIFINEN 
VAIKUTUS HAITTAMIKROBEIHIN 

Dissosioitumaton 

happo 



Puolet haposta on 
dissosioitunut, kun rehun 
pH on sama kuin hapon 
pKa-arvo 

Happo pKa 

Propionihappo 4,87 

Sorbiinihappo 4,80 

Etikkahappo 4,76 

Bentsoehappo 4,20 

Maitohappo 3,80 

Muurahaishappo 3,70 

Mitä korkeampi pH sitä 
pienempi osa haposta on 
dissosioitumatonta ja 
estoteho heikkenee 

Estoteho riippuu 
säilöntähaposta, sen pKa-
arvosta ja rehun pH:sta 

MIKÄ HAPPO, REHUN HAPPAMUUS, HAITTAMIKROBI  

=> antimikrobisen tehon vaihtelu 

Rehun pH vaikuttaa säilöntähapon 
tehokkuuteen 
 

Hiivat 
Homeet 
Bakteerit 



• Happojen tehokkuusjärjestys: 

     muurahaishappo > maitohappo >etikkahappo > propionihappo 

 

• Muurahaishappo laskee tehokkaasti rehun pH:ta ja lopettaa 

kasvientsyymien toiminnan 

• Lisäksi tarvitaan luontaista maitohappokäymistä pH:n laskuun  

 

• Propionihappo, etikkahappo, bentsoehappo, sorbiinihappo (yleensä 

suoloina) tehokkaita homeita ja hiivoja vastaan 

• Teho riippuu rehun pH:sta => kuivissa rehuissa suurempi annostus, jotta 

sopiva pH saavutetaan – luontainen käyminen ei ole kuivassa riittävän 

voimakasta pH:n laskemiseksi 

 

 

 

ORGAANISTEN HAPPOJEN VAIKUTUS 

REHUN pH:n LASKUUN 



• Suomessa 1950-luvulla Kofa- ja Calsifor-suolat: 13 % Na-nitriittiä + 87 % 

kalsiumformiaattia 

• 1960-luvulta lähtien erilaisia yhdistelmiä ja annostustasoja liuoksena 

• Na-nitriitin lisäksi valmisteissa mm. heksametyleenitetra-amiinia, 

bentsoehapon, propionihapon ja sorbiinihapon suoloja 

• Suomeen ensimmäinen tuote 2000-luvun alussa 

• Na-nitriitti estää erityisesti klostridien kasvua  

• Maitohappobakteerit sietävät hyvin 

• Vaikutus tehostuu pH:n laskiessa 

• Eri komponenttien annostustasoon kiinnitettävä huomiota, jotta 

toimintateho riittävä 

 

NATRIUMNITRIITTI 



Typpeä, kg/ha 0 50 100 150 

Nitraatti <0,2 0,3 3,9 4,8 

Kuiva-aine, g/kg 291 280 242 252 

pH 3,93 4,20 4,18 4,65 

Ammonium-N, g/kg N 64 72 115 109 

Voihappo, g/kg ka 13,6 13,0 0,3 0,0 

Typpilannoitus lisää nurmirehun nitraattipitoisuutta (nitraatti => 

nitriitti). Jos säilöntä ilman säilöntäainetta => typpilannoitus 

vähentää voihappokäymistä, mutta heikentää laatua muilta osin 

Muurahaishappo säilöntäaineena: lannoitus ei vaikuttanut käymislaatuun 

Jaakkola ym. (1999) 



• Yhdisteenä mm. Na-nitriitin kanssa – säilönnän alussa Na-nitriitti estää 

haittamikrobeja maitohappokäymisen aikana => heksamiini toimii, kun 

pH laskenut 

 

• Heksamiini     formaldehydi  + ammoniakki 

 

 

 

• Formaldehydi reagoi ja sitoutuu valkuaisaineisiin – reaktiota edistävät 

säilöntäajan pidentyminen (tutkimuksessa 2 => 4 kk), pienempi kuiva-

ainepitoisuus (18 => 39 %) ja korkeampi lämpötila (15 =>25oC) 

• Ei todettu jäämiä maidossa (Weissbach ym.) 

Heksametyleenitetra-amiini eli heksamiini 

Haittamikrobeihin ja 

itiöihin vaikuttava 



MAITOHAPPOBAKTEERIT 

• Edistävät maitohappokäymistä ja pH:n laskua 

                kasvin sokeri => maitohappo => pH laskee 

• Saattaa tuottaa myös antimikrobiaalisia aineita 

• Käyttömäärä 105 – 106 pmy/g  

• Estävät soluhengitystä ja lämpenemistä huomattavasti heikommin kuin 
muurahaishappo. 

• Toimintavarmuutta rajoittavat riittämätön sokerimäärä, liian märkä ja 
kuiva raaka-aine, kasvuston oman mikrobiston vaihtelevuus 

• Toimintavarmuus paranee, kuiva-aine yli 25 %   

• Sopiva käyttöalue yleensä 30–50 % kuiva-ainetta  

• Optimi lämpötila ja pH eivät aina toteudu 

 



ENTSYYMIT 

• Edistävät maitohappokäymistä ja parantavat rehun laatua 

lisäämällä sokerin määrää maitohappobakteerien käyttöön 

 

• Selluloosa ja hemiselluloosa => => sokerit 

• Tärkkelys sokerit 

 

• Kuitu hajoaa säilönnän aikana, mutta sama kuituosa hajoaisi myös 

pötsissä => ei hyötyä eläimelle  

• Meta-analyysi Adesogan ym (2014): ruokintaan lisätyillä kuitua hajottavilla 

entsyymeillä ei toistaiseksi ole saatu hyötyä lypsylehmien ruokinnassa 

Sellulaasi, 

hemisellulaasi 

Amylaasi 

Entsyymien olosuhdevaatimukset, 
uhkana entsyymien hajoaminen,  
lignifioitunut kuitu 



• Nurmipalkokasvit 

• Apilat 

• Virnat 

• Sinimailanen  

• ym 

 

• Palkoviljat 

• Herne 

• Härkäpapu 

• Valkolupiini 

Palkokasvit säilörehuksi 
Härkäpapu-kevätvehnä 2013 

Valkolupiini-kevätvehnä 2014 



• Kasvin ominaisuudet   

• vaikeuttavat palkokasvin säilöntää verrattuna nurmiheinäkasviin 

• pienempi kuiva-ainepitoisuus     

• pienempi sokeripitoisuus         

• suurempi puskurikapasiteetti (pH:n laskun estovaikutus)    

• pienempi nitraattipitoisuus     

• vaativampi rakenne    

 

• Rehuntekijän toimenpiteet  

• Esikuivatus, korjuu- ja säilöntämenetelmä, säilöntäaine  

 

• Sääolosuhteet 

SÄILÖTTÄVYYS 



Palkoviljakasvustojen kuiva-ainepitoisuuden 
muutos, Viikki 2011 



• Tyypillisesti korjuuhetkellä palkokasvien kuiva-ainepitoisuus pienempi 

kuin nurmiheinäkasvien - riippuu kasvilajista, kehitysasteesta ja 

olosuhteista 

• Kasvirakenteen vaikutukset esikuivatuksessa ja korjuussa 

• Vahva varsi  => hidas kuivuminen 

 pitkä kuivatusaika  

• hengitystappiota 

• erityisesti lehdet varisevat => tappioita 

 

PALKOKASVIEN KUIVA-AINEPITOISUUS 
 vs SÄILÖNTÄAINEEN TOIMIVUUS 



Esikuivatus 
Korjuu 

myöhäisemmässä 
kehitysvaiheessa Lakoontumisriski 

Kuiva-
ainepitoisuus 
suuremmaksi 

Puristenestetappi
ot vähenevät 

 

Käymislaatu paranee 
Hiivojen ja homeiden 

riski lisääntyy ? 

Varisemistappiot 
lisääntyvät 

 

Sadon määrä ja 
rehuarvo ? 

Kuiva-ainepitoisuuden lisäämien parantaa erityisesti 

biologisten säilöntäaineiden käytön soveltuvuutta 

palkokasvien säilöntään 



• Kokoviljasäilörehussa maakontaminaatioriski suurempi kuin 

nurmirehussa 

• Kontaminaatio kasvuston kehityksen ja korjuun aikana 

• Kasvutapa, maasta itiöitä kasvavaan kasviin 

• Riittävä niittokorkeus, kuiva korjuukeli 

• Itiö ei muutu toiminnalliseksi (vegetatiivinen) bakteeriksi eikä lisäänny, 

jos  rehussa 

• kuiva-ainepitoisuus yli 35 % 

• nopeasti hapettomuus, joka säilyy koko varastoinnin aikana 

• pH nopeasti alas (=> 4) 

• säilöntäaine, joka estää suoraan klostridien toiminnan 

 

 

KLOSTRIDI-ITIÖT 



Kasvuasteen vaikutus puna-apilan ja timotei-
nurminadan säilöntäominaisuuksiin  
(g/kg ka, puskurikapasiteetti mEkv/kg ka) 
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 Kuiva-aine  Sokeri  Puskuri-
kapasiteetti 

 Raaka-
valkuainen 

Kasvuaste 1 

Kasvuaste 2 

Kasvuaste 3 

(Erja Koivunen 2010, pro gradu) 



Lyhyt esikuivatus (ka1 niitto=> ka2 korjuu) ei 
vaikuttanut sokeripitoisuuteen ja puskurikapasiteettiin 
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 Kuiva-aine  Sokeri  Puskurikapasiteetti  Raakavalk 

Ka1 

Ka2 

(Erja Koivunen 2010, pro gradu) 
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Kuiva-aine         
220 g/kg 

Kuiva-aine         
390 g/kg 

Kuiva-aine         
540 g/kg 

Painorehu 

Muur.happo 4 l/t 100% 

Maitohappobakteeri  

SÄILÖNTÄAINE, PUNA-APILAREHUN KUIVA-

AINEPITOISUUS JA  pH (Omega-hanke 2000) 

Raaka-aineessa sokeria 135 g/kg ka  
= 2,6 % tuoreessa 
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Raiheinä 
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Sinimailanen 

Eri kasvilajien säilöntäominaisuudet, niitot 1-3 
(Dewhurst ym. 2003, J. Dairy Sci.) 



PAALAUS + BIOLOGINEN SÄILÖNTÄAINE – EI 
HYVÄÄ TULOSTA VAIKKA KUIVA-AINEPITOISUUS 
MELKO KORKEA (DEWHURST YM. 2003, J. DAIRY 
SCI.)  

Raiheinä Puna- 

apila 

Sini- 

mailanen 

Kuiva-aine, g/kg 345 376 359 

NDF, g/kg ka 527 419 450 

pH 4,08 4,24 4,68 

Sokeri, g/kg ka 76 18 10 

Ammonium N, g/kg N 80 104 144 

Maitohappo, g/kg ka 66 74 60 

Etikkahappo, g/kg ka 6,9 8,2 14,7 

Voihappo, g/kg ka 1,1 5,1 2,4 



Sinimailasrehun säilönnällinen laatu (Tuori ym. 2012) 

Kehitys-

vaihe 

Esikuivausaste 

(kuiva-aine-%) 

Painorehu Muurahais- 

happo 

Ymppi 

Nuppu Vähän esikuivattu 

(23 %) 

Huono Hyvä Huono 

Paljon esikuivattu 

(34 %) 

Huono Hyvä Huono 

Kukinta Vähän esikuivattu 

(30 %) 

Huono Hyvä Tyydyttävä 

Paljon esikuivattu 

(43 %) 

Tyydyttävä Hyvä Hyvä 



• Happosäilöntäaine 5-6 l/t 

• Apilapitoisten ja puhtaiden apilarehujen säilönnällinen laatu 

pääasiallisesti hyvä  

• Muutamissa kokeissa suhteellisen suuri voihappo- tai 

ammoniakkipitoisuus 

 

• Biologiset säilöntäaineet 

• Apilan nuppuvaiheessa rehun laatu huono, kun kuiva-aine 250 g/kg tai 

pienempi  => esikuivatus yli 300 g/kg  

• Kukintavaiheessa laatu hyvä myös kuiva-ainepitoisuudessa 250 g/kg 

KOTIMAISET PUNA-APILAKOKEET 



HÄRKÄPAPU-KEVÄTVEHNÄ LYPSYLEHMILLE  2013 

Säilöntä onnistui hyvin: esikuivatus, noukinvaunu, 

muurahaishappo (AIV2plus), laakasiilo 
 Valion analyysi 

Kuiva-aine 396 g/kg 

pH 4,19 

Amoniakki-N 27 g/kg N 

Maito+muurahaish. 45 g/kg ka 

Haihtuvat rasvah. 9 g/kg ka 

Liuk. typpi 303 g/kg N 



VALKOLUPIINI-KEVÄTVEHNÄSÄILÖREHU: ERI KEHITYS-

ASTEET JA SEOSSUHTEET => SÄILÖTTÄVYYS-

OMINAISUUKSISSA VAIHTELUA => REHUN pH:N VAIHTELU   

PR  ei säilöntäainetta,  MH  muurahaishappo 4 l/tn 100 %:na happona  

NaHe  natriumnitriitin (0,75 kg/t) ja  heksametyleenitetramiinin (0,5 kg/t) seos 

LAB   homofermentatiivinen maitohappobakteeri (LAB) 1 x 106 pmy/g  
(König ym. 2014)  



VALKOLUPIINI-KEVÄTVEHNÄSÄILÖREHU: 

Vain Na-nitriitti+heksamiini –seos esti voihappokäymisen 

kaikissa rehuissa. Muurahaishapon annostus ei riittävä 

(König ym. 2014) 

PR  ei säilöntäainetta,  MH  muurahaishappo 4 l/tn 100 %:na happona  

NaHe  natriumnitriitin (0,75 kg/t) ja  heksametyleenitetramiinin (0,5 kg/t) seos 

LAB   homofermentatiivinen maitohappobakteeri (LAB) 1 x 106 pmy/g  



• Palkokasvien haasteelliset säilöntäominaisuudet kiristävät 

säilöntäaineen valintakriteerejä 

• Kasvilajien erot – apila vs sinimailanen vs palkoviljat  

• Säilöntäaineelle ja rehulle sopiva kuiva-aine ja korjuuajankohta 

• Riittävä esikuivatus erityisen tärkeää biologisten 

säilöntäaineiden toimivuudelle 

• Säilöntäaineen oikea annostustaso 

• Koskee kaikkia säilöntäaineita 

• Huomio säilöntäaineen sisältöön ja vaikuttavien aineiden 

pitoisuuteen sekä toimintatapaan 

YHTEENVETOA 


