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Rypsitön sonni
on ympäristöteko
Väkirehun määrän lisääminen sonnin ruokinnassa
ei välttämättä vähennä metaanipäästöjä
suomalaisessa tuotantomallissa. Sen sijaan
valkuaislisärehujen käytöstä luopuminen
vähentäisi typen ja fosforin eritystä.
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On selvää, että maataloustuotanto
aiheuttaa ympäristökuormitusta. Yhtä
selvää on, että elintarvikkeet pitää pyr
kiä tuottamaan mahdollisimman kestä
vällä tavalla. NautaNurmi-hankkeessa
mallinnettiin sonnien väki- ja valkuais
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VALKUAISLISÄ ON
YMPÄRISTÖKYSYMYS

Taulukko 1. Mallinnuksen pohjana toiminut ruokintakoeaineisto.
Väkirehutaso

Sonnien typen saanti väheni hieman
väkirehun osuuden lisääntyessä, mikä
myös vähensi typen eritystä ulosteis
sa ja nettokasvukiloa kohden laskettua
eritystä. Rypsin lisääminen ruokin
taan lisäsi puolestaan selvästi eläinten
typen saantia sekä myös eritystä ulos
teiden kautta.
Typen määrän vähentäminen ruo
kinnassa on tehokas keino vähentää
ulosteiden kautta tapahtuva eritystä.
Tulokset osoittavat, että valkuaislisän

Rypsilisä
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Ei

On

27

28

29

40

44

Säilörehu

6,32

4,55

2,64

4,53

4,47

Väkirehu

2,52

4,25

5,78

4,13

4,23

Yhteensä

8,84

8,80

8,42

8,66

8,70

101

105

105

104

104

1 360

1 316

1 217

1 257

1 337

Eläinmäärä
Rehun syönti, kg ka/pv

Energian saanti, MJ/pv
Raakavalkuaisen saanti, g/d

hyväksikäyttö ruokinnassa on heikkoa

Elopaino kokeen alussa, kg

251

251

250

251

250

ja suurin osa lisävalkuaisen typestä

Elopaino kokeen lopussa, kg

650

660

656

655

655

Teuraspaino, kg

335

342

342

340

339

naudanlihantuotannon ympäristökuor

Elopainon kasvu, g/pv

1 117

1 175

1 205

1 164

1 168

mitusta onkin turhasta valkuaislisä

Nettokasvu, g/pv

576

608
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606
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eritetään virtsan mukana. Yksi hel
poimmin toteutettava keino vähentää

rehun käytöstä luopuminen.
Yli puolivuotiaille kasvaville nau
doille annettu lisävalkuainen on useim
miten turhaa. Valkuaislisän tuotannol
liset hyödyt liittyvät tilanteisiin, joissa

Taulukko 2. Koeaineiston pohjalta
mallinnettu metaanintuotanto sekä typen ja fosforin eritys.

eläimet on ruokittu heikkolaatuisilla
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lytä rypsilisän käyttöä, vaan vastaa

g/nettokasvu-kg
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Saanti, g/pv

221

216
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tävällä tasolla, myöskään ruokinnan

Eritys ulosteissa, g/pv

194

189
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suhteellisen matala raakavalkuais

Eritys, g/nettokasvu-kg

344

331

303
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väkirehua. Tällöin valkuaislisää vas
taavat hyödyt voi saavuttaa pelkästään
eläimen energian saantia (väkirehun
määrää) lisäämällä. Esimerkiksi pelk

va kasvulisä voidaan saavuttaa viljan
määrää lisäämällä.
Jos sonnin energian saanti on riit

pitoisuus ei muodostu ongelmaksi. Koe
aineistojen perusteella jo 110–120 gram
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Eritys ulosteissa, g/pv
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Eritys, g/nettokasvu-kg
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saannin ollessa riittävää. Tämä tarkoit
taa, että PVT-suosituksen alaraja kas
vaville naudoille voitaisiin turvallisesti
pudottaa arvoon -20 g/kg ka ilman ne
gatiivista vaikutusta kasvuun.
Valkuaislisärehujen käytöllä ei ole

rehumäärän lisääminen lisäsi fosforin
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Fosforin eritys ulosteissa, kuten

nalla suomalaiset fosforin saantisuosi

myös nettokasvukiloa kohti laskettu

tukset kasvaville naudoille ylittyivät.

eritys lisääntyivät selvästi, kun ruokin

Ulkomaisten tutkimusten perusteella

nassa käytettiin rypsilisää. Myös väki

loppukasvatettavien lihanautojen fos

Artikkeli perustuu NautaNurmi -hankkeessa
tehtyyn mallinnukseen. Hanketta rahoitettiin
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