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Selittävätkö hometoksiinit
syönnin heikkenemisen?
Sonnien rehun syönti jäi ruokintakokeessa toisen niiton säilörehulla heikommaksi kuin ensimmäisen
korjuukerran rehua syötettäessä. Säilörehun syönti-indeksi ja rehuanalyysitulokset eivät selittäneet
saatua tulosta. Analyyseissä toisen niiton säilörehussa havaittiin pieniä määriä hometoksiineja.
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Hometoksiinien esiintymisestä nur-

Säilörehun syönti-indeksi ja rehuanalyysitulokset eivät selittäneet sitä, miksi
koesonnien rehun syönti jäi toisen niiton säilörehulla heikommaksi. Hienoiset epäilyt
kohdistuvat rehun hometoksiineihin. Kuvan sonnit eivät ole Luken kokeesta.
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Koesäilörehujen kemiallinen koostu-

Säilörehujen kemiallinen
koostumus ja rehuarvot

mus ja rehuarvot on esitetty viereisessä
taulukossa. Korjuuajan sääolosuhteista

1 niitto

2 niitto

Kuiva-aine, g/kg

229

331

kuiva-ainepitoisuus oli matalampi kuin

Raakavalkuainen, g/
kg ka

149

151

toisen korjuukerran säilörehulla.

Kuitu, g/kg ka

595

532
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11,1

10,9
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OIV, g/kg ka

84

83
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PVT, g/kg ka

24

27

D-arvo, g/kg ka

697

683

Syönti-indeksi

99

106

3,90

4,27

Haihtuvat rasvahapot,
g/kg ka

15

7

Maito- ja muurahaishappo, g/kg ka

49

35

Sokerit, g/kg ka

56
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Ammoniumtyppi, g/kg
kokonaistypestä
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Rehuanalyysin perusteella ensimmäisen niiton säilörehun D-arvo oli 697

ruokinnassa. Toisen korjuukerran säilörehun sulavuus oli hieman matalampi
(683 g/kg ka). Molempien rehujen säilönnällinen laatu oli analyysitulosten perusteella kohtuullisen hyvä.
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toisen niiton säilörehua sisältävää seosenergian saanti ja kasvutulokset olivat
suuremmat ensimmäisen niiton säilörehua käytettäessä.
Rehuanalyysin tulokset eivät selittä-
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kg ka
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g/kg ka
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PVT, g/kg ka
Kokeen kesto, vrk
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Rehun syönti, kg
ka/pv
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Energian saanti,
MJ/pv

119
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Elopaino kokeen
alussa, kg

369

369

Elopaino kokeen
lopussa, kg

654

649

mikrobiologisen laadun myötä heikentynyt maittavuus. Hometoksiinianalyyseissä yhdenkään ensimmäisen niiton
vän mitään analysoiduista toksiineista. Sen sijaan neljässä kuudesta toisen
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Artikkeli perustuu Tuottava itäsuomalainen
naudanlihantuotanto ja NautaNurmi -hankkeissa tehtyihin tutkimuksiin. Hankkeita rahoitettiin
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.
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Hometoksiinianalyysit
laajennetaan myös
muihin kokeisiin, joissa
syönti on jäänyt alle
odotetun.

Kokeessa oli yhteensä 30 hereford-sonnia,
kuvassa yksi niistä.
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Teuraspaino, kg

345

348

Teurasikä, pv

467
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Päiväkasvu
kokeen aikana,
g/pv
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696
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Teurasprosentti

52,8

53,6

Lihakkuus, EUROP
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Rasvaisuus,
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3,2
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