


Miksi murskesäilöntäteknologiaan
kannatta investoida?



Murskeviljasäilöntämenetelmän 
säästöt energiakustannuksissa 
verrattuna viljan kuivaukseen

• Esimerkki laskelma Mehtälän tilalta 
Haapavedeltä, jolla on käytössä 
Murska 4000 mylly. 

• Laske asiakkaasi saama 
energiasäästö vuodessa taulukkoa 
hyödyntäen. 

• Energia laskuri löytyy Murskan 
verkkosivuilta:

https://www.murska.fi/energialaskuri

• Voit lähettää taulukon suoraan e-
maililla asiakkaasi sähköpostiin !

https://www.murska.fi/energialaskuri


Miksi murskesäilöntäteknologiaan
kannatta investoida?



Miksi murskesäilöntäteknologiaan
kannattaa investoida?



Vaikutukset karjalle
Märehtijät

• Lihakarja kasvaa murskeviljalla yhtä hyvin 
kuin kuivatullakin viljalla. Joissakin kokeissa 
kasvutulokset ja rehuhyötysuhde ovat 
olleet jopa kuivattua viljaa parempia. 

• Koetulosten mukaan murskevilja soveltuu 
hyvin lypsylehmien rehuksi. 

• Murskesäilötyn viljan kuiva-aineen 
koostumus, sulavuus ja rehuarvo on sama 
kuin kuivatun viljan. 

• Suuren kosteutensa vuoksi rehuseoksiin ja 
ruokintapöydälle jaettavan murskeviljan 
määrien tulee olla kuivattua viljaa 
suurempia. 

• Muuten murskeviljaa voidaan käyttää 
kuten kuivaa viljaa ja sillä voidaan korvata 
kuivattu vilja kokonaan
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Siipikarja

• Murskesäilötty ohra ilman jatkokäsittelyä on 
maittavaa rehua myös siipikarjalle.

• Kasvutulokset broilereilla ovat olleet vähintään 
kuivatun viljan veroisia, mutta rehuhyötysuhde on 
ollut useimmiten parempi. 

• Tämä johtuu murskeviljan energia-arvosta, joka on 
noin 25 % kuivattua viljaa parempi. 

• Energia-arvon muutos johtuu säilönnän aikana 
tapahtuvasta ß-glukaanin hajoamisesta, jolloin 
sulavuutta huonontava viskositeetti alenee.

• Energia-arvon suhteen murskesäilönnällä 
saavutetaankin sama etu kuin entsyymilisäyksellä.

• Murskesäilöntä parantaa myös jonkin verran 
kokonaisaminohappojen sulavuutta. Yksittäisistä 
aminohapoista ohran lysiinin ja treoniinin 
sulavuudet ovat kokeissa olleet kuivattua viljaa 
parempia, mutta sen sijaan rikkipitoisten 
aminohappojen sulavuudessa ei ole eroa.

• Murskesäilötyn viljan fosforin sulavuus on myös 
siipikarjalla kuivattua viljaa suurempi.
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Sika

• Myös sioille murskevilja on 
käyttökelpoista sellaisenaan ja 
soveltuu erityisen hyvin 
liemiruokintaan. 

• Käytännössä kuiva-ainepitoisuuden 
vaihtelu voi olla 8-10 % ilman että 
kasvutuloksissa tai 
rehuhyötysuhteessa tulee 
huomattavia eroja. 

• Murskeviljan E-vitamiinipitoisuus on 
alempi kuin kuivatussa viljassa, 
joten ruokinnassa kannattaa 
huolehtia sen täydennyksestä. 8



Murskesäilönnän edut Kotipellon tilan isännän 
haastattelu  

•Edut viljelykierrossa: 
https://www.youtube.com/watch?v=6HGQ4ObKTxk

•Investointi- ja energiakustannukset: 
https://www.youtube.com/watch?v=2lMmUPnkNs8

•Murske säilönnän kustannukset
https://www.youtube.com/watch?v=xmHMJEeulu8&list=PLEfcrgz8Z-E1g1xeMGWEII70YfziufYLO&index=3

•Menetelmävarmuus
https://www.youtube.com/watch?v=4T66vNQ1RE8

•Lypsykarjan tuottavuus
https://www.youtube.com/watch?v=6NofYa4PDbk&list=PLEfcrgz8Z-E1g1xeMGWEII70YfziufYLO&index=6
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• Ei kuivauskustannuksia
• Pienemmät työkustannukset
• Maittavaa turvallista ja terveellistä rehua
• Sadonkorjuu on noin 2-3 viikkoa aiemmin, jolloin 

ravintopitoisuus on huipussaan ja homepitoisuudet 
minimissään

• Siipikarjalle murskesäilötyllä ohralla on 25% parempi energia 
arvo verrattuna kuivattuun viljaan

• Murskesäilötyllä maissilla lypsykarjan maitotuotos voi olla jopa 
11% parempi

Murskesäilönnän edut tiivistettynä
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• Pienempi sääriippuvuus
• Pidempi puintikausi
• Viljasato jopa 30% suurempi (kuiva-aine)
• Parempi oljen rehuarvo
• Mahdollisuus käyttää myöhäisempiä satoisampia lajikkeita
• Aiempi puinti vähentää viljan toksiinipitoisuuksia merkittävästi

Murskesäilönnän edut tiivistettynä


