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Murskesäilöntä pähkinän kuoressa
• Erittäin kannattava, tuottoisa, kustannustehokas, 

ympäristöä vähemmän kuormittava tapa tuottaa 
karjan rehua viljasta

• Vilja voidaan viljellä kuten kuivattava vilja – vilja 
korjataan aikaisemmin ja kosteampana n. 30-40%

• Murskesäilöntä perustuu maitohappokäymiseen 
(PH>4), ilman pääsy rehumassaan estetään

• Säilötty vilja voidaan varastoida laakasiiloon, 
aumaan, ilmatiiviseen torniin tai muovituubiin

• Murskesäilötty vilja on valmista karjan rehua 
sellaisenaan – voidaan viedä varastopaikasta 
suoraan ruokintaan



Viljan säilönnän kolmio

Näiden kolmen tekijä on esiinnyttävä, jotta pilaantuminen alkaa jyvissä ja 
palkokasveissa. Poistamalla jokin näistä tekijöistä, pilaantuminen voidaan estää.  



Kostean viljan murskaus & säilöntä



Puinti kosteana 
35%-45%

Murske-
viljamenetelmän 

tekninen 
neuvonta

Säilöntä aineet

Ruokintajärjestelmät
Ravintotutkimukset

Varastointi

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Formic_acid.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Propionic_acid_structure.png


MENETELMÄN VAIHEET JA NIIDEN EDUT
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Menetelmän vaiheet ja edut
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Sadonkorjuu
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Sadonkorjuu

• Kostea vilja kuormittaa puimuria 
enemmän kuin tuleentunut vilja. 

• Puintinopeutta kannattaa hieman 
alentaa ja puida pitempään sänkeen. 

• Seulasto saa olla reilusti auki ja 
puhallin isolla, jolloin saadaan 
puhdas ja hyvä lopputulos. 

• Viljan jyväkosteuden tulee olla 30–45 
%, jotta olosuhteet 
maitohappokäymiselle olisivat 
parhaat. 
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Säilöntä ja varastointi
• Murskeviljan säilönnässä korostuvat samat 

periaatteet, jotka ovat nurmisäilörehunkin teossa 
peruspilareita.

• Tärkeimmät asiat onnistuneen säilönnän kannalta 
ovat oikea kosteus, tiivistäminen, ilman pääsyn 
estäminen ja happamuus. 

• Hyvä ”peukalosääntö” on se, kun puristaa nyrkkiin 
murskattua viljaa, kosteuden ollessa sopiva, 
puristettu massa pysyy pallona kämmenessä. 
Kostea vilja saadaan tallaamalla tiiviiksi massaksi, 
jolloin säilyminen on varmaa. 

• Jos kosteus ei ole riittävä, tiivistäminen on 
hankalaa ja säilöntä saattaa epäonnistua.

• Riittävä säilöntäkosteus on parempi varmistaa 
tarpeeksi aikaisella puinnilla. Vesilisäystä ei 
suositella, sillä se tuo riskejä säilyvyyteen ja lisätty 
vesi ei tutkitusti lisää viljan kosteutta kuin 
korkeintaan 2%.
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Säilöntä ja varastointi
• Murskesäilöntää varten on kehitetty siihen 

tarkoitukseen sopivat myllyt, joilla vilja 
litistetään. 

• Myllyssä viljan mukaan voidaan lisätä 
säilöntäaine. 

• Säilöntäaineen annostelu muutetaan viljan 
kosteuden vaihtuessa valmistajan antamien 
ohjeiden mukaisesti. 

• Murskauksessa on tärkeää huolehtia siitä, että 
kaikki jyvät rikkoontuvat.

• Rikkoutumattomat jyvät lisäävät massaan 
tarpeetonta ilmatilaa, mikä heikentää 
säilyvyyttä. Ruokinnassa rehun maittavuus 
heikkenee ja kokonainen jyvä menee 
tuotantoeläimen ruuansulatuksen läpi 
sellaisenaan eikä eläin pysty ottamaan siitä 
tarvittavaa energiaa tuotantoon. 11



Säilöntä ja varastointi
•Viljanmurskaus voidaan tehdä joko varastointipaikalla 
tai suoraan pellolla. 
•Varastointipaikalla murskaus vaatii aina 
etukuormaajatraktorin tai ruuvivaunun, jotta 
lastaaminen myllyyn olisi tehokasta. 
•Mikäli varastointi tehdään aumaan tai siiloon, silloin 
tarvitaan kone polkemaan ja tiivistämään massaa.
•Pellolla tapahtuva viljanmurskaus vaatii vähemmän 
työvaiheita verrattuna varastointipaikalla suoritettavaan 
murskaukseen. 
•Pellolla puimurin säiliö tyhjennetään suoraan myllyn 
säiliöön. Vilja murskataan myllyssä, säilöntäaine lisätään 
myllynpohjaruuville, ja murskattu vilja nostetaan myllyn 
elevaattorilla perävaunuun.
•Perävaunulla valmis murskevilja kuljetetaan 
varastointipaikalle. 
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Rehutorni

Murskeviljan säilönnästä kaasutiiviissä 
rehutornissa on olemassa myös hyviä käytännön 
kokemuksia. 

Viljan murskaus voidaan tehdä suoraan myllystä 
tornin täyttölietsolle tai, sitten murskaus tehdään 
puimurista myllyyn ja vilja kuljetetaan 
perävaunulla tornille. Sen jälkeen vilja valutetaan 
kärrystä lietsolle. 

Säilöntäaineen käyttö ei ole välttämätöntä 
kaasutiiviyden takia, mutta sen lisääminen 
rehuun varmistaa säilyvyyden (Knuuttila 2005, 
22). 
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 Laakasiilo

Koneella, esim. traktorilla poljetaan ja 
tiivistetään massa. 

Siilosta peitetään muovilla seinät ja 
murskeviljamassa, painotetaan esim. 
tarkoitukseen valmistetuilla painoilla.

Siilo mitoitetaan leveyden ja paksuuden 
osalta murskeviljarehun kulutuksen mukaan 
niin että siilon rintamus etenee sopivasti, 
eikä lämpenemistä esiinny.
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Muovituubi
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Muovituubi
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Ruokinta
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Ruokinta

•Rehuviljan murskesäilöntä perustuu viljan 
maitohappokäymiseen, jossa viljan pH-arvoa 
alennetaan säilöntäaineilla noin neljään ja 
ilman pääsy rehumassaan estetään.
•Murskevilja sopii erityisen hyvin 
seosruokintaan, sillä se tuo seoksen joukkoon 
kosteutta, eikä pölise.
•Murskesäilöntä on maittavaa ja huomattavasti 
halvempi säilöntätapa kuin kuivaaminen.
•Tuoreviljan murskesäilöntä on edullinen, 
nopea ja tehokas tapa säilöä vilja ilman 
kuivausta. 
•Säilöntätapa vähentää selvästi 
rakennusinvestointitarpeita, nopeuttaa 
sadonkorjuuta, vähentää työtä ja mahdollistaa 
korkeampien satojen tavoittelun.
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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. 21



Edut tiivistelmänä

• 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
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Edut tiivistelmänä

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

merkittävästi
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