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HERNEEN SIEMENEN KOOSTUMUS 

• Herneessä 

raakavalkuaispitoisuus 

noin 20-25 % 

• Hernelajikkeiden 

väliset erot 

 

• Energianlähteenä 

tärkkelys 

 

• Haitta-aineet 

• Hyöty vai haitta? 

 

• Maittavuus yleensä 

hyvä 
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OHRA HERNE RYPSIROUHE MAISSIN JYVÄ

Tärkkelys Raakavalkuainen NDF Raakarasva



HERNEEN OMINAISUUDET 
• Herneen valkuaisen 

pötsihajoavuus 

suurempi rypsiin 

verrattuna 

 

• Metioniinin saanti 

voi tulla 

rajoittavaksi 

 

• Herneessä 

vähemmän fosforia 

kuin rypsissä 

Lähde: MTT, 
Rehutaulukot 

g/kg ka OHRA HERNE RYPSIROUHE MAISSIN JYVÄ 

OIV 95 116 169 106 

PVT -16 62 154 -58 

Hvo 0.80 0.80 0.63 0.70 

Histidiini/100 g rv 2.4 2.6 2.8 2.6 

Lysiini/100 g rv 3.4 7.1 5.8 2.8 

Metioniini/100 g rv 1.7 0.9 1.8 2.3 

Ca 0.5 0.9 8.3 0.3 

P 4.1 5.2 13.2 3.1 



Prosessoinnin vaikutus herneen 
valkuaisen pötsihajoavuuteen 

• Kuumakäsittely 
100, 125 tai 150 asteessa 0-30 min 
 
 Ohralla riitti alle 125 asteen 

lämpötilat vähentämään 
pötsihajoavuutta 

 
 Herneellä tarvittiin 150 astetta 

mutta vain lyhyen aikaa 

Ohra 

Herne 



Eri tavoin käsiteltyjen palkoviljojen ja viljojen tärkkelyksen 

sulavuus pötsissä, ohutsuolessa ja paksusuolessa  

 

Palkoviljat 

Viljat 

(Larsen ym. 2009) 
• Herneen tärkkelys hajoaa 

hitaammin pötsissä kuin 
viljojen 



TUTKIMUSTULOKSIA  

HERNEEN KÄYTÖSTÄ  

LYPSYLEHMIEN  

VÄKIREHURUOKINNASSA 

Kuva: Laura Puhakka 



HERNE JA VILJAT 

• Khalili ym 1999:  

 Ohran ja kauran seoksesta (8 kg/d) 

 korvattiin herneellä n. 3 kg 

• Vanhatalo ym. 2004: 

 Ohra-kaura-melassileikkeestä (10 kg/d) 

 korvattiin kuivalla herneellä n. 4 kg ja 

 murskeherneellä n. 3,6 kg 

 

 Tutkimuksissa lehmien syönti ja 

maitotuotos on kasvanut kun viljapohjaista 

väkirehua on korvattu herneellä 
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Tutkija Koeruokinnat Tulokset 

Corbett ym. 1995 

 

Ohra-soijarouhe-rypsirouheseos vs. pelletöity 

herne (25 % väkirehusta  max 2,5 kg 

hernettä) 

Alfalfa-ohra kokoviljasäilörehu ad lib + 2,3 kg 

heinä (alfalfa) 

 Ei eroa alku- ja 

loppulaktaatiossa olevien 

lehmien maitotuotoksessa, 

keskilaktaatiossa olevien 

lehmien tuotos laski 10 % 

Petit ym. 1997 Nurmisäilörehu seoksena soijarouheen ja 

maissin kanssa, joista korvattiin (20% = n. 4 kg) 

raa’alla tai käsitellyllä herneellä 

 

 Ei eroa  

• ka syönnissä  

• maitotuotoksessa 

• -koostumuksessa 

Khorasani ym. 2001 Alfalfa-idänkattarasäilörehu seoksena ohran ja 

soijarouheen kanssa, josta korvattiin 1/3, 2/3 tai 

3/3 herneellä (n. 2, 4 tai 6 kg) 

 Ei eroa  

• ka syönnissä  

• maitotuotoksessa 

• -koostumuksessa 

HERNE JA SOIJA 



• Van Der Pol ym. 2008 

Soijarouheesta ja maissista korvattiin  

15 % (n. 4 kg) herneellä korkeatuottoisten 

lypsylehmien ruokinnassa 

 

 

 

 

Ei vaikutusta kuiva-aineen syöntiin, 

maitotuotokseen tai maidon 

koostumukseen  

 

 

HERNE VS. SOIJA 

• Van Der Pol ym. 2009 

Soijarouheesta ja maissista korvattiin  

15 % (n. 4 kg) herneellä korkeatuottoisten 

lypsylehmien ruokinnassa 

 

 

 

 

Negatiivinen vaikutus kuiva-aineen 

syöntiin ja maitotuotokseen 

 

 

• Monissa tutkimuksissa herneellä on voitu korvata soijaa vaikuttamatta 
maitotuotokseen, mutta… 



• Khalili ym. 1999: nurmi-puna-apilasäilörehua vapaasti, ohra-kaura-

pohjainen kontrollirehu, valkuaisrehuina rypsirouhe, herne tai rypsin ja 

herneen sekoitus 1:1 

 

 

HERNE VS. RYPSI 
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• Herneruokinnoilla 
maitotuotos lähes 
rypsirouheruokinnan tasolla 

 
• Herne-rypsiseoksella lehmät 

lypsivät eniten 
 
• Rypsirouheruokinnalla 

maidon valkuaispitoisuus 
suurin 



• Vanhatalo ym. 2004 

• Tutkimuksen tavoitteena tutkia hernelisän vaikutusta lypsylehmien 

tuotokseen ja ravintoaineiden hyväksikäyttöön nurmisäilörehu- ja 

viljapohjaisella dieetillä 

• Nurmisäilörehua ab libitum, väkirehua 10 kg/pv, valkuaislisät 

isonitrogeenisiä 

• Syönti lisääntyi numeerisesti kun ruokintaan lisättiin valkuaista 

• Valkuaislisä nosti maitotuotosta,  

    mutta valkuaisrehujen välillä  

    ei merkitsevää eroa maitotuotoksessa  

12 

HERNE VS. RYPSI 
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• Viljaa korvattaessa herne yleensä lisää maitotuotosta 

 

• Valkuaislisästä voidaan korvata 15-20 % vaikuttamatta 

maidontuotantoon tai –koostumukseen  

 

• Vaihtelevat tutkimustulokset voivat johtua: 

• Muun ruokinnan koostumuksesta 

• Käytetyn herneen lajikkeesta, määrästä ja muodosta 

• Lehmien syönnistä ja  

   tuotostasosta 

ELI… 
Kuva: Eeva Saarisalo 



HERNE KARKEAREHUNA 

Kuva: Eeva Saarisalo 



SÄILÖREHUT 

Kuva: Laura Puhakka 

• Hernesäilörehu 
• Suurin rv-pitoisuus 

verrattuna muihin 
• Liian vähän sulavaa 

energiaa valkuaiseen 
nähden  typen 
hyväksikäyttö heikkenee 

• Parantaa sulavuutta 
viljapohjaisen 
säilörehuun verrattuna 

 
• Koostumus vaihtelee 

riippuen korjuun ajoituksesta 
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HERNE- JA HERNE-VILJA -SÄILÖREHUJEN KOOSTUMUS 

• Hernesäilörehun ja herne-viljasäilörehuseosten raakavalkuaispitoisuus pieneni ja 
tärkkelyspitoisuus suureni kun kasvusto korjattiin 2 viikkoa myöhemmin 

• Herne + vilja = rehuarvo riippuu herneen ja viljan osuuksista, lajikkeista ja 
kasvustojen kehitysasteesta korjuuhetkellä 



PURSIANEN ym. 2004  

Ruokinta: 
1 = 100 % nurmi-sr 
2 = 33 % herne-ohra-sr: 67 % nurmi-sr 
3 = 67 % herne-ohra-sr: 33 % nurmi-sr 
4 = 100 % herne-ohra-sr 
*** = p < 0,001 
** = p < 0,01 
* = p < 0,05 
o = p < 0,10 

• Lehmät söivät 
eniten rehua, jossa 
33 % herne-
ohrasäilörehua, 
vähiten 100 % 
herne-
ohrasäilörehua, 
mutta lypsivät tällä 
rehulla eniten 

• Herneen osuuden 
lisääntyessä maidon 
valkuaispitoisuus laski 



HP1= Herne:vehnä 

75:25, Cut1  

HP2= 75:25, Cut2 

LP1= 25:75, Cut1 

LP2= 25:75, Cut2 

GS6= 

nurmisäilörehu+6kg 

väkirehu 

GS9= 

nurmisäilörehu+9kg 

väkirehu 

Cut1=13vko kylvön 

jälkeen; ka 30,1%,  

Cut2= 15vko kylvön 

jälkeen; ka 33,3% 

Säilötty LAB+entsyymit 

HERNE-VEHNÄKOKOVILJASÄILÖREHU 

• Lehmien syönti: nurmisäilörehu + 6kg vr < herne-vehnäsäilörehu = nurmisäilörehu + 9kg vr 
 
• Verrattuna nurmisäilörehuun + 6 kg vr, herne-vehnäsäilörehuilla lehmät: 

• Maidon rasvapitoisuus pienempi 
mutta  

• Enemmän omega3-
monityydyttymättömiä 
rasvahappoja 

• Lypsivät 1-2,6 kg enemmän 
maitoa 



HERNEEN HAITTA-AINEET 
1. GWH = nurmi-vehnäkokoviljasäilörehu 50:50 + 

8 kg väkirehu (rv 22 %) 
2. HTH = nurmi-vehnäkokovilja-hernesäilörehu 

25:25:50 + 8 kg väkirehu (rv 22 %) 
3. HTL = nurmi-vehnäkokovilja-hernesäilörehu 

25:25:50 + 8 kg väkirehu (rv 14 %) 
 
 Hernesäilörehun tanniinipitoisuus joko 93,1 tai 
47,2 g/kg ka 

• Suuremman tanniinipitoisuuden hernesäilörehussa pienempi typen pötsihajoavuus 
• Molemmat hernesäilörehut korvasivat 1,1 kg/d soijarouhetta keski- tai 

loppulaktaatiossa olevien lehmien ruokinnasta  syönti lisääntyi, ei vaikutusta 
maitotuotokseen, typen hyväksikäyttö ei heikentynyt 

• Väkirehun rv-pitoisuudella ei vaikutusta syöntiin tai maitotuotokseen kun 
karkearehuna em. säilörehuseos 



• Yksinään syötettäessä hernesäilörehussa saattaa olla liikaa typpeä suhteessa 

sulavaan energiaan  typen hyväksikäyttö heikkenee, typpeä enemmän 

sontaan ja virtsaan 

• Seoksena viljakasvin kanssa 

• Parantavat viljapohjaisten säilörehujen sulavuutta 

• Lisäävät seoksen raakavalkuaispitoisuutta 

• Usein D-arvo pienempi kuin nurmirehuilla 

• Kannattaa syöttää lehmille nurmisäilörehun kanssa 

• Hernesäilörehulla mahdollista vähentää väkirehun tarvetta lehmien 

ruokinnassa 

• Hernelisäys saattaa lisätä karkearehun syöntiä 

 Vaikka sulavuus heikkenee kun korvataan paremmin sulavaa 

nurmisäilörehua, niin syöntiä lisäävän vaikutuksen takia maitotuotos ei tipu tai 

tippuu vain vähän 

• Haitta-aineilla ei merkitystä lypsylehmän ruokinnassa – mahdollinen hyöty? 

 

ELI… 



Herneen siemenessä 
valkuaista n. 23 %,  

tärkkelystä 48 % 

 Herne käyttökelpoinen 
valkuais- ja energiarehu 

lehmille 

Valkuaisen pötsihajoavuus 
voi rajoittaa herneen käyttöä 

 Kannattaa syöttää esim. 
rypsin kanssa jolloin 

enemmän ohitusvalkuaista 

Myöskään 
aminohappokoostumuksen takia ei 

kannata syöttää ainoana 
valkuaisrehuna  

 Viljaa korvattaessa syönti ja 
maitotuotos yleensä kasvaa, 

korvattaessa rypsistä 15-20 % ei 
vaikutusta  

Herneellä todennäköisesti 
saadaan hyvä tulos, kun 
säilörehun sulavuus hyvä 
mutta valkuaispitoisuus ei 

kovin suuri 

Hernevilja-säilörehua voidaan 
syöttää sellaisenaan tai yhdessä 

nurmisäilörehun kanssa 

 Kun ruokinnassa karkearehua 
useasta kasvilajista, syönti 

lisääntyy 

Herne on ja ei ole 
Suomen maissi! 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kuva: Eeva Saarisalo 



KIITOS! 


