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Kuivikkeen käyttö 
lihakarjakasvattamoissa 

Reetta Palva,  

TTS Työtehoseura 

Nautaparlamentti 24.-25.7.2014 
Härmän kylpylä, Kauhava 

Loppukasvattamot 

• Tuotantoeläinten hyvinvoinnin 
neuvottelukunta esitti vuonna 2011: 

”edistettäisiin lihanautojen kasvatusta hyvin 
kuivitetuissa kylmäkasvattamoissa lämpimien 
ritilälattiaisten kasvattamojen sijaan. Ritilälattiaisiin 
karsinoihin neuvottelukunta suosittelee kumilla 
päällystettyjä rakolattiapalkkeja.” 

 

• On myös Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen kanta (EFSA)  
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Eläinten hyvinvointituen 
esityksestä uudelle kaudelle 
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Eläinryhmä Ehto 

Alle 6 kk ikäiset vasikat  Makuualueen on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja 
pehmeä. Tämä varmistetaan kuivittamalla makuualue niin, 
että eläimillä ei esiinny raajahiertymiä.  
 

Vähintään 6 kk ikäiset naudat Jokaiselle naudalle on oltava kiinteäpohjainen, hyvin 
kuivitettu ja pehmeä makuualue. Tämä varmistetaan 
kuivittamalla makuualue niin, että eläimillä ei esiinny 
raajahiertymiä.  

Vähintään 12 kuukauden 
ikäisten lihantuotantoon 
kasvatettavat urospuoliset 
naudat 

Joko kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä 
makuualue tai rakolattiakarsinoissa makuumukavuuden 
parantamiseksi makuualueella on käytettävä lattiaa 
pehmentäviä rakenteita kuten rakolattiapehmikkeitä tai 
kumitettuja palkkeja.  

Valtioneuvoston 24.4.2014 hyväksymä esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014-2020  

Kuivikkeen merkitys 

• Pitää puhtaana ja kuivana 

• Pehmentää makuualustaa ja estää hiertymiä  

• Eristää kylmää vastaan 

 

Eläimen terveys ja hyvinvointi 

Elintarvikkeen hygieeninen laatu (myös nahan 
laatu) 

Tuotos  
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Makuualusta ja terveys 

• Kokoritilälattioilla jalkaongelmia ja ontumisia 
– Hävikkiprosentti voi olla pahimmillaan 5–10 %, kun 

kuivikepohjaisissa kasvattamoissa hävikki on 1-2%  

• Olkipohjilla eläinten makuulle laskeutuminen 
ja ylösnousu helpompaa  (esim. Absmanner ym. 2009) 

• Rakopalkeilla kumipäällysteet helpottavat, 
mutta eivät yhtä hyviä kuin olkipohja 
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Makuualusta ja puhtaus 

• Kuivikepohjilla puhtaampia (esim. Lowe ym.) 

• tai likaisempia (esim. Gottardo ym. 2003) 

• tai ei eroa (esim. Schulz-Westerath ym. 2007) 
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Kuivikekasvattamot 

• Kestokuivike 

• Vinokuivike 

• Parsipihatto (emolehmät) 
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Kuivikkeen menekki eri 
systeemeissä 
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Kg /eläin/pv CIGR 2004 suositus 
Ruotsi  
(SJV 1995) 

Ruotsi, tilatutkimus 
(Länsstyrelsen Östergötland 

2006) 

Makuualustatyy
ppi 

Emolehmä+ 
vasikka 

Loppu-
kasvatus 

Emo-
lehmä 

Loppu-
kasvatus Emolehmä 

Loppu-
kasvatus  

kuivikepeti 
(lantakäytävällä) 7-10 2-3 4 3,1 7,4 4,2 

vinokuivike 4-6 1-3 2,8 2,2 

makuuparret 
(0,5)-3 kg/emo 
(+1-2kg/vasikka) 0,7-2,4 

InnoNauta-hanke 
Emoleh
mät 

Loppu-
kasvatus 

kuivikepeti, 
lantakäytävällä 4-6 2,2-2,8 

vinokuivikepohja 2,7-3,2 1,5 

makuuparret 1-2,3 

• Luvut laskettu eläinten tuottaman sonnan 
ja virtsan määrien perusteella, siten että 
kuivikelannan kuiva-aineeksi tulee 26-29% 

• Lantakäytävä vähentää kuiviketarvetta 40% 
• Vinokuivike vähentää edelleen 

kuiviketarvetta 30% 

Muita menekkitietoja 

• Ruotsalainen kyselytutkimus  (Henriksson &Lindell 1988) 

– Kestokuivike kompostoitui parhaiten niillä, joilla 
vähintään 5 kg/eläin/pv 

– Kuiviketta lisättiin päivittäin 

• Tuntematon lähde (viittaus Länsstyrelsen Östergötland 2006) 

– 1,25 kg /100 kg eläinpainoa/pv 

– = 5 kg eläimen ollessa 400 kg 

– = 7,5 kg eläimen ollessa 600 kg 
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MTT:n kuivikepohjatutkimus 
 (Kapuinen 1996) 

• Vertailussa olki / olki-turve /olki-turve-hake 
– Alustavissa tilakokeissa 3,5 kg kuiviketta /emo oli ”täysin 

riittämätön”  - 7 kg/emo oli riittävä, ja otettiin kokeeseen 

– Kokeen kuivikepohjat toimivat hyvin, käytetyt olki ja hake 
olivat hyvin kuivia 

– Johtopäätökset  
– Käytännön oloissa voidaan tarvita 9 kg/emo 

– Tai kuivikkeen määrä tulee olla noin 75 % lannan painosta  

– Orgaanista hiiltä lisättävä vähintään 800 g/m2 

– Hakkeen lisääminen kantavuuden kannalta turhaa 

– Olkea vähintään 40 % 

– Yleensä syynä toimimattomuuteen liian pienet kuivikemäärät 

– Voidaan saada toimivaksi mutta kuiviketarpeen vuoksi kallis 
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MTT:n raportista  (Kapuinen 1996) 

• Perusajatus kompostoituvassa kuivikepohjassa 
• Kosteutta haihtuu,typpi sidotaan kuivikkeeseen 

• Kompostoituvan kerroksen lämpötilan optimi on 40 
astetta 

• Sopiva kuivikepohjan kosteus 50-70% 

• Kuivikepohjan paksuuden tulee olla vähintään 20-30 cm 
10 asteen lämpötilassa 

• Lisäpaksuutta 7,5 mm/ aste tätä alemmissa  

• Turpeen osuus voi olla max 60 % heikon  kantavuuden 
vuoksi 
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MTT:n raportista:Typen häviöt 

• Kompostoinnissa typpeä vapautuu 
ammoniakkina 

• Typpi pyritään sitomaan kuivikkeeseen 
• Nitrifikaatio hidastuu  yli 40 asteen lämpötilassa 

• Lisäksi pH nousee lämpötilan noustessa, mikä lisää 
ammoniakin haihtumista 

• Hiili /typpi –suhde vaikuttaa 
• riittävästi kuiviketta vähentää tappioita –prosessi tosin 

hidastuu 

• Sopiva C/N –suhde 25-35, jolloin typen tappiot 10-30% 
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MTT:n raportista:Typen häviöt 

• pH nousee: valmiissa kompostissa pH 8-9 

• Jatkuvatoimisessa kompostissa pH voidaan 
pitää alempana suurella syöttömäärällä 

• Erityisesti päältä täytettäessä etuna, että pintakerros 
on hapan ja viileämpi, jolloin se sitoo alempaa 
vapautuvaa ammoniakkia 

• Tiivistyminen ja peittäminen vähentävät typen 
haihtumista 
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Ammoniakin haihtuminen 
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http://pub.epsilon.slu.se/4589/1/LTJRapport2009_12.pdf 

Vinokuivike 

• Kalteva makuualue, 5- 10 % 

• Eläinten liikkuminen valuttaa kuivikepetiä alas 

• Porras lantakäytävälle 15-20 cm 

• Makuualueen syvyys yleensä 3-5 metriä 

• Leveys suositellaan enintään 5 metriä, jotta 
eläinliikenne ei ala kulkea leveyssuunnassa 

• Kuivitus ylimpään kolmannekseen 
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Vinokuivike: pedin valuminen 

• Sopiva eläintiheys- eläinten koko, vilkkaus 

• Oljen kitka vaikuttaa?  

– kasvinsuojeluaineiden jäämien vaikutus?  

• Ongelmat talvella 

– Alareunan kostea lanta jäätyy – valuminen lakkaa 

– Auttaako suurempi kuivikemäärä, oljen 
lisääminen? Turve itsessäänkin jäätyvää. 
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Vinokuivike: pedin valuminen 

• Saksalainen perustamisohje (Zeeb 1989) 

– Pohjalle 20 cm olkea joka kastellaan läpimäräksi 

– Päälle 20 cm kuivaa olkea 

• Sopiva eläintiheys- eläinten koko, vilkkaus 

• Ongelmat talvella 

– Alareunan kostea lanta jäätyy – valuminen lakkaa 

– Auttaako suurempi kuivikemäärä, oljen 
lisääminen? Turve itsessäänkin jäätyvää. 
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Kuivikekustannus 
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Esimerkkilaskelma emokarja, 60 lehmää+10 hiehoa, sisäruokintakausi 240 pv 

kg/el/pv kg kuiviketta 
Olkipaaleina 
(250 kg) 

Vilja-ala 
olkisato 2500 
kg/ha 

euroa/ eläin, 
paali 20 e 

euroa/ eläin, 
paali 10 e 

Kestokuivike 9 151 200 605 60 173 86 

Vinokuivike 5 84 000 336 34 96 48 

Parsipihatto 2,5 42 000 168 17 48 24 

Esimerkkilaskelma loppukasvatus, 200 eläintä, vuosikulutus 

kg/el/pv kg kuiviketta 
Olkipaaleina 
(250 kg) 

Vilja-ala 
olkisato 2500 
kg/ha 

euroa/ eläin, 
paali 20 e 

euroa/ eläin, 
paali 10 e 

Kestokuivike 5 365 000 1 460 146 146 73 
Vinokuivike 3 219 000 876 88 88 44 
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Kuivitusmenetelmät 
• Paalisilppuri yleisin 

tapa 
– Kun voidaan kuivittaa myös 

ruokintakäytävältä, jako 

myös lannan ajon välissä 
helppoa 

– Pölyävyys! 

– Paloturvallisuus? 

– Hengityssuojain 
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Pöly? 
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Kuivituskäytävä 
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Kuivitus, muita tapoja 

• Kauhalla tuodessa varaston sijainti tärkeä 
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Kuivitus, muita tapoja 

 

SikaNauta-hankkeen loppuseminaari 
1.12.2011 

23 

Ruokohelpiä kuivikkeeksi 

• Voisi olla potentiaalia 

• Hyviä kokemuksia (huonojakin?) 

• Haittana pölyävyys 

• Mikä on hygieeninen laatu? 

• Kantavuus kestopedillä? 

• Siemeniä lannan mukana peltoon? 
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Lopuksi 

• Kuivikkeet ovat merkittävä kustannus 

• Kuivikkeen menekki on suuri – mistä saadaan 
tarpeeksi 

• Loppukasvatuksessa kokoritilään verrattuna  
kuivittamisen kustannuksista  osa tulee 
takaisin parempana eläinterveytenä 

 

25 


