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Puna-apilan (Trifolium pratense L.) käyttö säilö-
rehunurmissa on lannoitteiden hintojen noustessa 
tullut yhä houkuttelevammaksi myös tavanomai-
sesti viljellyillä tiloilla. Apilan biologinen typen-
sidonta tuo säästöä lannoitekustannuksiin ja vä-
hentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Pu-
na-apilan käytöllä ruokinnassa on omat hyvät puo-
lensa, mutta myös omat haasteensa. 
 
Puna-apila tuo joustavuutta korjuuaikaan 
Kesän ensimmäisen rehusadon D-arvo laskee pu-
na-apilalla heinäkasveja hitaammin. Heinäkasveil-
la D-arvo laskee keskimäärin 0,5 %-yksikköä vuo-
rokaudessa, kun apilalla lasku on noin 0,25-0,3 %-
yksikköä vuorokaudessa. Hitaammasta D-arvon 
laskusta johtuen apilapitoinen nurmi voidaan kor-
jata säilörehuksi myöhemmin kuin puhdas hei-
nänurmi. Apilapitoisissa nurmissa apila ei vaikuta 
heinien D-arvon kehitykseen, vaan heinien D-arvo 
laskee yhtä nopeasti riippumatta siitä kasvavatko 
ne puhtaana kasvustona vai apilan kanssa seokse-
na. Säilörehun D-arvon kehitys ja optimaalinen 
korjuuaika riippuvat nurmen apilapitoisuudesta. 
Kun nurmen apilapitoisuus tiedetään, nurmen D-
arvon kehitys ja optimaalinen korjuuajankohta 
voidaan ennustaa lämpösumman perusteella esi-
merkiksi Artturi-verkkopalvelulla. Koska lehmät 
syövät apilapitoista säilörehua enemmän kuin hei-
näsäilörehua, apilapitoisen rehun D-arvo voi olla 
heinäsäilörehua jonkin verran matalampi samaan 
maitotuotokseen pyrittäessä. 
 Ensimmäisen sadon korjuu kannattaa ajoittaa D-
arvon mukaan. Toisen sadon D-arvo muuttuu kas-
vun edetessä vain vähän ja saattaa jopa nousta 
syksyllä ilman viilentyessä. Toisen sadon korjuu 
kannattaakin ajoittaa sääolosuhteiden mukaan se-
kä pyrkiä varmistamaan apilan mahdollisimman 
hyvä talvehtiminen. 

Esikuivatus ja säilöntäaine varmistavat säily-
vyyden 
Muiden palkokasvien tapaan puna-apilan rakenne 
ja kemiallinen koostumus eroavat heinäkasveista, 

 
 mikä aiheuttaa haasteita rehun säilöntään. Apilan 
puskurikapasiteetti on suurempi ja sokeri- ja kuiva-
ainepitoisuus ovat pienempiä kuin heinillä. Nämä 
tekijät lisäävät virhekäymisen riskiä ja vaikeuttavat 
säilöntää. Orgaaniset hapot sekä korkea valkuais- 
ja kivennäisainepitoisuus lisäävät palkokasvien 
puskurikapasiteettia, minkä seurauksena rehun pH 
ei laske säilönnässä yhtä helposti kuin heinillä.  
 
Puna-apilaa sisältävän säilörehun säilönnässä tu-
lisikin käyttää riittävästi säilöntäainetta. Aikaisella 
nuppuasteella korjattava ja lievästi esikuivattu rehu 
vaatii säilyäkseen happoa noin 6 l/t. Myöhemmin 
kukka-asteella korjattava, lievästi esikuivattu 
(ka.pit. 25%) tai sitä kuivempi rehu säilyy myös 
biologisilla säilöntäaineilla.  

 
Esikuivatus parantaa apilan säilyvyyttä, mutta ra-
kenteellisista ominaisuuksista johtuen apilan esi-
kuivatus on vaikeampaa kuin heinäkasvien. Apilan 
vahva korsi hidastaa kuivumista. Hidas kuivatus 
huonossa säässä lisää hengitystappioita. Toisaalta 
apilan lehdet kuivuvat nopeasti ja varisevat herkäs-
ti, jolloin syntyy korjuutappioita.  
  
Apilalle tyypillisiä ominaisuuksia tulee ottaa re-
hunsäilönnässä huomioon sitä enemmän, mitä suu-
rempi on puna-apilan osuus kasvustossa.  
 
Puna-apila lisää maitotuotosta 
Lehmät syövät puna-apilapitoista rehua selvästi 
enemmän kuin heinäkasvirehua. Keskimäärin 
syönti on lisääntynyt 1,3 kg kuiva-ainetta/vrk 
(Vanhatalo & Jaakkola 2006). Maitotuotos on li-
sääntynyt apilapitoisella rehulla keskimäärin 1,4 
kg/vrk, mutta maidon rasvapitoisuus laskenut kes-
kimäärin 0,15 %-yksikköä ja valkuaispitoisuus 
0,04 %-yksikköä verrattuna heinäkasvirehuun. 
Energiakorjatun maidon (EKM) tuotos on noussut 
pitoisuuksien laskusta huolimatta 0,9 kg/vrk.  
 
Puhdasta puna-apilarehua lehmät eivät aina syö 
juuri enempää kuin heinäkasvirehuakaan (Vanhata- 
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lo & Jaakkola 2006). Syönnissä on kuitenkin pal-
jon vaihtelua. Maitotuotosta puhdas puna-apila on 
kuitenkin lisännyt keskimäärin 1,7 kg/vrk, mutta 
EKM-tuotosta vain 0,8 kg/vrk. Puhdas apila on 
alentanut maidon rasvapitoisuuksia enemmän kuin 
puna-apilapitoinen rehu verrattuna heinäkasvire-
huun. Rasvapitoisuus on alentunut keskimäärin 
0,18 %-yksikköä ja valkuaispitoisuus 0,12 %-
yksikköä.   
 
Valkuaistäydennyksellä lisää tuotosta 
Apilapitoista säilörehua syötettäessä valkuaistäy-
dennys nostaa maito- ja valkuaistuotosta samaan 
tapaan kuin heinäkasvirehua syötettäessä. Säilöre-
hun ollessa apilavaltaista eli sen sisältäessä run-
saasti apilaa suurilla valkuaisrehun määrillä ei mai-
to- ja valkuaistuotos enää nouse yhtä voimakkaasti. 
Apilavaltaista säilörehua syötettäessä valkuaistäy-
dennyksen tarve on siis mahdollisesti pienempi 
kuin apilapitoisella rehulla tai heinäkasvirehulla. 
 Rypsi on soijaa parempi valkuaisrehu lypsylehmil-
lä myös apilaa sisältäviä säilörehua syötettäessä 
(Vanhatalo ym. 2007). Useissa tutkimuksissa rypsi 
on osoittautunut myös hernettä paremmaksi valku-
aisrehuksi (Vanhatalo & Jaakkola 2006). 

Kivennäisiä apilarehusta 
Puna-apila on hyvä kivennäisen lähde. Se sisältää 
heinäkasveja huomattavasti enemmän kalsiumia 
(Ca), mikä tulee ottaa huomioon eläinten kiven-
näisruokinnassa (Tuori 2007). Lypsylehmät saavat 
tarvitsemansa kalsiumin runsaasti apilaa sisältä-
västä rehusta. Mikäli lehmät saavat valkuaistäy-
dennyksenä runsaasti rypsiä, myös niiden fosforin 
tarve tulee täytettyä aina 45 maitokilon tuotokseen 
asti.  Toisaalta ummessa olevat lehmät saavat 
pelkkää apilasäilörehua syömällä likaa kalsiumia 
ja kaliumia, mikä lisää poikimahalvauksen riskiä. 
Apilasäilörehua ei suositella ummessa olevien ai-
noaksi karkearehuksi. Osa apilarehusta tulisikin 
tällöin korvata myöhään tehdyllä heinäsäilörehul-
la. 

Puna-apila sisältää myös kasviestrogeenejä, joiden 
on uskottu aiheuttavan lehmille hedelmällisyys-
häiriöitä. Tutkimusten mukaan kasviestrogeeneilla 
ei kuitenkaan ole vaikutusta nautojen hedelmälli 

 
syyteen (Mustonen ym. 2006). Lampaiden hedel-
mällisyyttä runsas kasviestrogeenien saanti sen si-
jaan saattaa alentaa. Puna-apilalajikkeiden välillä 
on jonkin verran eroa kasviestrogeenien pitoisuuk-
sissa. Säilörehussa estrogeenipitoisuudet ovat al-
haisempia kuin tuoreessa apilassa. 
 
Pehmeämpää maitorasvaa 
Vaikka puna-apila säilörehu alentaa maidon rasva-
pitoisuuksia, se toisaalta saa aikaan suotuisia muu-
toksia maidon rasvahappokoostumukseen. Puna-
apilan on todettu lisäävän ihmisten terveyteen suo-
tuisasti vaikuttavien kerta- ja monityydyttymättö-
mien rasvahappojen osuutta maitorasvassa verrat-
tuna heinäkasvirehuun (Vanhatalo ym. 2007). Ai-
kaisin korjattu rehu muuttaa rasvahappokoostu-
musta myöhään korjattua rehua enemmän. Puna-
apila lisää erityisesti α-linoleenihapon (C18:3 n-3) 
osuutta ja vähentää palmitiinihapon (C16:0) osuut-
ta maitorasvassa.  
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