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Tarkkuussilppurit ovat rehukorjuukoneista tehok-
kaimpia, mutta tehokkuus edellyttää paljon kalus-
toa ja työvoimaa. Hinattavaa tarkkuussilppuria 
vedetään traktorilla. Hinattavalla tarkkuussilppu-
rilla rehu voidaan korjata joko silppurin perässä 
vedettävään perävaunuun tai sivussa kulkevaan 
perävaunuun, jota toinen traktori vetää. Ajosilppu-
rilla rehu korjataan yleensä aina sivussa kulkevaan 
traktorin vetämään perävaunuun, vaikka myös 
ajosilppuri voi vetää perävaunua. Myös hinattaval-
la tarkkuussilppurilla voidaan korjata rehua sivus-
sa kulkevaan perävaunuun, mutta tällöin työvoi-
maa ja traktoreita vaaditaan sama määrä kuin 
ajosilppurikorjuussa.   
 
Tarkkuussilppureilla rehu noukitaan karholta, sil-
putaan hienoksi ja tasalaatuiseksi massaksi ja pu-
halletaan perävaunuun. Hinattavan tarkkuussilp-
purin teho on vajaakäytössä, jos karhoja ei ole yh-
distetty noin kuuden metrin leveydeltä. Tavan-
omaista tehokkaammille ja leveämmällä noukin-
pöydällä varustetuille hinattaville tarkkuussilppu-
reille voidaan karhot yhdistää yhdeksän metrin le-
veydeltä. Ajosilppurille karhot yhdistetään ainakin 
12 metrin ja tehokkaimmille ajosilppureille jopa 
18 metrin leveydeltä. Karhot yhdistetään satota-
son, esikuivausasteen sekä ajosilppurin tehon mu-
kaan.    
 
Tyypillisiin perävaunuihin sopii kuudesta kahdek-
saan tonnia säilörehua. Suurimpiin markkinoilla 
oleviin perävaunuihin sopii kymmenen, jopa kah-
dentoista tonnin kuormia. Rehukuormat kipataan 
laakasiiloon, aumaan tai tornisiilon syöttöpöydäl-
le. Erityisesti ajosilppurilla rehua korjattaessa pul-
lonkaulaksi muodostuu helposti rehun levitys ja 

 
 tiivistys siilossa, koska tämän työn huolellisuudes-
ta ei saa tinkiä. Erityisesti tornisiilon täytöstä tulee 
korjuun tehokkuutta rajoittava tekijä: ajosilppurilla 
rehua pystytään korjaamaan hyvissä oloissa jopa 
60 t/h, tyypillisesti 40−50 t/h, kun tornisiiloon saa-
daan lastattua ja tasattua rehua tavanomaisilla täyt-
töpurkaimilla vain noin 25 t/h. Myös laakasiiloon 
säilöttäessä on eduksi, jos kyetään täyttämään vuo-
ronperään kahta laakasiiloa tai vaihtoehtoisesti tor-
ni- ja laakasiiloa. Lisäksi rehun levitykseen ja tii-
vistykseen on syytä hankkia joko tehokas traktori 
tai kurottaja sekä taitava kuski.  
 
Menetelmien vahvuudet ja heikkoudet 
Tarkkuussilppureilla ja varsinkin ajosilppurilla re-
hun korjuu on nopeaa ja tehokasta, mikäli koko 
ketju on hyvin organisoitu. Hinattavalla tarkkuus-
silppurilla korjattaessa ketjussa tulee olla vähintään 
kolme työntekijää, mutta tehokas korjuu edellyttää 
neljää, jopa viittä, työntekijää. Yksi niittää ja kar-
hottaa, toinen kuljettaa silppuria vetävää traktoria, 
yksi tai kaksi henkeä siirtää kuormia pellolta varas-
tolle, jossa yksi työskentelee.  
 
Ajosilppurilla työntekijöitä tarvitaan vielä enem-
män lähinnä kuormien siirtoon ja siilolle. Hinatta-
valle tarkkuussilppurille riittää useimmissa tapauk-
sissa kaksi perävaunua rehun siirtoon. Ajosilppuria 
käytettäessä ja kuljetusmatkan venyessä tarvitaan 
siirtoajoon ainakin kolme traktori-perävaunu-
yhdistelmää kuljettajineen. Tehokkaalle tarkkuus-
silppurikoneketjulle kertyy runsaasti hintaa ja se 
vaatii runsaasti työvoimaa. Siksi se sopiikin parhai-
ten urakointiin tai isojen tilojen väliseen yhteistyö-
hön.  
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Hinattavan tarkkuussilppurin tehokkuus 
 
Työntekijöiden määrä korjuussa: vähintään 3, 
mieluummin 4−5 työntekijää 
Ajonopeus: 5 km/h vieressä kulkevaan vaunuun, 
8−10 km/h perässä vedettävään vaunuun 
Korjuusaavutus (karhotus 6−9 m leveydeltä): vie-
rellä kulkevaan perävaunuun 35−45 t/h (≈ 3 ha/h), 
hinattavaan perävaunuun 25−35 t/h (≈ 2 ha/h)* 
Pullonkaulat: Korjuu ilman karhojen yhdistämistä, 
kuljetuskapasiteetti, tornisiilo 
 
Ajettavan tarkkuussilppurin tehokkuus 
 
Työntekijöiden määrä korjuussa: vähintään 5, 
mieluummin 6−7 työntekijää 
Ajonopeus: 5 km/h vieressä kulkevaan vaunuun 
Korjuusaavutus (karhotus 12−18 m leveydeltä): 
optimissaan noin 60 t/h (≈ 5 ha/h), käytännössä 
40−50 t/h viidellä työntekijällä* 
Pullonkaula: kuljetuskapasiteetti tai varastointi - 
erityisesti tornisiiloon 
* Laskelmissa kevätkorjuun sato 13 t/ha = 4 550 kg ka/ha, 
ka-pit. 35 % 
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