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Yleistä

• Separoitua kuivajaetta voi käyttää eläinsuojissa 

kuivikkeena

• Kiinnostus kuivikekäyttöön on lisääntynyt perinteisten 

kuivikkeiden hintojen nousun myötä

• Yhdysvalloissa separoidun kuivajakeen käyttö lehmien 

kuivikkeena on melko yleistä

• Hollannissa separoitua kuivajaetta käytti vuonna 2012 

noin 400 tilaa

• Saksassa, Itävallassa, Tanskassa ja Ruotsissa 

kuivajaetta käytetään jonkin verran kuivikkeena



Yleistä

• Separoinnista syntyvä kuivajae voisi olla edullinen 

kuivikemateriaali myös Suomessa

• Kokemukset kuivikekäytöstä ulkomaisilta tiloilta ovat olleet 

pääasiassa hyviä

• Edullista kuivajae-kuiviketta olisi mahdollista käyttää 

runsaammin kuin ostokuiviketta

• Runsas kuivitus edistää lehmien hyvinvointia



Yleistä

• Naudan lietelannasta separoidussa kuivajakeessa on 

yleensä mahdollisesti utaretulehduksia aiheuttavia 

bakteereita

• Kuivajae käytetään sellaisenaan kuivikkeeksi tai 

vaihtoehtoisesti hygienisoidaan ennen käyttöä 

• Lantakuivike koostuu pääasiassa heinästä, karvoista ja 

jyvänkuorista

• Normaali separaattori ei välttämättä saa kuivajaetta 

riittävän kuivaksi

• Kuiva-aine pitoisuus tulisi olla noin 35 %



Separoidun kuivajakeen 

kuivikekäyttö Suomessa

• Selkeitä säännöksiä ja laatuvaatimuksia kuivikkeille ei ole 

• Evira suosittelee kuivikekäyttöön tulevan lannan 

hygienisointia

• Eläinlääkintälainsäädäntö

• Kuivikkeiden valmistusprosessissa on varmistettava 

etteivät mahdolliset tarttuvat eläintaudit leviä valmiiden 

kuivikkeiden mukana



Separoidun kuivajakeen 

kuivikekäyttö Suomessa

• Elintarvikehygienialainsäädäntö

• Kuivikkeet eivät saa aiheuttaa elintarvikehygieenistä 

riskiä

• Rehulainsäädäntö

• Lantaa, virtsaa ja ruuansulatuskanavan sisältöä ei saa 

käyttää rehuna

• Vaatimus kannattaa huomioida, koska eläimet 

mahdollisesti syövät kuivikkeita



Riski tarttuvien eläintautien 

leviämisestä

• Kuivajakeen kuivikekäyttöön liittyy tarttuvien eläintautien 

leviämisriski

• Riskinä ovat erityisesti salmonella ja EHEC

• Kumpaakin todetaan Suomessa säännöllisesti

• Tilalla ei välttämättä olla aina tietoisia mahdollisista 

taudinaiheuttajista

• Jos kuivajae-kuivike tuotetaan omalle tilalle, ei leviämisriski 

tilalta toiselle pitäisi olla

• Jos kuivajae hygienisoidaan, tautiriski pienenee



Riski vaarallisten bakteerien 

joutumisesta maitoon

• Jos tilalla on tarttuvia 

tauteja ja separoitua 

kuivajaetta käytetään 

kuivikkeena, nousee 

tartuntapaine

• Tartunta voi levitä 

herkemmin myös 

tuottaviin 

elintarvikkeisiin ja 

ihmisiin
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Kuivikkeena käytettävän lannan 

hygienisointi

• Evira suosittelee kuivikekäyttöön tulevan lannan 

hygienisointia

• Suurin osa taudinaiheuttajista kuolee, jos 

kuumennettavan materiaalin lämpötila saavuttaa 

kauttaaltaan +80 astetta

• Kuivajaetta käytetään kuivikkeena pääasiassa ilman 

hygienisointi-käsittelyä

• Lämpökäsittelyihin liittyy termotoleranttien eli kuumuutta 

kestävien itiöiden riski

• Ne voivat aiheuttaa ongelmia maidon jalostuksessa 

tai maidon säilyvyydessä



Hygienisointi käytännössä

• Rumpukompostori

• Lämpötila nostetaan 70 asteeseen vähintään tunniksi

• Taudinaiheuttajat vähenevät tai kuolevat 

• Kuiva-ainepitoisuus 40 – 45 % 

• Lisäksi saadaan separoinnin sekä kompostoinnin edut 

peltoviljelyyn ja logistiikkaan

• Hygienisointi voidaan tehdä myös 

• Biovoimalaitoksella kuivamädättämössä

• Kuivaamalla kuivajaetta 



Kuivajae kuivikkeena ilman 

hygienisointia

• Kuivajae käytetään kuivikkeeksi suoraan 

kuivikeseparaattorilta

• Kuiva-ainepitoisuus noin 35 %

• Käytettävä nopeasti, 1 – 2 vuorokauden sisällä 

separoinnista

• Kuivikkeen levittäminen saattaa nopeuttaa 

taudinaiheuttajien leviämistä

• Ei suositella käyttöä eri navetoiden välillä



Vertailu
Lähde: Tero Savela, Rekitec 

HYGIENISOIMATON 

KUIVAJAE

• Käytettävä 1 – 2 

vuorokauden kuluessa

• Halvempi

• Riski mahdollisen tarttuvan 

taudin nopeammasta 

leviämisestä koko 

navettaan

• Hieman kosteampaa

• Hinta järjestelmälle 25 000 

– 40 000 euroa

HYGIENISOITU KUIVAJAE

• Riskittömämpi

• Kuluttaa enemmän sähköä

• Kuivajae voidaan varastoida

• Käyttö eri navetoiden välillä 

mahdollista

• Hinta järjestelmälle 90 000 

– 250 000 euroa



Lehmien utareterveys 

• Separoinnin kuivajae on utareterveyden kannalta 

riskipitoinen kuivikemateriaali, koska siinä voi olla melko 

paljon mahdollisia utaretulehdusbakteereita

• Käytettävät kuivikkeet eivät saa heikentää lehmien 

utareterveyttä

• Ulkomaisissa tutkimuksissa on tarkasteltu kuivajakeen 

kuivikekäyttöä lehmien utareterveyden kannalta

• Joissakin tutkimuksissa on havaittu viitteitä 

utaretulehduksien lisääntymisestä käytettäessä 

kuivajaetta kuivikkeena



Lehmien utareterveys 

• Yleisesti kokemukset kuivajakeen käytöstä ovat olleet 

positiivisia

• Käytettäessä kuivajaetta kuivikkeena korostuu parsinen 

puhtaanapidon merkitys hygienian ja utareterveyden 

ylläpitämisessä

• On huomioitava, että lehmän parressa kaikki kuivikkeet 

materiaalista riippumatta likaantuvat lannasta, jolloin 

bakteeripitoisuudet kasvavat

• Mikäli likaisia kuivikkeita ei vaihdeta päivittäin, 

tavallisissakin kuivikemateriaaleissa bakteerimäärät 

kasvavat nopeasti



Lehmien utareterveys 

• Utareterveyden ja sitä kautta hyvän maidon laadun 

ylläpitämiseksi puhtailla kuivikkeilla ja hyvällä 

parsihygienialla on keskeinen merkitys 

• Raaka kuivajae on riskipitoinen kuivikemateriaali koska se 

sisältää aina suolistoperäisiä bakteeria jotka ovat 

potentiaalisia utaretulehduksen aiheuttajia

• Tutkimuksissa kuivikkeen bakteerimäärillä on ollut yhteys 

utareen pinnalla olevaan bakteerimäärään, mutta ei 

välttämättä utaretulehduksiin tai maidon bakteerimääriin



Lehmien utareterveys 

• Kuivikkeen ja maidon 

bakteerimäärillä ei ole 

suoraa yhteyttä, mutta 

kuitenkin epäsuora yhteys 

voi olla mahdollinen

• Oleellista on hyvä 

parsihygienia

• Lehmän riskistä altistua tai 

sairastua utaretulehdukseen 

riippuu useasta eri tekijästä; 

hoidosta, olosuhteista, 

lehmän kokemasta stressistä 

ja vastustuskyvystä

Kuvassa parsipeti ja 

kuivikkeena kutterinpurua.
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Kuivitus käytännössä

• Kompostoinnilla on saatu pienennettyä bakteerien määrää 

kuivajae-kuivikkeessa tehokkaasti

• Kaikki bakteerit eivät kuitenkaan häviä kompostoinnissa

• Kuivikekäytössä kuivajae-kuivikkeen bakteeripitoisuus on 

noussut nopeasti

• Bakteerien määrä on noussut myös kompostoinnin 

kuivajae-kuivikkeen jälkeisessä varastoinnissa

• Kuivajaetta on käytetty kuivikkeena sekä täyttöparsissa 

(kuiviketta on 10 – 20 sentin kerros) sekä parsipedeillä

(kuiviketta käytetään vähemmän)



Kuivitus käytännössä

• Parsipedeillä likaantunut 

kuivike voidaan vaihtaa 

kokonaan uuteen 

kuivikkeeseen päivittäin 

 Todennäköisesti 

hygienisoinnilla voidaan 

vaikuttaa enemmän 

bakteerien määrään kuin 

täyttöparsissa

• Kuivajae-kuiviketta ei 

kannata varastoida parren 

etuosaan 

bakteerimäärät nousevat 

helposti

Kuvassa parressa 

kuivikkeena kutterinpurua.
Valokuva: Johanna Virtanen



Kuivikkeena käytettävän 

kuivajakeen vaatimukset

• Selkeitä säännöksiä ja 

laatuvaatimuksia ei ole

• Hollannissa kuivikkeena 

käytetään kuivajaetta, 

jonka kuiva-ainepitoisuus 

on 32 – 34 %

• Hollantilaisten mukaan 

laitteilla saadaan 

tuotettua kuivajaetta, 

jonka kuiva-

ainepitoisuus on 36 %

Valokuva: Johanna Virtanen



Kuivajakeen kuivikekäytön hyödyt

• Kuivike edullisempaa ja 

sitä on käytössä runsaasti 

• Eläinten tuotanto-

olosuhteiden 

parantaminen 

mahdollistaa paremman 

tuotoksen ja terveyden

• Tilalla on vähemmän 

levitettävää lantaa

• Kuivajae kuivikkeella on 

varma saatavuus

• Kuivikelogistiikka on 

helppo toteuttaa

Valokuva: Johanna Virtanen



Kuivikkeena käytettävän 

kuivajakeen vaatimukset

Esimerkki Englannista ja Skotlannista, 

missä käyttö on sallittua tietyin ehdoin:

• Kuivike on tuotettava käsittelemättömästä naudan 

lannasta 

• Kompostoitua tai mädätettyä materiaalia ei saa käyttää 

kuivikkeena

• Kuivajaetta saa käyttää vain nautojen kuivikkeena 

samassa epidemiologisessa tuotantoyksikössä, jonka 

lannasta ne on tuotettu

• Kuiviketta ei saa tuottaa karjoista, joilla on todettu 

vastustettavia tartuntatauteja



Esimerkki Englannista ja Skotlannista, missä käyttö 

on sallittua tietyin ehdoin:

• Separoitavaan lietteeseen ei saa laittaa poikimavesiä, 

jälkeisiä, poikimakarsinoiden lantaa tai poisheitettävää 

maitoa (tautien siirtyminen, antibioottiresistenssi, 

utaretulehdusbakteerit)

• Kuivikkeiden ja rehujen käsittelyssä ei saa käyttää 

samoja laitteita (jos käytetään, laitteet on käyttöjen välillä 

puhdistettava huolellisesti)

• Kuivajaetta saa käyttää kuivikkeena vain yli kuuden 

kuukauden ikäisille naudoille



Esimerkki Englannista ja Skotlannista, missä käyttö 

on sallittua tietyin ehdoin:

• Kuivajaetta kuivikkeena käytettävien karjojen maito on 

pastorisoitava

• Kuivajaetta on tuotettava asianmukaisella separaattorilla, 

jolla voidaan tuottaa vähintään 34 % kuiva-ainepitoisuus

• Tätä kosteampi kuivajae ei sovi kuivikkeeksi

• Kuivajaetta voidaan käyttää kuivikkeena vain 

makuuparsissa, käyttö kestokuivikepohjissa ei ole sallittua

• Makuuparsissa kuivajaetta voidaan käyttää parsimattojen 

tai parsipetien päällä tai täyttöparsissa 15 cm kerroksena



Videoita

Lantalogistiikka-hanke: Separoidun kuivajakeen käyttö 

kuivikkeena

https://www.youtube.com/watch?v=W8kUE7S3Gmw

Käytännön maamies: Lietteestä separoitua kuiviketta 

tanskalaisella maatilalla

https://www.youtube.com/watch?v=xU0M89dpnzc

Separointi.fi-sivustolla video Lihanautaseminaari/Harmista 

hyödykkeeksi – lannasta kuiviketta

http://separointi.fi/tietoa-separoinnista/jatkojalostus/

https://www.youtube.com/watch?v=W8kUE7S3Gmw
https://www.youtube.com/watch?v=xU0M89dpnzc
http://separointi.fi/tietoa-separoinnista/jatkojalostus/
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