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Sikalan liemiruokintalaitteet tehokäyttöön

Työpajat tuottajille syksyllä 2019

Tiloilla havaittua, mikä toimii liemiruokinnassa ja missä 

ovat haasteet. A-Tuottajat Oy:n ja HKScan Finland Oy:n 

asiantuntijat.

Liemiruokinnan mahdollisuudet

• Mahdollisuus käyttää edullisia nestemäisiä sivutuotteita ruokinnassa

• Erilaisista komponenteista (esim. jauhettu vilja ja rakeinen tiiviste) 
mahdollista tehdä tasainen seos

• Mahdollistaa (onnistuessaan) runsaan rehun syönnin -> päiväkasvut
erityisesti lihasioilla

• Tietokoneohjaus mahdollistaa tietojen tallennuksen ja käytön
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Liemiruokinnan yleiset haasteet

• Raaka-ainetietojen säännöllinen päivitys tahtoo unohtua

• Rehutietojen saaminen ulos ruokkijalta on usein haasteellista:

• Tiedostojen (rehutiedot) siirto excel-muodossa
• Komponenteittain halutulta ajanjaksolta ja ajalta

• Toteutuneet rehu- tai syöntikäyrät

• Rehutiedot halutuilta ajanjaksolta ja venttiileiltä (ei vaatisi
venttiilien tietojen nollaamista partian vaihtuessa) 

• Osastokohtainen toteutunut rehukäyrä
• Halutuilta venttiileiltä ja halutulta ajanjaksolta kulutustiedot

Liemiruokinnan yleiset haasteet

• Reseptimuutosten kannalta %-energiasta tai %-kuiva-aineesta 
mahdollistaa muutokset ilman että koko reseptiä uusii

• Muutokset komponenttien käytössä (mm. hera)

• Sensoriruokinnan säätö ja seuranta  etenkin uuden koneen 
käyttöön otossa

• Raja-arvot (syönnin mukainen säätö)

• Jäännösrehun huomioiminen (jakojärjestys)

• Välikasvattamossa ja imettävien emakoiden yksilöruokinnassa 
jaettavat rehuannokset pienet -> annostelutarkkuus heikkenee

• Hygienia
• Ruokkijan pesuohjelmat (säätö?)

• Käyttövesisäiliöiden pesut
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Liemiruokinnan yleiset haasteet

• Liemiruokkijan toimintaa tulisi seurata säännöllisesti (ovatko
seokset ja annokset ok):

• Seoksen pH

• Seosten kuiva-aine

• Raaka-aineiden annostelu, vaakan toiminta

• Venttiilikohtaiset annokset

• Uudemmat kehittyneet ohjelmistot tuovat mahdollisuuksia, 
mutta usein ovat liian monimutkaisia käytännössä hyödyntää

• Kaikkien mahdollisten ongelmien sattuessa, avun saaminen
laitetoimittajalta usein vaikeaa

Liemiruokinnan haasteet (Schauer)

• Resepti syötetään promilleina

• Rehunkulutustietojen saaminen ruokkijalta on vaikeaa, yksiköt ovat 
epäselviä

• Asentajan saaminen paikalle on vaikeaa, eikä hänkään osaa välttämättä 
auttaa
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Liemiruokinnan haasteet (Pellon)

• Reseptimuutosten kannalta %-energiasta tai %-kuiva-aineesta 
mahdollistaa muutokset ilman että koko reseptiä uusii

• Muutokset komponenttien käytössä (mm. hera)

• Pellon ruokkijoiden rehuyksikkömäärä ja sen oikeellisuus? Jos optimointi
tehty megajouleina ja rehuarvot koneella korvauslukuna, ei “% 
energiasta” mene ihan kohdilleen

• Käyttäjän kommentti: etäkone ja ruokkija eivät näytä samoja
rehunkulutusarvoja -> rehu yllättäen loppu siilosta, vaikka varastosaldon
mukaan pitäisi vielä olla 

• Etäyhteys ei ole mahdollista Pellon laitteisiin?

• Onko Etelä-Suomessa huoltomiestä

Liemiruokinnan haasteet (Weda)

• Resepti syötetään %-kuiva-aineesta (meneekö oikein, kun taustalla pyörii 
88 % ka?)

• Huoltopalvelujen saatavuus heikko, usein joutuu odottamaan kauankin

• Kun rehupatsasta siirretään vedellä, järjestelmä vaatii aika-ajoin 
kalibroinnin (varsinkin jos seoksen raaka-ainepohjaan tulee isoja 
muutoksia)
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Liemiruokinnan haasteet (BD)

• Useimmissa ohjelmistoissa käytössä reseptien syöttö ”% ilman vettä”, 
mikä soveltuu huonosti jos käytössä on sivutuotteita, joiden kuiva-aine 
vaihtelee paljon (esim. hera, maitohuuhde) 

• Rehukäyrä useimmiten g rehua, ka 88 % -> rehuannos ei myöskään 
muutu, jos järjestelmä ei ole ”herkkä” komponenttien kuiva-aineelle

• BD:n jäännösveden kuiva-aine? Vaikutus seokseen?

• Huoltopalveluiden ja käyttöopastuksen saaminen vaikeaa


