
jbs pentolac® :n 
vaikutukset 
■ nopeuttaa käymistä
■ parantaa säilörehun laatua
■ enemmän energiaa
■ pidentää säilörehun stabiiliutta

avaamisen jälkeen 40 tuntia
■ 15,9 %  enemmän luontaista

karoteenia
■ pienentää kuiva-ainehävikkiä

yli 40 %
■ enemmän maitoa

Vuonna 1874 Kööpenhaminassa 
perustettu Chr. Hansen on maa-
ilmanlaajuisesti johtava biologis-
ten lisäaineiden ja bakteeriviljel-
mien tuottaja. Chr. Hansen kehit-
tää ja tuottaa innovatiivisia tuot-
teita meijeri- ja elintarvikealoille 
sekä lääkevalmisteita ja tuotteita 
maataloudelle. Joka vuosi tutki-
mukseen ja tuotekehitykseen in-
vestoidaan noin 7 % kokonaislii-
kevaihdosta. 

Kannattava maidontuotanto riip-
puu entistä enemmän saatavilla 
olevan rehun laadusta. Tehokas 
maidontuotanto terveillä lehmillä 
kohtuulliseen hintaan on mahdol-
lista vain korkealuokkaista säilö-
rehua käyttämällä. Ei riitä, että 
arvioidaan pelkästään säilörehun 
energiasisältöä tai laatua. On 
paljon tärkeämpää, että ravinto-
aineiden (karotenoidit, vitamiinit, 
aminohapot, hiilihydraatit) laatu 
vastaa lypsylehmän tarpeita. 

jbs pentolac® on homofermenta-
tiivinen säilöntäaine, joka torjuu 
hiivoja ja ravinto-ainehävikkiä 
tehokkaasti, jolloin säilörehu on 
laadukasta ja ravintoaineiltaan 
rikasta. 

Nopeampi käyminen pienentää 
ravintoainehävikkiä ja tiettyjen 
hiivatyyppien ehkäisy parantaa 
stabiiliutta varastoinnin aikana ja 
avaamisen jälkeen. Rehun laatu 
paranee. Tulokset todistettu tie-
teellisillä tutkimuksilla 20—60 kui- 
va-ainepitoisuuksilla. 

Chr. Hansen on saanut FAMI-QS-
sertifikaatin 

Kuva: Chr. Hansen A/S

Käyttöohjeet  
Yksi 100 g pullollinen jbs pento-
lac®:ia riittää 100 tonnille nur-
mea, apilaa tai sinimailasta. Se-
koita purkki Pentolac:ia huolelli-
sesti yhteen litraan puhdasta 
kylmää vettä. Seos laimenne-
taan vielä rehunteon ja annos-
telijan kannalta tarvittavaan 
määrään vettä. Veteen 
sekoitettu jbs pentolac® säilyt-
tää tehonsa vähintään 48 h.

Aktiiviset ainesosat 
■ Lactobacillus plantarum

DSM 16568 mind

Bakteerikanta on Euroopan 
komisson ja Euroopan elintarvi-
keturvallisuusviranomaisen 
hyväksymä. Jbs pentolac® :lla 
käsitellyllä säilörehulla voidaan 
ruokkia kaikkia eläinlajeja.

Varastointi/Säilyvyys 
Säilyvyys vähintään 2 vuotta 
valmistuspäivästä	  varastoituna 
alle ‑18 °C lämpötilassa tai 1
vuoden alle 20 °C lämpötilassa. 
Säilytä jbs pentolac poissa au-
ringonvalosta.  

 Vakuutus GMO-vapaudesta 

■ jbs pentolac® :iin sisältyvien
mikrobien tuottamiseen ei ole
käytetty mitään geneettisesti
muunnettuja raaka-aineita.
■ Käytetyt mikrobit ovat luonnol-

lisia mikro-organismeja, joita ei
ole muunnettu geneettisesti
tai yhdistelmä-DNA-tekniikkaa
käyttämällä.
■ Tuotteen sisältämää kanto-

ainetta ei ole muunnettu ge-
neettisesti.

 15,9 % enemmän  
 luontaista karoteenia 
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Pentolac on paljon tutkittu  
US Dairy Forage Research Centre, USDA, Madison Wisconsin, 
sinimailanen, 54.8 % ka

käsittelemätön jbs pentolac®

Kuiva-aineen saanti 
(kg/lehmä/vrk) 

19,7 21,1 

maitomäärä 
(kg/lehmä/vrk) 

27,5 29,7* 

4 % kokomaitoa 
(kg/lehmä/vrk) 

25,1 27,8** 

maitorasva (%) 
valkuainen (%) 

3,43 3,59

3,04 3,23*

* Tilastollinen merkitsevyys P<0,05;  **Tilastollinen merkitsevyys P<0,01

Kustannus-hyötyanalyysi €

Maidonlisäys/lehmä/vrk +0,58
 Lisääntyneet rehukulut /lehmä/vrk -0,21
 jbs pentolac-kulut /lehmä/vrk -0,04
jbs pentolac-hyöty /lehmä/vrk +0,33
jbs pentolac-hyöty /lehmä/305 vrk +100,65

■ 2,7 kg enemmän maitoa 
■ Parempi maidon koostumus

Lisää luontaista karoteenia 

 Luontainen karoteeni koostuu 
alfakaroteenin lisäksi beeta-
karoteenista, jota lypsylehmien 
on helpompi hyödyntää.  

Märehtijät voivat muuntaa
karoteenit A-vitamiiniksi.

A-vitamiini on tärkeä lehmän
kaikille ruumiintoiminnoille,
jotka tapahtuvat limakalvoilla.

Beetakaroteeni vaikuttaa 
positiivisesti mm:
- munasolun irtoamiseen
- kiimaan
- progesteronipitoisuuksiin
- tiineyteen
- vasikoiden ruumiinrakentee-
seen ja vastustuskykyyn
- lehmän ja vasikan immuuni-
järjestelmään.

Karoteenihävikki on entsy-
maattinen ja tapahtuu:  
- esikuivauksen aikana kun

siilon sulkeminen viivästyy

- kun käyminen on liian hidasta

- kun siiloon pääsee ilmaa

- lämpötila-alueella 30...40°C

- aerobisissa oloissa – käytet
täessä happolisäaineita

- kun esiintyy nitriittejä (esim.
ylilannoituksen tai erilaisten
säilörehun lisäaineiden seu-

  rauksena)  

jbs pentolac® pa-
rantaa luontaisen 
karoteenin säily-
vyyttä keskimää-
rin 15,9 % 

D: Bundesforschung-
sanstalt, 
Braunschweig, Saksa  
H: Szegedin yliopisto,  
Unkari 
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 Pienempi kuiva-ainehävikki 
Kuiva-ainehävikki ennen avaamista 

 Hochschule für Landwirtschaft, Zollikofen, Sveitsi
8 kokeen keskiarvo  (ka 18,6–28,4 %; 
sokeria 2,6–3,9 % tuoreaineesta) 
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käsittelemätön jbs pentolac®

Kuiva-ainehävikki ennen avaamista 

 Bundesforschungsanstalt, Braunschweig, Saksa 
8 kokeen keskiarvo (ka keskimäärin: 43,8 %)
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jbs pentolac®käsittelemätön

Kuiva-ainehävikin merkitys 
Kuiva-ainehävikki jää tilalla usein 
havaitsematta, koska se on vain 
2—3 % koko säilörehun määrästä. 

Jos hävikkiä verrataan säilörehun 
todelliseen kuiva-ainesisältöön, se 
on kuitenkin merkittävä.  

Kuiva-ainehävikki koskee energia-
pitoisimpia komponentteja, erityi-
sesti sokeria, sillä tehottomat mik-
robit tuhlaavat sokeria. 

 Hävikin aiheuttivat:
1. Käymisen aikainen pilaantuminen
 (pilaantuvat mikrobit)

2. Hajoaminen varastoitaessa
(anaerobinen, hiivojen aiheuttama)

3. Avaamisen jälkeinen hajoaminen
(happi aktivoi hiivoja)

Lämpenemisen aiheuttama hävikki 
avaamisen jälkeen 

7 
5.86

5 P< 0.05

ka

4
 

25,4 kg

%
 3 

2

1 0.6

0  2,6 kg

jbs pentolac®käsittelemätön

Estää hiivan kasvua 
jbs pentolac® :n sisältämä Lactobacil-

lus plantarum DSM 16568 ehkäisee 

neljää yleisintä  hiivatyyppiä rehussa.  

jbs pentolac® pienentää hävikkiä 
ennen avaamista ja sen jälkeen 33,4 
kg/tonni säilörehua.

Stabiilius avaamisen jälkeen Braunschweig, ja Szegedin yliopiston 
tutkimusten mukaan nurmirehussa 
1. 43,8 % kuiva-aine, 

8 kokeen keskiarvo

2. 39 % kuiva-aine 

3. 41 % kuiva-aine
4. 51,7 % kuiva-aine
5. 61,6 % kuiva-aine 

■ Pichia fermentans 
■ Candida krusei (ATCC) 
■ Rhodotorula mucilaginosa 
■ Candida krusei (Muck) 
Stabiilius avaamisen jälkeen li-
sääntyi 40 tuntia (12 kokeen 
keskiarvo).
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Nopeaa pH-arvon laskua SAC Edinburgh, Skotlanti
nurmi, 24,6 % ka  

tarvitaan: 
6.5 � sokerin muuttamiseen 

6
 nopeasti maitohapoksi 
(5 vrk –> pH 4,1!) 

� 5.5 tärkeimpien pilaantumista 

p
H
 

5 (esim. voihappoa)  

4.5
käsittele-

mätön.
aiheuttavien bakteerien 
kasvun estämiseen 

4 heterof.
 (käymisvikojen ehkäisyyn) 

®  

3.5 jbs pentolac � Hävikki pienenee ja 

3
ravintoaineet säilyvät   

1 5 12 29 61 (+ sulavuus, + energia, 
vrk + vitamiinit, + karoteeni)

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig, Saksa

8 kokeen keskiarvo; ka: 43,8 % ka-vaihteluväli: 39,9–48,3 %, sokeria 
5.2–10,2 % tuoreaineesta

käsittele- jbs pentolac® Tilastollinen 
mätön merkitsevyys 

pH 3 päivän kuluttua 6,4 5,5 P<0,001

pH 90 päivän kuluttua 5,0 4,1

matohappoa (% ka) 2,6 13,6 P<0,001

etikkahappoa (% ka) 0,5 1,1 P<0,01

voihappoa (%ka) 0,1 0,1

etanolia (% ka) 3,9 0,5 P<0,05

ammoniakkia (% N-kok) 7,6 5,0 P<0,05

Land Brandenburg, Landesanstalt für Landwirtschaft, Paulinenaue, 
Saksa
nurmi, 39 % ka

käsittelem. jbs pentolac® Merkitsevyys

Kuiva-aineen sulavuus (%) 69,1 70,9

75,3Org. aineen sulavuus (%) 74,0 
Raakavalkuaisen sulav. (%)  68,4 71,3 P <0,05

Raakarasvan sulavuus (%) 41,6 50,7 P <0,05

Typettömät uutteet (%) 76,6 78,1

Energiaa (MJ/ME/kg ka) 10,4 10,7 P <0,05

Nopea käyminen 
Laajoja kokeita on tehty sen 
sel-vittämiseksi, minkä 
tyyppisiin re-huihin jbs 
pentolac®-kantoja voidaan 
käyttää ja millaiset vai-
kutukset niillä on käytännön 
olo-suhteissa. Jotta tuloksia 
osattai-siin arvioida oikein, 
eräät kokeet on varmistettu 
tilastollisin toden-
näköisyyslaskelmin. Esim. 
tilastol-linen merkitsevyys P < 
0,05 tar-koittaa, että sama 
tulos saa-daan karjatilalla 95 
% todennä-köisyydellä. 
Merkitsevyystaso  
P< 0,001 tarkoittaa jo miltei 

 100 % todennäköisyyttä. 

jbs pentolac® on tehokas 
myös hyvin kuivan rehun 
tehossa. Sil-loin pitää 
varmistaa, että seok-sessa on 
tarpeeksi vettä. 
jbs pentolac® vaikuttaa jopa 
säilörehuun, jonka kuiva-
ainepitoisuus on yli 60 %. 

Sulavuus jbs pentolac® 
parantaa korkealaatuisia 
säilörehuja. Vaikka eräitä 
vaikutuksia on vaikea tai 
mahdoton todentaa 
normaaleilla analyysimene-
telmillä, eläimet hyötyvät 
niistäkin, ja säilörehusta tulee 
parempaa.

- eläimet voivat hyödyntää

säilörehua paremmin

- säilörehussa on paljon
energiaa, koska käyminen on
parempaa

NEL kg ka 6,2 6,4 P <0,05

Homo- vai heterofer-
mentatiivinen maitohappobakteeri? 

Onnistunut käyminen 
edellyttää, että kasvin sokeri 
muunnetaan mahdollisim-
man nopeasti maitohapoksi. 

Maitohappo hapattaa säilö-
rehun nopeasti ja alhainen 
pH estää pilaannuttavien 
mikrobien kasvun.

Kaikki maitohappobakteerit eivät 
kuitenkaan muodosta yhtä te-
hokkaasti maitohappoa. 

Useimmat luontaiset maitohap-
pobakteerit eivät hyödynnä ko-
vin tehokkaasti sokeria tai ovat 
jopa täysin sopimattomia. 

Vain muutama tietty kanta 
vaikuttaa hyödyllisesti käymi-
seen erityisten ominaisuuksien-
sa ansiosta – mutta vain, jos 
niitä lisätään elävinä ja riittä-
vinä määrinä. Näiden sopivi-
en tyyppienkin välillä voidaan 
kuitenkin havaita merkittäviä 
eroja. 



Homofermentatiiviset maitohappobakteerit 

jbs pentolac® homofermentatiivisen maitohappobakteerin sokerikäyminen 
Teho Suhde 

1 glukoosi tai 1 fruktoosi � 2 maitohappoa 
100 % 1:1 Tehokas sokerin käyttö, nopea käyminen – olennaista vähäsokerisissa 

 säilörehuissa; makeampi tuoksu, maukkaampi rehu. 

Heterofermentatiiviset maitohappobakteerit 
Tehottomien heterofermentatiivisten sokerikäyminen (enimmäkseen Lactoba-

cillus buchneri, mutta myös esim. L. brevis)

 1 glukoosi ->1 maitohappo + 1 etanoli + 1 CO2

 3 fruktoosia -> 1 maitohappo + 1 etikkahappo + 2 mannitolia + 1 CO2

Tuhlaileva sokerin käyttö, hidas käyminen, vähäsokerilla säilörehuilla mer-
kittävästi suurempi käymishäiriöiden vaara, läpitunkeva etikan tuoksu, 
huonompi maittavuus.

Teho 
50 % 

Suhde 
1:2 

16,7 % 1:6 
Vaatii 4 kertaa enem-

män sokeria kuin homo-
fermentatiiviset bakteerit!

SAC, Edinburgh, Skotlanti nurmi, 24.6 % ka/puna-apila, 23.5 % ka

käsittelem.   heteroferm. jbs pentolac®

nurmi apila nurmi apila nurmi apila

3.8 3,9bpH 61 vrk kuluttua 4,5 4,2 4,3 4,2

maitohappo (% ka) 8,9b 12,0 9,6b 12,5 15,7a 12,9

etikkahappo (% ka) 1,4 1,8 1,9 2,2 0,9 1,0

etanoli (% ka) 1,1a 0,5 1,1a 0,5 0,5b 0,4
jäännössokeri 2,4b 3,9a 2,4b 0,5b 5,7a 4,5a 
(% ka)
ammoniakki 13,0a 3,5a,b 8,8b 4,6a 4,9c 1,9b 
(% kokonaistypestä) 
ka-hävikki (% ka) 9,8* e.m. 8,2* e.m. 2,6* e.m.

(a,b,c) (a,b,c) viittaavat siihen, että samalla rivillä olevat eri yläindeksillä merkityt arvot eroavat merkittävästi (P<0,05),  

samalla yläindeksillä merkityt arvot (a,a) eivät eroa merkittävästi, e.m. = ei mitattu,  * 26 vrk:n käymisen jälkeen 

Säilörehun käsittelyohje 

Korkealaatuisen säilörehun ra-
vintoaineiden on säilyttävä 
eläimelle saakka, jotta niistä oli-
si hyötyä. 
Suurin ravintoainehävikki ta-
pahtuu purkuvaiheessa ja re-
hua jaettaessa. 
On siis erittäin tärkeää ryhtyä 
asianmukaisiin toimiin hävikin 
minimoimiseksi ja rehun ravin-
toarvon säilyttämiseksi erityisesti 
lämpimällä.  
jbs pentolac® auttaa paran-
tamaan rehun laatua. Oikea 
säilörehun käsittely on kuitenkin 
vielä tärkeämpää.  Säilörehun 
käsittelyprosessia on syytä tark-
kailla jatkuvasti ja parantaa 
tarvittaessa mahdollisuuksien 
mukaan.

Laatu voittaa määrän 
1. Valitse lypsylehmille tarkoitettuja hy-

välaatuisia nurmilajikkeita.
2. Lannoita kasvin tarpeiden mukaises-

ti. Vältä liika lannoitusta.
3. Tarkkaile ihanteellista korjuuaikaa;

tavoitteena D-arvo 69, jolloin val-
kuaisuus pitoisuus on noin 15-17%.

4. Pidä rehu puhtaana korjuun kaikissa
vaiheissa.

5. Nurmirehun leikkuukorkeus: 5–7 cm.

Käyminen 
1. Hyvä hygienia siilossa ja sen

ympäristössä sekä koko karja-
tilalla minimoi säilörehun saas-
tumisvaaran.

2. Pidä esikuivatusaika mahdolli-
simman lyhyenä. Tavoite kui-
tenkin 40-45 kuiva-aine %.

3. jbs pentolac®:in lisäys säilöre-
huun kiihdyttää sen happa-
moitumista (nopea ravintoai-
neiden säilöntä)

4. Silpun pituus: mitä lyhempää
sen tiiviimpää (ota huomioon
rakenne); tavoitteena reilusti
alle 10 cm nurmella.

jbs pentolac® parantaa merkittävästi 
esikuivattujen nurmisäilörehujen käy-
mistä verrattuna heterofermentatiivi-
seen käymiseen ja käsittelemättö-
mään säilörehuun. 
Suuri jäännössokeripitoisuus parantaa 
maittavuutta ja sulavuutta. 
Tulokset jotka saatiin heterofermenta-
tiivisillä maitohappobakteereilla käsit-
telystä eivät poikenneet käsittelemät-
tömästä rehusta. 

jbs pentolac® vähentää ammoniakkia 
– käyminen on nopeampaa.
Vastaavia tuloksia voidaan havaita esi-
kuivaamattomilla säilörehuilla, joiden ka
on alle 20 % !



5. Täytä ja purista siilo viivytte-
lemättä.

6. Suojaa siilo mahdollisimman
pian täytön jälkeen ja kääri
paalit välittömästi (kuusiker-
rosta). Käytä  vain laaduk-
kaita muoveja, hiekkasäkke-
jä ja tarvittaessa linnuilta
suojaavia verkkoja.

Varastointi 
Siilon avaaminen vain muutama 
päivä tai viikko säilömisen jälkeen 
on tullut yhä yleisemmäksi. Tästä 
aiheutuu aerobisen pilaantumi-
sen ongelma, sillä käymisen aika-
na muodostunut hiilidioksidi vuo-
taa äkisti pois leikatulta pinnalta, 
mikä vetää suuren määrän hap-
pea siiloon. Käymishapot ovat jo 
muodostuneet, mutta eivät vielä 
hapattaneet koko siiloa. Monen-
laiset pilaantumista aiheuttavat 
bakteerit jäävät aktiivisiksi. Aero-
biset mikrobit (hiivat, homeet, 
bakteerit) voivat alkaa tuhlata 
ravintoaineita ja tuottaa uudel-
leen hiilidioksidia. Siilossa edelleen 
oleva lämpö kiihdyttää tätä pro-
sessia. Ongelma leviää pian koko 
siiloon. Sama ongelma koskee 
paaleja. Paalia ei saa avata nel-
jään viikkoon paalauksesta. 

Ryhdy vastatoimiin: PITKÄ 
VARASTOAIKA: Muodostunut hiilidi-
oksidi häviää pitkän varastointiajan 
kuluessa vetämättä suuria määriä 
happea siiloon (jos puristus on riit-
tävä). Säilörehu voi jäähtyä (erityi-
sesti talvella). Mikrobit kuolevat 
(mikä parantaa hygieenisiä olosuh-
teita). 

Eläinten tarpeiden tyydyttämiseksi 
ennen siilon avaamista kannattaa-
kin muodostaa rehureservejä tai 
pieniä siiloja (esim. pyöröpaaleja), 
jotka kestävät muutamia kuukau-
sia.  

Rehun jako ja syöttö 
Mitä suurempi rehunkulutus vii-
kossa sitä parempi. 
Suosittelemme, että vanhin säi-
lörehu jaetaan ensiksi (jos se on 
hyvälaatuista), jotta varastoin-
tiajaksi tulisi 6–12 kuukautta. 
Näin muodostuu reservi, joka 
voi kestää jopa 2 vuotta. 
Tämä parantaa säilörehun laa-
tua ja säästää ylimääräisiltä ku-
luilta: ei tarvitse ostaa kallista li-
särehua, vaikka rehua ei aina 
tuotettaisi tarpeeksi. 

Ota rehu siilosta niin, että pinta 
jää tasaiseksi ja ehjäksi. Siilon 
rehujäämiä ei tule käyttää re-
huna, vaan ne on syytä hävit-
tää säännöllisesti saastumis-
vaaran pienentämiseksi (ja 
mikrobien vähentämiseksi). 
Käytä olkia rehuvaunun puh-
distamiseen käytön jälkeen 
(erityisesti, jos on lämmintä). 

Useat karjasuojissa olevien 
eläinten tuottavuuteen ja ter-
veyteen liittyvät ongelmat 
ovat peräsin rehunjaosta ei-
vätkä siilosta tai paalista. Jos 
ruokit lehmiä säännöllisesti hy-
vällä säilörehulla (2–3 kertaa 
päivässä), tulet havaitsemaan 
myönteisiä vaikutuksia rehun 
syöntiin, eläinten terveyteen ja 
suorituskykyyn. 

päiväys: 07.02.11
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