Viljelijän Tuoreleikkeen
Toimitus- ja säilöntätavat

Vinkit onnistuneeseen
säilöntään siilossa tai aumassa
Viljelijän Tuoreleike toimitetaan tiloille
happokäsiteltynä säilyvyyden varmistamiseksi.
Viljelijän Tuoreleike toimitetaan tilalle joko
irtona tai tuubiin pakattuna.
Koko tilattu määrä toimitetaan tahtaalta tilalle
mahdollisimman lyhyen ajan sisällä. Leike on
hyvä saada levitettyä, tiivistettyä ja peitettyä
24 tunnin sisällä siitä, kun se on lähtenyt
tehtaalta.

Säilöntä siiloon
Siilon tai auman pohjan on oltava hyvin
puhdistettu. Muista puhdistaa myös alue siilon
edestä, jotta kuljetuskaluston
renkaissa ei kulkeudu likaa siiloon ja leikkeeseen.
Leikkeen päälle ajamista kuljetuskalustolla siilon
täytön aikana on vältettävä.

Suojaa siilon seinämät muovilla siten, että muovin
yläosa voidaan kääntää siilon päälle tiivistyksen
jälkeen. Leike levitetään ja tiivistetään
mahdollisimman huolellisesti kuten
nurmirehukin, huomioiden erityisesti
siilon reunat. Lopuksi muovien reunat taitetaan kasan
päälle ja peitetään siilo yhtenäisellä muovikalvolla.

Viimeiseksi muovi peitetään yhtenäisellä
kateainekerroksella, esim. hiekalla, turpeella
tms., jolla saadaan muoville suoja ja loppupainotus.

Viljelijän Tuoreleikkeen käyttö siilosta tai aumasta
Siilon voi avata noin 4-6 viikon kuluttua säilönnästä, jolloin maitohappokäyminen on valmistunut.
Paras tapa irrottaa leikemassaa siilosta on leikata rehu kakkuina irti tai raaputtaa kauhalla seinämää alas ja sen
jälkeen lastata kauha siilon pohjalta. Käytön aikana on vältettävä tekemästä ilmataskuja leikeseinämään, sillä
ne voivat aiheuttaa pilaantumista.
Päältä kuorittu muovi ei myöskään saa roikkua seinämän edessä, sillä se voi aiheuttaa muovin helman alle
mikroilmaston ja se voi edesauttaa pilaantumista. Parempi tapa on leikata ylimääräinen muovi pois
edestä etenemän mukaan.
Etenemä siilossa on hyvä olla 10-15 cm päivässä koko seinämän alalta, lämpimään vuodenaikaan enemmän.
Leikkeen tilavuuspaino tiivistettynä siiloon on noin 800-900kg/m³. Suositeltava tuoreleikemassan korkeus
siilossa enintään 2,2m.

Tuubipakkaus ei vaadi siilotilaa
Tuubipakkaus sopii kaikenkokoisille tiloille: se ei vaadi siilotilaa, ainoastaan tasaisen ja tiiviin pohjan, johon
tuubi voidaan täyttää. Tuubipakkaus auttaa siilotilan hallinnassa, ja on erinomainen vaihtoehto esim.
kesäruokintaan myös isommilla tiloilla, koska etenemä on suurempi kuin siilossa pienen poikkipinta-alan
ansiosta.
Tuubipakkaus tehdään avaimet käteen – periaatteella, jolloin tilalta tarvitaan ainoastaan sopiva paikka tuubille.
Tuubin sijoituspaikan viereen tulee päästä täysperävaunuautolla, josta leike puretaan pakkaimen avulla tuubiin.
Sopimusurakoitsijat hoitavat aikataulutuksen ja pakkaamisen. Kun tuubipakkaus on valmis, tuubin pää
käännetään ylös ja peitetään koko korkeudeltaan esim. hiekalla tai soralla. Pakkaus on tärkeää suojata myös
linnuilta ja jyrsijöiltä, jotka voivat vahingoittaa muovia.
Tuubiin pakatun leikkeen käyttö voi alkaa noin 4-6 viikon kuluttua pakkaamisesta. Samoin kuin siilossa tai
aumassa, päältä kuorittu muovi ei saa roikkua seinämän edessä, sillä se voi aiheuttaa muovin helman alle
mikroilmaston ja edesauttaa pilaantumista. Parempi tapa on leikata ylimääräinen muovi etenemän mukaan pois.

Leikkeen tilavuuspaino pakattuna tuubiin on noin 4500kg/juoksumetri, joka vastaa noin 1200kg kuiva-ainetta.

