
MIKROLEVIEN KÄYTTÖ 

KOTIELÄINTEN RAVITSEMUKSESSA 

MIKROLEVÄT 

 Mikroskooppisen pieniä yksisoluisia eliöitä  

 Elävät hyvin vaihtelevissa elinympäristöissä 

 Voidaan hyödyntää mm. biopolttoaineiden 
tuotannossa, ihmis- ja eläinravitsemuksessa, 
lannoitteiden raaka-aineena ja jätevesien 
puhdistuksessa 

 Kasvavat nopeasti, 
kasvuolosuhdevaatimukset ovat pienet ja 
tuottavuus maa-alaa kohden on suuri 

 

MIKROLEVÄT 

REHUNA 

 Ravintosisällössä on runsaasti lajien välistä 
vaihtelua (taulukko) 

 Laajamittaisessa leväntuotannossa 
hyödynnettäviä lajeja Chlorella sp., 
Spirulina sp. ja Scenedesmus obliquus 

 Näiden raakavalkuaispitoisuus 460-710 
g/kg ka, josta ei-valkuaistyppeä on 
keskimäärin noin 10 % 

 Aminohappokoostumus on muiden 
valkuaislähteiden veroinen, rikkipitoisten 
aminohappojen pitoisuus on pieni 

 Voidaan syöttää joko tuoreena levälietteenä, 
kuivattuna jauheena tai levästä erotettuna 
öljynä 

 Vertailutietoa erilaisista levämuodoista 
eläinten ruokinnassa on kuitenkin vain 
vähän 

 Märehtijöiden ruokinnassa mikrolevien 
käyttö on mahdollista sellaisenaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksimahaisilla ruokintaa voi rajoittaa: 

 Joillakin levälajeilla suuresta 
selluloosapitoisuudesta johtuva huono 
sulavuus  levämassa prosessoitava 

 Nukleiinihappopitoisuus (tavallisesti 40-60 
g/kg ka) 

 Rikkipitoisten aminohappojen puute 

 

Mikrolevillä voidaan korvata tavallisia 
valkuaisrehuja: 

 Siipikarjalla 5-10 % 

 Sioilla ainakin 10-20 %  

 Märehtijöillä ei tutkittu 

 

VAIKUTUKSET 

ELÄINTUOTTEISIIN 

Ruuansulatuskanavan toiminta: 

 Muutoksia pötsin mikrobistossa 

 In vitro –kokeissa pötsin metaanintuotanto 
pienentynyt, ei kuitenkaan ole onnistuttu 
toistamaan in vivo –kokeissa 

 Vasikoiden, sikojen ja kanojen suoliston 
maitohappobakteerimäärä lisääntynyt 

 

Maidontuotanto: 

 Ei vaikutusta maitotuotokseen eikä maidon 
valkuaispitoisuuteen 

 Maidon rasvapitoisuus pienentynyt 

 Maitorasva pehmentynyt, CLA- ja DHA-
pitoisuudet lisääntyneet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levänkasvatusta Kouvolassa 

 

Lihantuotanto: 

 Vaikutukset kasvuun ja 
rehuhyötysuhteeseen vaihtelevia, 
leväruokinta ei kuitenkaan ole heikentänyt 

 Rasva pehmentynyt ja DHA-pitoisuus 
lisääntynyt, ei kuitenkaan kaikissa 
tutkimuksissa 

 Emakoiden ja karjujen hedelmällisyys 
parantunut 

 

Kananmunantuotanto: 

 Munantuotanto ja munien massa 
lisääntynyt 

 Luteiinipitoisuus lisääntynyt, 
kolesterolipitoisuus pienentynyt 

 Munien hedelmöittyvyys ja 
kuoriutumisprosentti parantunut 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän kirjallisuusselvityksen perusteella: 

 Mikrolevillä on monia mahdollisia 
sovelluksia kotieläinten ruokinnassa  

 Mikroleviä voidaan hyödyntää 
valkuaisrehuna ja rehulisäaineena, joilla 
voidaan muokata eläintuotteiden 
rasvapitoisuutta ja rasvahappokoostumusta 
ihmisravitsemukselle suotuisammaksi 

 Levien syötöllä voi olla myös terveydellisiä 
etuja 

 Joidenkin levälajien käyttöä yksimahaisten 
kotieläinten ruokinnassa saattaa rajoittaa 
levän nukleiinihappo- ja selluloosapitoisuus 
sekä alhainen rikkipitoisten aminohappojen 
pitoisuus 
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Taulukko. Eri levälajien ravintoainekoostumus, g/kg ka (Becker 2007*)

Levälaji Valkuainen Hiilihydraatit Lipidit

Anabaena cylindrica 250-300 40-90 40-70

Aphanizomenon flos-aquae 620 230 30

Chlamydomonas rheinhardii 480 170 210

Chlorella pyrenoidosa 570 260 20

Chlorella vulgaris 510-580 120-170 140-220

Dunaliella salina 570 320 60

Euglena gracilis 390-610 140-180 140-200

Porphyridium cruentum 280-390 400-570 90-140

Scenedesmus obliquus 500-560 100-170 120-140

Spirogyra sp. 60-200 330-640 110-210

Spirulina maxima 600-710 130-160 60-70

Spirulina platensis 460-630 80-140 40-90

Synechococcus sp. 630 150 110

* Biotechnology Advances 25:207-210



