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Hedelmällisyyteen vaikuttavat 

ravintotekijät yleisesti

•Antioksidanttien puute häiritsee munasolun 

hedelmöittymistä, toimintaa ja hedelmöittyneen munasolun 

kiinnittymistä.

•Tärkeimmät antioksidantit hedelmällisyyden kannalta C-vitamiini, 

E-vitamiini, seleeni, sinkki ja kupari. Omega-3 rasvahappojen 

puute voi olla yksi syy alhaiseen hedelmällisyyteen. (silakka –

rasvan laatu)

•Oksidatiivinen stressi – runsas laihtuminen lisää 

oksidatiivista stressiä, liiallinen valkuainen lisää oksidatiivista

stressiä



Hedelmällisyyteen vaikuttavat 

ravintotekijät yleisesti

•Hedelmättömyyttä aiheuttaa liiallinen hiilihydraattitaso –

kohonnut insuliinitaso, ylipaino ja metabolinen syndrooma.

•Alhainen syntymäpaino johtuu mikroravinteiden puutteesta. 

Jos paljon hiilihydraatteja, syntymäpaino jää alhaiseksi. 

Alipaino voi johtua myös liiallisesta omega-6 määrästä. 

•D-3 vitamiini ehkäisee raskaudenaikaisia komplikaatioita, 

normalisoi syntymäpainoa



Hedelmällisyyteen vaikuttavat 

ravintotekijät yleisesti

• Pentujen syntymäpaino on täysin riippuvainen emon 

ravinnosta – ravinteikasta ilman turhia kaloreita

•Valkuainen tukee hedelmöittyneiden alkioiden kiinnittymistä 

(myös energia pitää olla kohdallaan), tiineyden aikaista 

karvatuppien muodostumista, satelliittisolujen muodostumista 

sekä pentujen elinvoimaa syntyessä. 

•Myöhemmin lihassolujen määrä on suurempi, jolloin on 

mahdollisuus tehokkaampaan valkuaisen hyväksikäyttöön.



Tiedot raaka-aineista – vain mitattavia 

asioita voidaan muuttaa

•Aminohappopitoisuuksia ja rasvahappopitoisuuksia on jonkin 

verran tiedossa – lähinnä tanskasta tai elintarvikelaatua

•Suomalaisten raaka-aineiden analysoinnit on alkamassa, 

saadaan lisätietoa raaka-aineiden valkuaisesta

•Perinteiset raaka-aineet käytössä, lisätieto saattaa muokata 

käytettäviä raaka-ainepaletteja 

•Rehusuunnitteluun monta muuttuvaa tekijää lisää (rv,rr,rhh, 

energia, tuhka ja ka) – monta mahdollista kompastuskiveä 

(aminohapot, rasvahapot). Vältettävä ajautumista kalleimpiin 

valkuaislähteisiin.



Raaka-aineet ja niiden ravintoaineet

•Ovatko raaka-aineet sitä mitä pitää

•Raaka-aineen arviointi – tuhkapitoisuus, rasvapitoisuus jne.

•Rasvat

•Rasvojen laatu (peroksidit ja FFA) 

•Valkuainen

•Valkuaisen hajoaminen (TNV)

•Raaka-aineiden mikrobiologinen laatu

•Huono raaka-aine on huono



Raaka-aineet

•Vesi – edellytys toimivalle elimistölle.

•Linjojen pesu CID 2000

•Hiilihydraattien laatu 

• liukoiset kuidut: B- glukaani (b-glukanaasi), arabinoksylaani –

(ksylanaasit)

•Liukenemattomat kuidut, maittavuus, aminohapot, 

kokonaisvalkuainen, rasva

•Rasvat

•välttämättömät rasvahapot (omega-6 ja omega-3)

•Valkuainen

•Aminohapot



Raaka-aineet

Rasvan laatu

•Rasvahapot pitää olla jäljellä!

•Monityydyttymättömät rasvahapot hapettuvat herkästi, jolloin 

niiden arvo heikkenee.

•Omega-6/Omega-3 suhde – käyttävät samaa entsyymiä joka 

suosii N-6. Terveydelle optimaalinen 2:1, minkille ehkä jopa 

1,5/1

•Rypsi ja pellavaöljyssä runsaasti alfalinoleenihappoa (N-3), 

joka kuitenkin tarvitsee vielä kaverikseen kaksi muuta tärkeää 

omega-3 happoa DHA ja EPA (- kalaöljystä löytyy)

•Rasvahapot vaikuttavat hilseilyyn ja nahan elastisuuteen sekä 

terveyteen

•Rehuvalio määrittelee eri rasvahappojen tarpeen



Rehun sulavuus 

Raaka-aineiden sulavuudet

Tehty 
pääosin 
minkeillä

Kasvavilla 
tai jo 

kasvunsa 
lopettaneilla 

eläimillä

Yksittäisille 
raaka-
aineille



Rehun sulavuus 

• Rehuvalion vaikutus sulavuuteen 

• tuhkapitoisuus laskee kaikkien ravintoaineiden sulavuutta

•parempi valkuaisen sulavuus lisää yleensä myös rasvan sulavuutta 

•hiilihydraateissa oleva β-glukaani (kaura ja ohra) tai 

arabinoksylaani (vehnä) muodosta viskoottisen seoksen, joka 

estää ravintoaineita imeytymästä

•kuitu – hidastaa ruokasulan kulkua suolistossa, joka voi parantaa 

sulavuutta, mutta liika/väärä kuitu voi myös estää ravintoaineiden 

sulavuutta (vehnän kuitu melko ”kovaa”, sokerijuurikkaan 

”pehmeämpää”)

•kuitu tuo volyymiä suolen sisältöön ja sonta, samoin tuhka, mutta 

niiden mukana elimistöstä ulos tulee aivan erilaisia aineita ja niiden 

vaikutus suoliston hyvinvointiin on hyvin erilainen.

•Elimistön tase vaikuttaa sulavuuteen – mikä valio parhaiten 

vastaa tarvetta



Maittavuus

•Luonnollisesti eläin pyrkii välttämään mitään mikä voi aiheuttaa 

pennuille ongelmia

•Alkutiineyden aikana eläimen ruokahalu ei aina ole paras 

mahdollinen. Hormonit aiheuttavat ruokahalun laskua ja jopa 

pahoinvointia. Huono ruokahalu vähentää ravinteiden saantia, 

jolloin alkiot eivät kiinnity.

•Rehun maittavuus korostuu myös imetysaikana. Ruokahalua 

parantaa liikunta, ja emon mahdollisuus päästä pennuilta 

”turvaan”. Erityisesti ensimmäisen vuoden naaraat saattaa olla 

epävarmoja, jolloin tarvitsevat rohkaisua poistua paikalta.



Maittavuus

•Rehun sulavuus vaikuttaa ruokahaluun!!

•Tärkeää ylläpitää tasainen rehun koostumus, joka ei aiheuttaisi 

ruokahalun laskua.

• Mikrobiologinen laatu!! Rasvan laatu, valkuaisen laatu 

(valkuaisen hajoaminen hapettuminen tai lämmön 

vaikutuksesta)

•Valkuaisen laatu (aminohapot) vaikuttavat ruokahaluun. 

•Eläin syö ensisijaisesti tyydyttääkseen energiantarpeensa, 

toiseksi valkuaisen tarpeensa. Ravintoaineiden yli/alimäärä tai 

väärä suhde vaikuttaa ruokahaluun.

•Tietyt raaka-aineet eivät ole yhtä maittavia.



Valkuainen tiineysaikana

• Yhden gramman lisä pentujen painoon on 10 %. 

•Jos rehussa 1g enemmän sulavaa valkuaista (/100 kcal – 20 pv -> 

noin 40g. 

•Noin 4g/pentu jos hyväksikäyttö 100%. Vaikka vain 30 %, jopa 1g 

lisää pennun painoon.

•Olettaen että ylläpitotaso ja tiineyden vaatima taso täyttyy. 

Ylläpitotarve riippuu emon valkuaistaseesta tiineyden alkaessa.

•Laihdutus toteutettava niin että valkuaistase säilyy –

laihduttaessa aineenvaihdunta on aktiivista, mikä lisää myös 

valkuaisen pilkkomista ja muodostamista.



Imetyksen käynnistyminen

• Oikea energiatase synnytykseen tultaessa. 

•Ei missään nimessä positiivisessa energiataseessa, jonka 

kääntäminen energiaa luovuttavaksi on hidasta, ja 

maidontuotannon käynnistyminen  hidastuu. 

•Tasaisessa ja Negatiivisessa energiataseessa elimistö nopeasti 

hyödyntää rehusta tulevan energian, jolloin lihoista lypsäminen 

vähenee.

•Mitä spontaanimmin imetys käynnistyy imemisrefleksistä sitä 

vakaampana maidontuotanto jatkuu. 

•Lisääntyvä hiilihydraattipitoisuus tai liian suuri 

hiilihydraattipitoisuus lisää turhaan maidon eritystä. Jotta 

hiilihydraattitaso pysyy tasaisena, on se määriteltävä 

keskikesän tasolle.



Imetyksen käynnistyminen

•Mahdollisimman tasainen maidontuotanto paras pennun 

suoliston kehitykselle. Näin myös pennun ravitsemuksellinen 

tila vakaampi, kun pentu saa myös maidon rasvat ja valkuaiset. 

Erityisesti rasvaliukoiset vitamiinit!!

•Helpompi emon suhteuttaa omaa elimistöään tasaiseen 

maidontuotantoon, jolloin veden tarvekin on helpompi ajoittaa. 

•Maito loistava kasvualusta bakteereille



Maittava ja sulava rehu pennuille

•Maittavaa, jotta syöntimäärä kehittyy nopeasti.

•Sulavaa, jotta suolisto säästyy suurilta haasteilta ja rehu olisi 

riittävän ravinteikasta pieneen syöntimäärään nähden. 

•Ei haittaa myöskään emoa, mutta emon energian tarve on 

suurempi. Liika energia huonontaa pennun ravintoaineiden 

saantia.

•Liian vähän valkuaista maidosta tai rehusta ohjaa osaa soluista 

muodostumaan rasvasoluiksi – epätaloudellista.

•Pyrittävä tukemaan lihassolujen kasvua.

•Mitä parempi/suurempi lihaskudos vieroituksessa, sitä parempi 

nahkakoko. 



Kasvu

• Elimistössä n. 20 % valkuaista, 70 % vettä ja 10 % muita 

aineita.

• Siniketun kasvusta suuri osa on rasvaa jo aikaisin 

kasvukauden aikana. Tämä saattaa häiritä elimistön 

valkuaisen muodostumista.

•Luuston kasvu suurinta ketuilla 10 viikon iässä, valkuaisen 

päiväkasvu suurinta 11-12 viikon iässä.



Kasvu

•Varhaiskasvu sitä parempaa mitä elinvoimaisemmat pennut on 

syntyessään.

•Lihaksen kasvu puolet energiatehokkaampaa kuin rasvan 

kasvu – suurempi panos pentujen varhaiskasvulle –

valkuaistaso korkeammalla pidempään.

•Litran verran lihas/tai rasvamassaa, lihasmassan tuotanto 

puolet edullisempaa kuin rasvakudoksen. Lihaskudoksessa 70 

% vettä mukana.



Valkuainen rehussa

• Valkuaisen osuus ME:sta

• Valkuaista g rehussa

• Valkuaista g / kuiva-aine

• Valkuaisen sulavuuskerroin

• Sulavaa valkuaista g/100 kcal



Valkuainen rehussa

• Valkuaisen saanti g/päivä

• Vaikutus eläimeen

• Rehuvalion koostumus

Jotta tarvetta voidaan edelleen tarkentaa, pitää tietää 

valkuaisen saanti, eli rehun syönti. Valkuaisen 

aminohappokoostumus vaikuttaa myös tarvittavan valkuaisen 

määrään.

41 % ME:sta riittävä määrä tiineyden viimeisellä kolmanneksella

(Sinikettu, Koskinen ym. 2013) (1200kcal vs. 1400kcal -> 109g 

vs. 128g)



Valkuaisen määrä

• Valkuaisen osuus ME:sta lasketaan sulavista ravintoaineista. 

Jos valkuainen hyvin sulavaa, kokonaisvalkuaisen määrä voi 

olla alhaisempi saman sulavan valkuaisen saamiseksi.

•Ylimääräinen valkuainen rasittaa elimistöä. Aminohappoja ei 

pysty varastoimaan vaan ne pilkotaan ja käytetään energiana. 

Valkuaisen pilkkominen kuluttaa energiaa, joten sen tehokkuus 

energian tuotannossa ei ole hyvä.

•Jotta olisi mahdollista antaa suosituksia, pitäisi olla joko 

tutkimus tai riittävä kenttäaineisto. Ilman perusteita annetut 

suositukset sisältävät liikaa varmuusvaroja.



Valkuaissuositus



Käyttökelpoinen valkuainen ylläpitoon ja 

tuotantoon
Kasvavat 

nuoret emät

• Kasvu, ylläpito, karva

• Sukukypsyyden kehittyminen, hormonit

Joutilaat 
täysikasvuiset

• Kudosten ylläpito

• Normaali elimistön toiminta

• Laihdutus lisää valkuaisen hajotusta

Tiineet emät

• Ylläpito, maitorauhanen, istukka, hormonit

• Sikiöiden kasvu

Pikku pennut

• Antigeenit, entsyymit, hormonit

• Luusto ja lihakset

Kasvavat 
pennut

• Lihasten ja luuston kasvu

• Karvan muodostuminen

Kaikki sulava 
valkuainen ei 
suinkaan ole 
hyväksikäytettävissä, 
eroja löytyy vielä eri 
aminohappojenkin 
osalta



Valkuaisen tarve
•Aminohappojen tarvetta. Proteiinit muodostuvat 22 

aminohaposta, joista 10 välttämätöntä

•Yksikään aminohappo ei ole toista tärkeämpi vaan jokaisella 

aminohapolla on tärkeä rooli elämän ylläpidossa ja 

optimaalisessa tuotannossa. Yhden puute aiheuttaa aina 

epätasapainoa.

•Välttämättömien aminohappojen osuus rehusta on aivan yhtä 

tärkeä kuin ei-välttämättömien aminohappojen osuus, jotka siis 

käytetään perusvalkuaisen muodostamiseen ja josta voidaan 

muokata niitä aminohappoja kuin on tarve.



Valkuaisen tarve
•Raaka-ainepohja määrittelee sen mikä aminohapoista nousee 

ensimmäiseksi rajoittavaksi aminohapoksi. Käytössä olevat 

raaka-aineet voidaan myös arvottaa niiden valkuaisen 

aminohappopitoisuuksien mukaan.

•Muista, raaka-aineella on myös muu arvo kuin 

aminohappoprofiilina mitattava arvo.

•Tässä kohtaa ketun ja minkin rehun aminohappotarpeet 

erkanevat, sillä raaka-ainepohja on melko erilainen ja eri 

aminohappoja pitää pohtia erikseen.



SAA - Rikkipitoiset aminohapot

•Metioniini ja Kystiini*

•Erityisesti keratiinin muodostuksessa (95 % karvasta keratiinia, 

josta 5% rikkiä)

•Metioniini valkuaissynteesin aloittaja ja avaintekijä myös 

entsyymien muodostuksessa 

•Kystiini ei ole välttämätön aminohappo, sillä sitä voidaan 

valmistaa metioniinista

• SAA:t ovat mukana mm. sappisuolojen muodostuksessa, joten 

ne vaikuttavat myös rasvan sulavuuteen.

•Metioniini ensimmäinen rajoittava aminohappo



SAA - Rikkipitoiset aminohapot

•Metioniini ja Kystiini

• Metioniinin tarpeeseen vaikuttavat monet tekijät

•Kystiinin määrä

•Rehun happamuus

•Stressi

•Kollageenin ja karvojen ja ihon muodostus

•Ym.



Histidiini

• Vapauttaa histamiineja kehon varastoista ja ne ovat usein  

osallisena tulehdusreaktioissa; ehkäisee niveltulehduksia

• Osallistuu kivunlievitykseen, mahahapon eritykseen ja  

suurentaa pieniä verisuonia

• Auttaa raskasmetallien poistamisessa

• Tärkeä tiineyden ja istukan toiminnalle

• Säätelee uni-valverytmiä

Taso alkuvuoden rehuissa ollut hyvä



Treoniini, Tyrosiini* ja Tryptofaani

• Mahdollisesti histidiinin jälkeen rajoittavat aminohapot

• Tärkeitä kasvavien eläinten elimistön toiminnalle

• Treoniini osana liman eritystä, adrenaliinin muodostusta ja 

immuunivasteessa

• Treoniini karvoissa, höyhenissä ihossa

• Treoniini nostaa immuniteettia ja on tärkeä ruoansulatukselle!

• Tyrosiinin esiaste – tyrosiini välttämätön kilpirauhasen 

toiminnalle – kilpirauhashormonit vaikuttavat 

aineenvaihdunnan nopeuteen ja lähes jokaiseen kehon soluun



Treoniini, Tyrosiini* ja Tryptofaani

• Tryptofaani serotoniinin ja melatoniinin lähtöaine

• Serotoniini yhteydessä mielialaan, uneen ja ruokahaluun

• Melatoniini vuorokausirytmiin ja mm. nahan valmistumiseen

• Melatoniini erittyy unen aikana, jolloin unta ei pitäisi häiritä

Tasot alkuvuoden aminohappoanalyyseissä olleet hyvät jopa 2x



Lysiini

• Lihaksen muodostuksessa tärkein aminohappo

• Veressä, ihon kudoksissa ja kollageenissa. 

• Lysiini stimuloi ruoansulatusnesteiden eritystä ja siten 

tehostaa ruoansulatusta

•Alaniini-Glysiini-Lysiini yhdessä elastaanin muodostuksessa, 

jänteet ja valtimosuonissa.

• Toimii karnitiinin lähtöaineena – tärkeä rasva-

aineenvaihdunnassa

• Turkiseläimillä ei puutetta, mutta lysiinin suuri määrä voi olla 

haasteellinen muiden aminohappojen suhteuttamisessa lysiinin

määrään (mm. arg, met+cys)



Arginiini

• Erityisen tärkeää pienten ja kasvavien pentujen rehussa

• Parantaa immuunijärjestelmää, suojaa maksaa ja sydäntä

• Lisää luonnollisen kasvuhormonin (somatotropiinin) tuotantoa

• Yhdessä lysiinin kanssa vähentää ahdistusta ja 

stressihormonien tasoa. Stressi lievenee, mikä yleisesti 

säästää mm. metioniinia

• Arginiinin määrä on ollut riittävä yksittäisenä aminohappona, 

mutta sen suhde lysiiniin on alhainen.

• Arg/Lys tulisi olla yli 1,1 – merkittävä vaikutus kasvuun



BCAA – haaraketjuiset aminohapot

• Leusiini, Isoleusiini ja Valiini

• Toimivat yhdessä valkuaisen ja energian aineenvaihdunnassa

• Ovat osallisena lihaksen kasvussa

• Sama entsyymi osallistuu näiden aminohappojen metaboliaan 

ja suosii leusiinia

• Suositeltu Leu:Val suhde 1,3 – 1,5

• Alkuvuoden rehuissa toteutunut  hyvä suhde tammi ja 

maaliskuussa. Huhtikuussa leusiinin määrä on ollut suuri.

• Isoleusiinin määrä alarajalla. Merkitys lihasten kasvussa ja 

ketoaineiden eliminoinnissa.



Fenyylialaniini

• Ruokahalun sääntely, adrenaliinin ja noradrenaliinin tuotanto 

ja ihon pigmentaatio

• Auttaa kipuun endorfiinien tuotannon kautta

• Kääntää yhdessä tyrosiinin kanssa pigmenttiä mustaan 

punaisen sijasta

•Fenyylialaniini/Tryptofaani suhde ollut 6,4 - 2,1

•Suuri määrä fenyylialaniinia voi häiritä tryptofaanin imeytymistä 

ja serotoniinin muodostumista (käyttää samaa kanavaa aivojen 

ja verenkierron välillä)

• Tavoite 5,75 - 3



Minkin aminohappotarve g sulavaa/100 kcal

NJF 2012

g app Dig. AA/100kcal

Metioniini Kysteiini Arginiini Lysiini TryptofaaniTreoniini Histidiini FenyylialaniiniTyrosiini Leusiini Isoleusiini Valiini

0,14 0,06 0,30 0,27 0,05 0,17 0,16 0,29 0,18 0,50 0,26 0,35

0,16 0,07 0,37 0,35 0,07 0,25 0,18 0,22 0,19 0,59 0,25 0,31

0,20 0,10 0,54 0,62 0,10 0,35 0,29 0,47 0,33 0,88 0,37 0,59

0,22 0,07 0,53 0,61 0,08 0,33 0,26 0,41 0,28 0,71 0,34 0,51

0,14 0,06 0,30 0,27 0,05 0,17 0,16 0,29 0,18 0,50 0,26 0,35

0,16 0,06 0,30 0,27 0,05 0,17 0,16 0,29 0,18 0,50 0,26 0,35

0,14 0,06 0,30 0,27 0,05 0,17 0,16 0,29 0,18 0,50 0,26 0,35

1.12.-19.2.

20.2.-10.4.

11.4.-20.5.

21.5.-30.6.

1.7.-5.8

6.8.-6.9

21.9.-30.11


