
TURKISTAITO – YRITTÄJYYTTÄ JA YHTEISTYOTÄ KEHITTÄMÄSSÄ     
  

MUISTIO 

REHUPÄIVÄ 29.9.2017 HÄRMÄN KYLPYLÄSSÄ 

 

JARI ISOSAAREN TUOTTAJAPUHEENVUORO / MINKKI 

Tilalla on kettuja, supeja, sekä minkkejä. Minkkihalleja tällä hetkellä 7 kpl. Tavoitteena on yhteensä 11 
hallia.  

 

Minkin osalta kausi alkaa jo joulukuulla, jolloin seuraavan vuoden siitosemot ja – urokset otetaan erilleen ja 
näiden osalta on käytössä tarkennettu ruokinta.  

Tammi-helmikuulla eläinten kuntoluokka tulisi olla 2,5 – 3 (riippuen väreistä). Tätä suurempaan 
kuntoluokkaan kuuluvilla eläimillä on vaikeuksia parituksessa. Ennen paritusta 3-4 päivän flushing-ruokinta 
ja parituksen puolessa välissä II-flushing.  

Parituksen jälkeen annetaan hieman enemmän rehua ja huhtikuun alusta huhtikuun loppuun mennessä 
emon kuntoluokka tulisi olla 4. Tämän jälkeen höllätään hieman ruokintaa rehunsyönnin mukaan.  

Koko vuoden onnistumisen pohja (eläinten koko, karvanpurenta, ym.) rakentuu jo toukokuulla, jolloin 
luodaan koko pohja kasvatuksen onnistumiselle. MAIDONTUOTOS JA RAVITSEVUUS ON KAIKEN PERUSTA! 

Eläinten yliruokinta voi laukaista liian aikaisen penikoinnin. Paras aika syntyä on 1.-9.5. jolloin pennut ovat 
valmiimpia rakenteeltaan ja rupeavat heti käyttämään maitoa hyödykseen. Pentujen keskipainon 
syntymähetkellä olisi hyvä olla yli 8 g. Turhat stressinaiheuttajat minkeiltä tulisi saada pois.  

Hollannin mallin mukaisesti: 3 viikkoa penikoinnista pennut punnitaan ja verrataan pentueen keskiarvoa 
tarhan keskiarvoon. Jos pentueen keskiarvopaino jää alle tarhan keskiarvon, nahkotaan kaikki pentueesta.  

Liian aikainen vieroitus aiheuttaa pennuissa syömättömyyttä. 

Pienille ei saa olla liian voimakasta rehua. Aluksi energiaa pitäisi tulla 80 % maidosta ja 20 % rehusta. 
Vieroituksen alkaessa energiansaannin tulisi toteutua seuraavasti: 80 % energiasta rehusta ja 20 % 
maidosta.  

Kasvatuskauden alkuvaiheessa, touko-kesäkuun ajan tulisi seurata rehumenekkiä ja suhteuttaa ruokinta sen 
mukaan. Huom! Rehuvaliolla on iso merkitys. Esim. valkuaisen sulavuus- %. 

USA:ssa ja Keski-Euroopassa rehun huonoa säilyvyyttä kompensoidaan usein toistuvilla ruokintakerroilla. 
Heillä on paljon lämpimämpi ja kosteampi ilma usein jo toukokuusta lähtien. 

Isosaarella on testattu v. 2004 millainen merkitys eri väreillä on eri kasvatusvaihtoehdoissa:  

1+1, 1+2, 2+1, 1+3, 4. 

Valkoinen minkki: 1 +1 eläintä häkissä = 7 g/vrk suurempi kasvu suhteessa kuin 1+3 eläintä samassa häkissä. 

Musta minkki: 4 minkkiä kasvoi syyskuun puoliväliin saakka 4-5 g paremmin kuin 2 minkkiä samassa häkissä. 
Tämän jälkeen 1+1 kasvaa kuitenkin ohi.  



Ruskea minkki: eri kombinaatioiden välillä ei ollut suurta (yli 2-3 g) merkitystä kasvussa. Hävikki kuitenkin 4 
(1+3 tai  2+2) suhteessa 2 (1+1) oli vähintään 2,5 kertainen. 

Ruokintakerrat eivät ratkaise, vaan rehun laatu ja sulavuus ja se miten eläin sitä syö. Mielestäni minkkiä ei 
saisi ruokkia kuin 2 krt/vrk, jolloin minkin suolisto tyhjenee ja jolloin elimistön rehunkäyttökyky paranee 
(tanskalainen tutkimus). 

Paras tulos tullut sillä, että ajetaan 2 kertaa / pv. Jos häkissä 1+1 minkkiä, riittää 1 kerta/pv. 

Kun kesä-heinäkuussa rehumenekki kasvaa, voidaan rehuenergiaa nostaa lisäämällä siihen rasvaa, jolloin 
saadaan aikaan maksimaalinen kasvu. Muistetaan, että minkillä rehumuutos vaikuttaa vasta noin 5-7 vrk:n 
kuluttua (ennakoi!). Tämä pätee myös muihin rehun sisältömuutoksiin (esim. teurasjätteen ja B-vitamiinin 
merkitys kannibalismiin).  

REHUN TASAAMINEN ON TOSI TÄRKEÄÄ! 

Elokuussa ruokitaan 1-2 kertaa/pv. Aamulla tehdään tasaus ja ajetaan rehu ylärajalle (niin paljon kuin 
syövät). Syksyllä haetaan sopivaa ruokinnan tasoa. Jos laudat ovat aamulla tyhjät, niin silloin on aliruokittu. 
Aivan kuiva ja tyhjä lauta on huono asia ja kertoo aliruokinnasta. Yliruokintatilanteessa (aamulla paljon 
rehua jäljellä) tiputetaan voimakkaasti rehumäärää.  

On muistettava, että eri värityypit syövät eri aikaan enemmän. Kun valkoisen minkin energiantarve syksyllä 
vähenee, yleensä mustalla se lisääntyy samaan aikaan. Lisäksi on muistettava, että eri sukuiset minkit 
käyttävät eri määriä rehua syksyllä. Esim. Velvet-tyyppinen, Tanskalais-sukuinen minkki tarvitsee syksyisin 
rehua noin 20 % enemmän kuin suomalainen sukulaisensa.  

Loppusyksyllä rehua annetaan niin paljon kuin syövät. 

 

 

 

 

 

 


