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Säästöä rehussa
• Rehu on suurin kustannuserä nahan tuotannossa
• Rehun menekki vaihtelee välissä 140-170 kg/tuotettu siniketunnahka, kun 

huomioidaan myös siitoseläinten rehunkulutus
• Rahassa mitattuna rehukustannus tuotettua nahkaa kohti on viime kaudella 

vaihdellut 34-48 e tarhojen välillä
• Paljonko rehukuluja voidaan pudottaa heikentämättä olennaisesti nahan 

laatua ja kokoa?
• Missä kulkee raja, jossa säästö ei kata enää laadun ja koon heikennystä?
• Suomalaisen siniketun laatu on käsite, sitä ei kannata pilata





Tuotantojakso (11/8-25/9) 

• Nopeimman pituuskasvun viimeiset osat
• Talviturkki alkaa kasvaa

– Karvan valkuainen sisältää runsaasti rikkipitoisia
aminohappoja, varsinkin kystiiniä

– on huolehdittava että rehu sisältää metioniiniä
– Teollinen metioniinilisä käyttöön

• Kystiini muodostuu metioniinista eikä päinvastoin

4



Loppusyksyn rehu (26.9.-nahkonta)
• Pituuskasvu hidastuu, valkuaisen tarve vähenee
• Rasvan osuutta lisätään vähitellen max 60%
• Rasvan laatu tärkeä
• Ruhot viimeistään mukaan rehuvalioon
• Kuitulisä korjaaman löysää ulostetta
• Mukaan tulee yleensä myös huonommat raaka-aineet 

kuten lihaluujauho 
• Metioniinilisä



Valkuainen

• Ratkaisevaa
• Sulavuus
• Aminohappokoostumus

• Korkea biologinen laatu
• Kalajäte, kalajauho, perunaproteiini
• Välttämättömät aminohapot eivät korvaa toisiaan

• Huono biologinen laatu
• höyhenjauho, lihaluujauho

• Tuoreiden eläinperäisten raaka-aineiden valkuaisen sulavuus yleensä paras
• Minkki on valkuaisen suhteen vaativampi kuin kettu
• Rungon kasvuun tarvitaan valkuaista
• Ylimääräinen valkuainen rasittaa elimistöä (energiaksi) ja kasvu hidastuu



Valkuaisen tarve minkillä ja ketulla eri tuotantojaksoilla



• Juoksevien rasvojen merkitys rehussa tärkeä sekä hyvinvoinnin että karvan 
laadun kannalta (nahan elastisuus)

• Juoksevat rasvat parantavat myös kiinteiden rasvojen sulamista
• Kettu on parempi sulattamaan rasvaa kuin minkki
• Eläinrasvat tyydyttyneitä
• Kasvirasvat tyydyttymättömiä
• Kalan ja broilerin rasvassa enemmän tyydyttymättömiä rasvoja kuin 

tyydyttyneitä
• Kalanrasvassa paljon omega 3 rasvahappoja=linoleenihappoa
• Kasvirasvoissa paljon omega 6 rasvahappoja=linolihappoa
• Omega 6 ja omega 3 rasvahappojen suhde tulisi olla välillä 1.5-3.5:1

Rasva



Välttämättömät rasvahapot näkyvät karvan 
laadussa



• Vilja tärkein lähde
• Ohra tärkein, mutta jonkin verran käytetään myös kauraa 

ja vehnää 
• Vilja on jauhettava hienoksi 1-2 millin seulalla
• Käytetään yleensä puurona tai esikypsytettynä
• Sulavuus paranee kypsentämällä (varsinkin minkillä)
• Ketuilla viljaa voidaan käyttää osa myös raakana  
• Parantaa rehun sitkeyttä
• Kuituosa parantaa ruoansulatuksen toimintaa ja 

kiinteyttää ulostetta 

Hiilihydraatit



• Ongelmana hometoksiinit ja viljaerien laatuheitot (veden sitomiskyky)
• Kettu on minkkiä parempi sulattamaan hiilihydraatteja
• Mitä enemmän rasvaa käytetään kasvukaudella, sen tärkeämpää on käyttää 

rehussa kuituja

Hiilihydraattiruokinta



Rehun raaka-aineista

Voidaan jakaa:
• Hyvät raaka-aineet

-positiivinen vaikutus eläimiin ja voidaan käyttää suuria määriä valiossa
-esim. silakka, kalajäte, perunaproteiini

• Perusraaka-aineet
-voidaan käyttää suuria määriä mutta rajoitetusti
-esim. teurassivutuotteet (broileri,sika), verijauho, maissigluteeni

• Huonot raaka-aineet
-korkeatuhkaiset animaaliset sivutuotteet, lihaluujauho jossa vähän 
valkuaista 



Täydennysrehu

• Valmiiseen rehuun lisätään oma ”komponentti”
• Huomioitava, että lisäkomponentin tulisi sisältää raaka-aineet, jotka  

sisältävät tuotantokaudelle sopivan ravintotarpeen
• Pelkkä rasvan lisäys laskee valkuaisen ja hiilihydraattien osuutta 

kokonaisrehussa 
• ”Perustäydennysrehun” raaka-aineina voisivat olla esimerkiksi: Ruhorasva, 

soija/rypsiöljy, valkuaistiiviste, jauhettu kaura


