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Rehun hyötysuhde – vähemmällä rehulla 
yhtä paljon

• Rehun muuntosuhde verrattuna muihin tuotantoeläimiin 
on siniketuilla keskitasoa

• Syöty kuiva-aine suhteessa saavutettuun 
kasvuun(residuaalinen kasvu)

• Siniketun keskimääräinen päiväkasvu vieroituksesta 
nahkontaan on noin 110 grammaa (uros+naaras:2)

• Minkeillä muuntosuhde on huonompi
• Sinikettua ei ole tavoitteellisesti pyritty jalostamaan 

hyödyntämään rehua tehokkaasti



Rehun hyötysuhteen parantaminen

• Ääripäiden erot osoittivat, että parhaimmillaan sinikettu 
voi kasvaa kolmanneksen pienemmällä rehumäärällä 
samaan kokoluokkaan (MTT 2006)

• Todettiin, että nopea kasvu korreloi hyvää rehun 
hyötysuhdetta
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Muuntosuhde siniketuilla
• Muuntosuhde periytyy keskinkertaisesti (h=0.36-0.43)
• Esimerkiksi koon periytyminen siniketuilla on h=0.3-0.4
• Rehun muuntosuhde kasvaa perinnöllisesti kun siitoseläimiä valitaan 

päiväkasvun perusteella
• Pitää tietää ruokittu annosmäärä ja päiväkasvu
• Esim. saavutettu paino 15 kg (viikot 29-44)
• 3 kg          15 kg = 12 kg (viikot 29-44), yhteensä 105 päivää = 114 gr/pv 

=muuntosuhde on 3.4:1 (oletusannos 1kg/pv/ka 0.42)
• Lisäksi on huomioitava loppukasvatuksen pituus nahkontaan noin 20 pv, 

jolloin kokonaismenekki 125 kg (ka 52.5 kg)             muuntosuhde 
vieroituksesta nahkontaan saakka 4:1 

• Lokakuusta nahkontaan sinikettu kasvattaa vain rasvakerrosta 



Toimenpiteitä hyötysuhteen jalostamiseksi

• Siitosnaaraat ja osa siitosuroksista valitaan erotusvaiheessa 
(jätetään ylimääräisiä vähintään 25 %)

• Kettuja kasvatetaan sisaruspareittain
• Erotus tehdään samanikäisinä
• Nahkontaan menevistä sisarpentueista, joista valinta on tehty 

tehdään vertailuryhmä
• Vertailuryhmä omiin varjotaloihinsa
• Vertailuryhmää ruokitaan samalla annoskoolla (annostelija) 

huomioiden ikärakenne
• Viimeisellä tuotantokaudella määritellään maksimiannos. Esimerkiksi 

1100 gr/eläin



Toimenpiteitä…
• Verrokkiryhmän pennut punnitaan kasvun todentamiseksi vähintään 

nahkonnan yhteydessä (erotuspaino ja nahkontapaino)
• Ryhmän ketut nahkotaan heti kun turkki on kypsä
• Verrokkiryhmän hyötysuhdekasvun ja laadun perusteella tehdään lopullisia 

valintoja jo erotuksessa valituista
• samalla rehumäärällä parhaiten kasvaneita ja muuten siitoskelpoisia uroksia 

valitaan siitokseen
• Tai urokset valitaan lokakuulla parhaiten samalla rehumäärällä hyötyvien 

joukosta 
• Tai WepSampo valjastetaan hyötysuhteen jalostamiseen Sampofeeder-

ohjelmaa hyväksikäyttäen



KIITOS!


