
 

RAVINTOAINEPITOISUUDET 

SUOMALAISESSA HEVOSILLE 

TARKOITETUSSA HEINÄSSÄ 

Taija Saloniemi 

Taija  

 

ELÄINTEN PITO JA HYVINVOINTI 
KLIINISEN TUOTANTOELÄINLÄÄKETIETEEN OSASTO 

ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 
HELSINGIN YLIOPISTO 

ELÄINLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKIELMA 2020 



 

 

 

 
 

Tiedekunta - Fakultet – Faculty 
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 
  

Osasto - Avdelning – Department 
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto 

Tekijä - Författare – Author 
Taija Saloniemi 
  

Työn nimi - Arbetets titel – Title 
Ravintoainepitoisuudet suomalaisessa hevosille tarkoitetussa heinässä 
  

Oppiaine - Läroämne – Subject 
Eläinten pito ja hyvinvointi 
 

Työn laji - Arbetets art – Level 
Lisensiaatin tutkielma 
  

Aika - Datum – Month and year 
9/2020 
  

Sivumäärä - Sidoantal – Number of pages 
 35 

Tiivistelmä - Referat – Abstract 
 
Erilaisilla hevosryhmillä on erilaiset ruokinnalliset tarpeet käyttötarkoituksen mukaan. Tässä työssä tarkasteltiin 

Seilab Oy:n vuosina 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen säilö- ja kuivaheinänäytteiden 

analyysituloksia. Näytteistä käytiin läpi analysoidut rehuarvot ja verrattiin niitä virallisiin rehutaulukoihin sekä 

tavoitearvoihin. Lisäksi tarkasteltiin kolmen yleisiltä sääolosuhteiltaan erilaisen kesän vaikutusta hevosille 

tarkoitettujen heinien rehuarvoihin. Eri satokausien heinistä analysoituja rehuarvoja verrattiin toisiinsa. Tämän työn 

aineiston perusteella sekä suomalaisessa kuiva- että säilöheinässä D-arvot olivat varsin hyvin tavoitearvojen 

mukaisia ja kevyttä työtä tekevät hevoset saavat pääsääntöisesti heinästä riittävästi energiaa. Raakavalkuaisen ja 

sulavan raakavalkuaisen keskimääräinen pitoisuus näytteissä oli tavoitearvoja huomattavasti matalampi. 

Riittävään valkuaisen saantiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota kasvavien varsojen ja siitostammojen sekä 

muiden erityisryhmien ruokinnassa. Valkuaistäydennystä annettaessa on kuitenkin varottava, ettei ruokinnan 

kokonaisenergiapitoisuus nouse liian korkeaksi. Näytteiden keskimääräinen sokeripitoisuus oli runsaanpuoleinen. 

Hyvin matalan sokeripitoisuuden omaavaa heinää voi olla vaikea saada tarvittaessa. Satokausien välillä oli 

tilastollisesti merkitsevää eroa sekä säilö- että kuivaheinänäytteiden D-arvossa, kuitupitoisuudessa, 

muuntokelpoisen energian määrässä ja sokeripitoisuudessa sekä säilöheinänäytteiden raakavalkuaisen ja sulavan 

raakavalkuaisen pitoisuudessa. Kuivaheinänäytteissä raakavalkuaisen ja sulavan raakavalkuaisen pitoisuuksissa 

sen sijaan ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa satokausien välillä. Raakavalkuaisen ja sulavan raakavalkuaisen 

pitoisuus näytteissä oli tavoitearvoja ja taulukkoarvoja huomattavasti matalampi. Rehuanalyysin teettäminen 

hevosille tarkoitetusta heinästä on tärkeää, koska ravintoainepitoisuudet vaihtelevat satokauden sisälläkin 

huomattavasti. Rehuanalyysitulosten perusteella hevoselle on helppo laskea sopiva päivittäisen heinäannoksen 

koko ja mahdollista lisäruokinnan tarvetta voi arvioida. 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
Hevonen, rehuarvo, ravintoaine, ruokinta, heinä 
  

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 
HELDA – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto 
 
  

Työn johtaja (tiedekunnan professori tai dosentti) ja ohjaaja(t) – Instruktör och ledare – Director and Supervisor(s) 
 
Suvi Taponen, Laura Hänninen 

 



 

 

 

 

SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO      1 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS     3 

     2.1 Hevonen karkearehun käsittelijänä    3 

     2.2 Nurmikasvien hiilihydraatit    5 

          2.2.1 Varastohiilihydraatit    5 

     2.3 Kuitu      5 

     2.4 Raakavalkuainen ja sulava raakavalkuainen   6 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT     8 

     3.1 Aineisto      8 

     3.2 Aineiston karsinta ja näytemäärät    9 

     3.3 Näytteiden luokittelu ja kuvailevat menetelmät   9 

     3.4 Tilastolliset menetelmät     11 

4 TULOKSET      13 

     4.1 Yleiset tulokset     13 

     4.2 D-arvot      18 

     4.3 NDF-kuitu         19 

     4.4 Muuntokelpoinen energia    19 

     4.5 Raakavalkuainen     20 

     4.6 Sulava raakavalkuainen     20 

     4.7 Sokeripitoisuus     22 

5 POHDINTA      26 

6 LÄHDELUETTELO                           36

   



  

1 
 

JOHDANTO 

Suomessa on noin 74 000 hevosta, joista lämminverisiä ravihevosia on 25 100 ja ratsuja 

19 700. Suomenhevosia on 19 200 ja poneja 10 400 (Hippolis ry, Hevostalous lukuina 

2018). Hevoset ovat ruohonsyöjiä, ja niitä ruokitaankin pääasiassa nurmirehulla. 

Suomessa laidunkausi on lyhyt. Etelä-Suomessa laidunkausi kestää yleensä noin kolme 

kuukautta, Pohjois-Suomessa se voi olla huomattavasti lyhyempikin.  Laidunkauden 

ulkopuolella hevosille syötetään pääasiassa säilöttyä nurmirehua. Säilöntä tapahtuu joko 

kuivaamalla tai säilömällä ilmatiiviisti. Rehu jaetaan kuivaheiniin ja säilöheiniin rehun 

säilöntätavan mukaan. Kuivaheinä, jonka kosteuspitoisuus on enintään 15 %, säilyy 

kuivaamisen vuoksi. Tällöin siinä ei ole mikrobien, esimerkiksi homeiden, kasvuun 

riittävästi vettä. Kuivaheinä voidaan säilöä tilan riittäessä irtoheinänä tai se voidaan 

paalata erikokoisiksi paaleiksi. Säilöheinä pakataan ilmatiiviisti muoviin, jolloin haitallisten 

pieneliöiden toiminta estyy (Huokuna 1976). Hevosille tarkoitettu säilöheinä pakataan 

yleensä joko käsin tai koneellisesti siirrettävissä oleviin erikokoisiin paaleihin, jotka 

kääritään ilmatiiviiksi usealla muovikerroksella. 

 Erilaisilla hevosilla on erilaisia ruokinnallisia tarpeita. Harrastehevosten energiantarve on 

huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi valmennuksessa olevien hevosten tai 

imettävien tammojen (Luonnonvarakeskus 2015). Kaikki hevoset käyttötarkoituksesta 

riippumatta tarvitsevat kuitenkin melko paljon heinää päivässä voidakseen hyvin. 

Vähimmillään hevosen kuiva-aineen tarve päivässä on 1,5 % hevosen elopainosta 

(Luonnonvarakeskus 2015). 
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 Hevosen ruokintaa voi tarpeen mukaan täydentää lisärehuilla, joiden tarve tulisi 

arvioida karkearehun rehuanalyysitulosten perusteella (Saastamoinen ja Hellämäki 2012). 

Tämän työn tavoitteena oli tarkastella Seilab Oy:n laboratorion analysoimia hevosille 

tarkoitettujen nurmirehujen rehuanalyysituloksia ja kartoittaa hevosille syötettäväksi 

tarkoitetun nurmirehun ravitsemuksellista laatua. Tarkoitus oli selvittää kuinka 

nurmirehun laatu vastaa ruokintasuosituksia pitoisuuksiltaan, ja kuinka se soveltuu 

erilaisten hevosryhmien ruokintaan. Lisäksi haluttiin verrata miten eri ravintoaineiden 

pitoisuudet ja saanti nurmirehusta vastaavat tiettyjen vaativien hevosryhmien, erityisesti 

varsojen ja imettävien tammojen tarpeita. 

Tämän työn toinen tavoite oli vertailla kolmena yleiseltä säätilaltaan erilaisena kesänä 

korjattujen nurmirehujen ravintoainepitoisuuksia.  Vuonna 2017 kesä oli suuressa osassa 

maata harvinaisen viileä ja sateinen (Ilmatieteen laitos 2017a). Suuressa osassa Suomea 

jatkuva märkyys haittasi rehun korjuuta. Vuonna 2017 terminen kasvukausi alkoi 

eteläisimmässä Suomessa noin kaksi viikkoa seuraavia vuosia myöhempään ja toisaalta 

myös päättyi aikaisemmin (Ilmatieteen Laitos 2017b, 2018b, 2019b). Seuraava kesä 2018 

taas oli poikkeuksellisen helteinen. Tällöin pitkään jatkunut vähäsateinen jakso 

yhdistettynä kesän kuumuuteen sai maaston hyvin kuivaksi (Ilmatieteen laitos 2018a). 

Kesä 2019 oli edellisiin verraten tavanomaisempi, niin hellejaksojen kun sateiden osalta 

(Ilmatieteen laitos 2019a). 

Kirjallisuusosiossa käsitellään suppeasti hevosen ruoansulatuselimistöä karkearehun 

käsittelijänä. Pintapuolisesti käsitellään myös nurmikasvien fysiologiaa. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS  

2.1 Hevonen karkearehun käsittelijänä.  

Hevosen mahalaukku on pieni suhteessa eläimen kokoon (König ym. 2009). Hevosilla 

mahalaukun rauhaset erittävät jatkuvasti suolahappoa ja hapon eritys jatkuu riippumatta 

mahalaukun sisältämän ruoan määrästä (Campbell-Thompson ja Merritt 1987). 

Syöminen ja mahalaukun sisältämä ruoka edesauttavat mahaa suojaavien tekijöiden, 

kuten liman ja bikarbonaatin erittymistä mahalaukussa (Andrews ja Nadeau 1999). 

Hevosen ruoansulatuselimistö on sopeutunut käsittelemään rehua ohutsuolessa 

entsymaattisen hajotuksen kautta sekä umpi- ja paksusuolessa mikro-organismien 

avulla tapahtuvan fermentaation kautta (Ralston 1984).  Ohutsuolen 

ruoansulatusnesteiden entsyymit hajottavat rehun tärkkelystä, sokereita, valkuaisaineita 

ja rasvoja (Saastamoinen 1995). Ohutsuolen ruoansulatuskapasiteetti on kuitenkin melko 

pieni (Sjaastad ym. 2010).  

Hevosen ruoansulatuselimistö onkin sopeutunut käsittelemään pieniä rehumääriä 

kerrallaan ja hajottamaan erityisesti korsirehua (Saastamoinen 1995). Hevosilla 

paksusuolen mikro-organismit hajottavat kuituja, valkuaisaineita, ja sellaisia helposti 

hajotettavia hiilihydraatteja, joita ei ole pilkottu ohutsuolessa (Sjaastad ym. 2010). 

Aikana, jolloin hevoset elivät luonnonvaraisena, ne söivät ruohoa suurimman osan 

ajasta, ja paksusuoli on sopeutunut jatkuvaan fermentoitavan aineksen käsittelyyn (Hintz 

ja Cymbaluk 1994). Hevosen umpisuolen ja paksusuolen pieneliöt tuottavat 

hajotustuotteena haihtuvia rasvahappoja, jotka imeytyvät verenkiertoon ja joista 
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hevonen luonnollisissa oloissa saa suurimman osan tarvitsemastaan energiasta (Sjaastad 

ym. 2010).  

Mikäli hevonen saa suuria annoksia helposti sulavia hiilihydraatteja, kuten tärkkelystä 

sisältävää viljaa, ohutsuolen sulatuskapasiteetti voi ylittyä ja osa rehusta pääsee 

pilkkoutumattomana paksusuoleen (Saastamoinen 1995). Tällöin haihtuvia rasvahappoja 

saattaa muodostua kerralla enemmän kuin elimistö ehtii ottaa niittä käyttöön. Tämän 

seurauksena paksusuolen puskurikapasiteetti voi ylittyä ja suolen pH alkaa laskea. 

Tällaisissa olosuhteissa kuituja hajottavat, neutraalissa pH:ssa viihtyvät mikrobit voivat 

kuolla, kun taas maitohappoa tuottavat, alhaisemmassa pH:ssa viihtyvät bakteerit 

alkavat lisääntyä rajusti (Sjaastad ym. 2010). Paksusuoleen joutuva tärkkelys voikin 

aiheuttaa maitohappoa tuottavien bakteerien rikastumista, maitohapon muodostumista 

ja suolen sisällön happamoitumista (Biddle ym. 2013). Hevosen suolistosta maitohappo 

ei juuri tule hyödynnettyä ja lisääntyvä maitohappopitoisuus voi vaurioittaa suolen 

epiteeliä (Sjaastad ym. 2010). Vaurioituneen epiteelin läpi bakteerituotteita saattaa 

päästä verenkiertoon, ja ne saattavat aiheuttaa elimistössä yleisen tulehdusreaktion. 

Äärimmäisenä seurauksena tästä voi olla esimerkiksi kaviokuume (Biddle ym. 2013).  

Isoja väkirehuannoksia saatetaan antaa esimerkiksi voimakasta fyysistä rasitusta kokeville 

kilpahevosille. Suuria annoksia väkirehuja syöneillä australialaisilla laukkahevosilla 

todettiin yleisesti väkirehujen puutteellista sulamista ohutsuolessa ja hyvin matalia 

paksusuolen pH-arvoja (Rikhards ym. 2006).  
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2.2 Nurmikasvien hiilihydraatit 

Hiilihydraatteja ovat sokerit, tärkkelys ja kuidut (Virtanen ja Mälkiä 1992). Kaikki vihreät 

kasvit tuottavat yhteyttäessään hiilidioksidista ja vedestä valon läsnä ollessa 

yksinkertaisia sokereita eli monosakkarideja. Monosakkaridit ovat useimmiten mukana 

rakenneosina monimutkaisemmissa sokereissa, eikä niitä yleensä ole heinäkasveissa 

vapaana huomattavia määriä (Hoffman 2013). 

 

2.2.1 Varastohiilihydraatit 

Kun kasvi tuottaa yksinkertaisia sokereita yli oman energiantarpeensa, ne muutetaan 

varastohiilihydraateiksi, yleisimmin tärkkelykseksi tai fruktaaneiksi (Hoffman 2013). 

Tärkkelystä on erityisesti kasvien juurissa, viljakasvien jyvissä ja mukulakasvien 

mukuloissa (Joye 2019). Nurmikasvit varastoivat varteen ja lehtiin lähinnä fruktaaneita 

(Hoffman 2013).  Kasvin fruktaanipitoisuus riippuu kasvin yhteyttämisen, kasvun ja 

soluhengityksen yhteisvaikutuksesta. Kasvit tuottavat fruktaaneita yhteyttäessään. Kun 

soluhengitys vähenee esimerkiksi kuivuuden, viileyden tai ravinteiden puutteen vuoksi, 

fruktaaneita alkaa kertyä kasviin (Heikkinen ja Jaakkola 2008.) 

 

2.3 Kuitu  

Kuituja on kasvisolujen soluseinissä. Kasvien soluseinät koostuvat lähinnä kolmesta 

rakenneosasta; selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. Selluloosa ja hemiselluloosa 
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ovat monimutkaisia hiilihydraatteja, ligniini taas aromaattinen polyfenoli (Rencoret ym. 

2011).  Ligniini muodostaa sidoksia selluloosan ja muiden soluseinämolekyylien välillä. Se 

tukee ja suojaa kasvia (Frei 2013).  Lignifikaatiota tapahtuu kasvin ikääntyessä, eli 

myöhemmin korjatussa rehussa ligniiniä on aikaisin korjattua huomattavasti enemmän 

(Botcher ym. 2013). Ligniini heikentää rehun sulavuutta merkittävästi. Se estää mikrobien 

ja ruoansulatusentsyymien pääsyä selluloosan ja hemiselluloosan hajotukseen, ja lisäksi 

se sitoo ruoansulatusentsyymeitä, ja tuottaa sulatusta inhiboivia aineita (Halpin 2019). 

Suuri osa hevoselle sopivasta ravinnosta koostuu nimenomaan selluloosasta ja muista 

pitkäketjuisista monimutkaisista hiilihydraateista, jotka ovat heikosti ohutsuolen 

ruoansulatusentsyymien hajotettavissa. Tällaiset ravinnon osat täytyy pilkkoa umpi- ja 

paksusuolen symbioottisten mikro-organismien avulla. (Sjaastad ym. 2010). Hevonen 

tarvitsee karkeaa rehuainesta, eli kuituja myös suolen seinämän normaalin liikkeen 

ylläpitoon (Saastamoinen 1995). 

 

2.4 Raakavalkuainen ja sulava raakavalkuainen 

Rehun raakavalkuaiseen kuuluvat sekä varsinaiset valkuaisaineet, eli proteiinit, että muut 

rehun typpeä sisältävät yhdisteet (Virtanen ja Mälkiä 1992). Typpi on veden jälkeen 

tärkein kasvien kasvua ja kehitystä rajoittava tekijä (Kent 2016). Kasvit ottavat typen 

maasta erityisesti nitraattimuodossa. Maasta otetusta nitraattitypestä kasvit valmistavat 

aminohappoja ja aminohapoista edelleen valkuaisaineita (Kent 2016). Kasvien 

aminohappopitoisuus, ja tätä kautta valkuaisainekoostumus riippuu muun muassa 
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ympäristötekijöistä. Esimerkiksi ympäristön stressitekijät, kuten liiallinen kuivuus tai muut 

epäsopivat kasvuolosuhteet, vaikuttavat kasvin energiantarpeeseen. Aminohapot 

toimivat esiasteina monille luonnollisille aineille, joita kasvit tarvitsevat omaan kasvuunsa 

ja kehitykseensä (Galili ym. 2016). 

Sulava raakavalkuainen on laskennallinen arvo, joka saadaan kertomalla rehuanalyysissä 

mitattu raakavalkuaisen määrä valkuaisen sulavuudella (Virtanen ja Mälkiä 1992). 

Sulavuus on kerroin, joka on määritetty sulavuuskokeiden avulla (Luonnonvarakeskus 

2015). Hevonen pystyy käyttämään hyödykseen vain rehun sulavan osan (Saastamoinen 

1995), eli esimerkiksi raakavalkuaisesta vain sulavan raakavalkuaisen. Rehun sulamaton 

osa poistuu elimistöstä ulosteina. 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Aineisto 

Työn aineistona käytettiin SeiLab Oy:n aikavälillä 20.6.2017‒11.10.2019 analysoimia 

heinänäytteitä.  Laboratoriolta saatuun aineistoon oli merkitty rehun analysointipäivä, 

kuiva-ainepitoisuus (ka, yksikkö g/kg ka), sulavan orgaanisen aineksen osuus (D-arvo, 

yksikkö g/kg ka), raakavalkuainen (raak.valk., yksikkö g/kg ka), kuitu (NDF, yksikkö g/kg 

ka), muuntokelpoinen energia (ME, yksikkö MJ/kg ka), sulava raakavalkuainen (SRV, 

yksikkö g/kg ka) ja sokeri (yksikkö g/kg ka). Kuiva-ainepitoisuus on selvitetty kuivaamalla 

näytettä lämpökaapissa 80-asteessa 24 tunnin ajan. D-arvo, raakavalkuaispitoisuus, 

kuitupitoisuus ja sokeripitoisuus oli laboratoriossa tutkittu NIR-menetelmällä (Hartojoki 

2020). Lyhenne NIR tulee sanoista Near Infrared Reflectance ja analyysi suoritetaan 

mittaamalla näytteestä heijastuneen infrapunavalon määrää. Laite laskee pitoisuuden 

analysoimalla heijastuneen valon määrää ja vertaamalla sitä kalibrointiaineistoon (Cen ja 

He 2007). Muuntokelpoinen energia oli laskettu laboratoriossa rehun D-arvon 

perusteella, ja sulava raakavalkuainen raakavalkuaisarvosta (Hartojoki 2020, 

Luonnonvarakeskus 2015). 

Näytteet oli yksilöity näytenumeroilla. Näytteet jaoteltiin analyysin päivämäärän 

perusteella niin, että vuoden 2017 satoon laskettiin kuuluvaksi näytteet aikavälillä 

20.6.2017–19.6.2018, vuoden 2018 satoon näytteet 20.6.2018–19.6.2019 sekä vuoden 2019 

satoon aikavälillä 20.6.2019–11.10.2019 analysoidut näytteet. Satovuoden 
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alkamispäivämääräksi määriteltiin 20.6, sillä Suomessa heinänteko ei yleensä pääse tätä 

ennen alkamaan. 

 

3.2 Aineiston karsinta ja näytemäärät 

Aineistosta poistettiin selvästi märehtijöitä varten tutkitut näytteet. Nämä tunnistettiin 

näytteiden mittaustuloksissa olleiden märehtijöiden valkuaisarvojen tunnusluvuista OIV 

(ohutsuolessa imeytyvä valkuainen) ja PVT (pötsin valkuaistase).  Karsinnan jälkeen 

näytteitä oli yhteensä 6803 kappaletta. Vuoden 2017 näytteitä oli 2131 kappaletta, 

vuoden 2018 näytteitä 2644 kappaletta ja vuoden 2019 näytteitä 2028 kappaletta.  

 

 3.3 Näytteiden luokittelu ja kuvailevat menetelmät 

Näytteet jaettiin laboratoriossa mitatun kuiva-aine pitoisuuden perusteella kuivaheiniin 

ja säilöheiniin. Kuivaheiniksi laskettiin näytteet, joiden kuiva-ainepitoisuus oli > 850 g/kg 

ka. Tätä kosteammat näytteet laskettiin säilöheiniksi. Jokaisen vuoden osalta laskettiin, 

kuinka suuri osuus kyseisen vuoden näytteistä kuului kuiva- ja säilöheiniin. 

Kuiva- ja säilöheiniin jaetuista näytteistä määritettiin keskiarvo ja keskihajonta D-arvolle, 

raakavalkuaisen pitoisuudelle, NDF-kuidulle, muuntokelpoiselle energialle, 

raakavalkuaisen pitoisuudelle, sulavan raakavalkuaisen pitoisuudelle ja 

sokeripitoisuudelle.  



  

10 
 

Kuiva- ja säilöheinänäytteet jaettiin D-arvon perusteella kumpikin kuuteen luokkaan 

seuraavasti: 1) D-arvo 300–500 g/kg ka, 2) D-arvo 501–550 g/kg ka, 3) D-arvo 551–600 

g/kg ka, 4) D-arvo 601–650 g/kg ka, 5) D-arvo 651–700 g/kg ka 6) D-arvo 701–800 g/kg 

ka. Kunkin luokan prosenttiosuus koko näytemäärästä laskettiin. 

Kaikki näytteet jaettiin kolmeen luokkaan muuntokelpoisen energian määrän 

perusteella: 1) Me-arvo ≤ 9 MJ/kg ka, 2) Me-arvo 9,1–10 MJ/kg ka 3) ME-arvo > 10 

MJ/kg ka ja laskettiin, kuinka suuri osa näytteistä kuului kuhunkin luokkaan. Lisäksi kaikki 

näytteet luokiteltiin raakavalkuaispitoisuuden perusteella joko vähintään tai alle 120 g 

raakavalkuaista/kg ka ja laskettiin, kuinka suuri osa näytteistä kuului kumpaankin 

luokkaan. Raakavalkuaispitoisuuden raja-arvo 120 g/kg ka valittiin, koska se on 

minimisuositus varsoille ja tiineille tammoille (Saastamoinen ja Hellämäki 2012).  

Kuivaheinänäytteet ja säilöheinänäytteet luokiteltiin lisäksi erikseen 

raakavalkuaispitoisuuden perusteella joko vähintään tai alle 80 g raakavalkuaista/kg ka 

ja laskettiin, kuinka suuri osa näytteistä kuului kumpaankin luokkaan. Raja-arvoksi 

valittiin 80 g/kg ka, joka on minimisuositus kevyttä työtä tekevälle hevoselle 

(Saastamoinen ja Hellämäki 2012). 

Kuiva- ja säilöheinänäytteet jaettiin sulavan raakavalkuaisen (SRV) perusteella kumpikin 

viiteen luokkaan: 1) SRV-pitoisuus < 50 g/kg ka, 2) SRV-pitoisuus 50–79 g/kg ka, 3) SRV-

pitoisuus 80–99 g/kg ka, 4) SRV-pitoisuus 100–119 g/kg ka, 5) SRV-pitoisuus 120–200 

g/kg ka. Kunkin luokan prosenttiosuus koko näytemäärästä laskettiin.  
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Kuiva- ja säilöheinänäytteet jaettiin sokeripitoisuuden perusteella kumpikin viiteen 

luokkaan: 1) sokeripitoisuus < 50 g/kg ka, 2) sokeripitoisuus 50–99 g/kg ka, 3) 

sokeripitoisuus 100–149 g/kg ka, 4) sokeripitoisuus 150–199 g/kg ka, 5) sokeripitoisuus > 

199 g/kg ka. Kunkin luokan prosenttiosuus koko näytemäärästä laskettiin. Lisäksi 

laskettiin, kuinka suuri osa kaikista näytteistä sisälsi sokeria < 100 g/kg ka. Erikseen 

laskettiin myös, kuinka suuressa osassa vuoden 2018 kaikista näytteistä sokeripitoisuus 

oli < 100 g/kg ka. 

 

3.4 Tilastolliset menetelmät 

Satokauden vaikutusta näytteiden D-arvoon, muuntokelpoisen energian määrään, 

kuitupitoisuuteen, raakavalkuaispitoisuuteen, sulavan raakavalkuaisen pitoisuuteen ja 

sokeripitoisuuteen tutkittiin varianssianalyysillä. Tutkittava muuttuja oli kukin rehuarvo 

vuorollaan ja kiinteä selittävä muuttuja oli vuosi. Rehuarvot tutkittiin varianssianalyysillä 

erikseen kuiva- ja säilöheinänäytteistä. Ero katsottiin tilastollisesti merkitseväksi, kun P-

arvo oli < 0,05. 

D-arvon vaikutusta kaikkien näytteiden sulavan raakavalkuaisen pitoisuuteen tutkittiin 

varianssianalyysillä. Tutkittava muuttuja oli sulava raakavalkuainen ja kiinteä selittävä 

muuttuja oli D-arvoluokka. Ero katsottiin tilastollisesti merkitseväksi, kun P-arvo oli < 

0,05. 
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Sulavan raakavalkuaisen pitoisuuden ja sokeripitoisuuden suhdetta kaikissa näytteissä 

tutkittiin varianssianalyysillä. Tutkittava muuttuja oli sokeripitoisuus ja kiinteä selittävä 

muuttuja oli SRV-luokka. Ero katsottiin tilastollisesti merkitseväksi, kun P-arvo oli < 0,05. 
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4 TULOKSET 

4.1 Yleiset tulokset 

Kaikkina kolmena satokautena säilöheinän osuus näytteistä oli kuivaheinää suurempi. 

Kuivaheinän osuus kaikista näytteistä oli 30 %, 46 % ja 48 % vuosina 2017, 2018 ja 2019, 

järjestyksessä. 

Kuivaheinänäytteiden D-arvon, muuntokelpoisen energian ja NDF-kuidun 

keskimääräiset pitoisuudet eri satokausina on esitetty taulukossa 1. ja 

kuivaheinänäytteiden raakavalkuaisen, sulavan raakavalkuaisen ja sokerin keskimääräiset 

pitoisuudet eri satokausina taulukossa 3. Vastaavasti säilöheinänäytteiden D-arvon, 

muuntokelpoisen energian ja NDF-kuidun keskimääräiset pitoisuudet eri satokausina on 

esitetty taulukossa 2. ja säilöheinänäytteiden raakavalkuaisen, sulavan raakavalkuaisen ja 

sokerin keskimääräiset pitoisuudet eri satokausina taulukossa 4. 
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Taulukko 1. Seilabin vuosina 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen 

kuivaheinänäytteiden D-arvojen, NDF-kuitupitoisuuden ja muuntokelpoisen energian 

pitoisuuden (ME) keskiarvot, keskihajonnat (sd) ja P-arvot. 

 2017  2018  2019   

 keskiarvo sd keskiarvo sd keskiarvo sd P 

D-arvo g/kg ka 615,06 a 37,88 628,42 b 49,56 609,61 c 36,69 <0,05 

NDF-kuitu g/kg ka 586,62 a 45,42 554,99 b 56,04 603,52 c 41,96 <0,05 

MEa MJ/kg ka 9,34 a 0,65 9,59 b 0,79 9,25 c 0,63 <0,05 

Ero on tilastollisesti merkitsevä, kun P-arvo < 0,05. 

MEa = Muuntokelpoinen energia. 

Eri kirjaimet rivillä merkitsevät tilastollista eroavaisuutta lukuarvojen välillä P < 0,05. 
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Taulukko 2. Seilabin vuosina 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen 

kuivaheinänäytteiden raakavalkuaispitoisuuden, sulavan raakavalkuaisen pitoisuuden ja 

sokeripitoisuuden keskiarvot, keskihajonnat (sd) ja P-arvot. 

 2017  2018  2019   

 keskiarvo sd keskiarvo sd keskiarvo sd P 

Raak.valk.a g/kg ka 77,65 a 24,87   75,94 a 26,42 76,57 a 25,06 Ns 

SRVb g/kg ka 40,45 a 23,50 38,60 a 24,34 39,45 a 23,58 Ns 

Sokeri g/kg ka 148,01 a 40,33 186,02 b 57,00 150,44 a 56,12 < 0,05* 

Ero on tilastollisesti merkitsevä, kun P-arvo < 0,05 

Raak.valk.a = raakavalkuainen 

SRVb = sulava raakavalkuainen 

Eri kirjaimet rivillä merkitsevät tilastollista eroavaisuutta P < 0,05 

Ns = Ei tilastollisesti merkitsevää eroa 

* = Ei tilastollisesti merkitsevää eroa vuosien 2017 ja 2019 välillä 
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Taulukko 3. Seilabin vuosina 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen 

säilöheinänäytteiden D-arvojen, NDF-kuitupitoisuuden ja muuntokelpoisen energian 

pitoisuuden keskiarvot, keskihajonnat (sd) ja P-arvot. 

 2017  2018  2019   

 keskiarvo sd keskiarvo sd keskiarvo sd P 

D-arvo g/kg ka 628,05 a 39,61 647,13 b 40,32 623,89 c 37,64 < 0,05 

NDF-kuitu g/kg ka 571,74 a 50,43 547,72 b 51,43 593,54 c 46,21 < 0,05 

MEa MJ/kg ka 9,62 a 0,708 9,91 b 0,696 9,51 c 0,659 < 0,05 

Ero on tilastollisesti merkitsevä, kun P-arvo < 0,05. 

MEa = Muuntokelpoinen energia. 

Eri kirjaimet rivillä merkitsevät tilastollista eroavaisuutta lukuarvojen välillä P < 0,05. 
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Taulukko 4. Seilabin vuosina 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen 

säilöheinänäytteiden raakavalkuaispitoisuuden, sulavan raakavalkuaisen pitoisuuden ja 

sokeripitoisuuden keskiarvot, keskihajonnat (sd) ja P-arvot. 

 2017  2018  2019   

 keskiarvo sd keskiarvo sd keskiarvo sd P 

Raak.valk.a g/kg ka 86,02 a  26,01          92,36 b 29,25 89,46 c 26,65 < 0,05 

SRVb g/kg ka 47,69 a 24,13 53,16 b 27,05 51,13 b 25,01 < 0,05* 

Sokeri g/kg ka 140,42 a 45,43 162,56 b 51,82 137,36 a 54,74 < 0,05** 

Ero on tilastollisesti merkitsevä, kun P-arvo < 0,05 

Raak.valk.a = raakavalkuainen 

SRVb = sulava raakavalkuainen 

Eri kirjaimet rivillä merkitsevät tilastollista eroavaisuutta P < 0,05 

* = Ei tilastollisesti merkitsevää eroa vuosien 2018 ja 2019 välillä 

** = Ei tilastollisesti merkitsevää eroa vuosien 2017 ja 2019 välillä 
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4.2 D-arvot 

Kaikkien kolmen satokauden sekä kuiva- että säilöheinänäytteiden D-arvot erosivat 

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (P < 0,05, taulukko 1. ja taulukko 3.). D-arvot olivat 

korkeimpia satokauden 2018, ja matalimpia satokauden 2017 näytteissä. Lisäksi 

säilöheinänäytteiden D-arvot olivat graafisesti arvioiden keskimäärin 

kuivaheinänäytteiden arvoja korkeampia (Taulukko 1. ja taulukko 3., kuva 1. ja kuva 2.) 

  

  

Kuva 1.                           Kuva 2. 

Seilabin vuosina 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen kuivaheinänäytteiden 

(Kuva 1.) ja säilöheinänäytteiden (Kuva 2.) jakaantuminen D-arvoluokkiin. 
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4.3 NDF-kuitu 

Kaikkien kolmen vuoden kuiva- ja säilöheinien kuitupitoisuuksissa oli tilastollisesti 

merkitsevää vaihtelua satokausien välillä (P < 0,05). Sekä kuiva- että säilöheinänäytteissä 

oli eniten kuitua satokautena 2019, ja vähiten satokautena 2018 (Taulukko 1. ja taulukko 

3.).  

 

4.4 Muuntokelpoinen energia 

Muuntokelpoisen energian arvoissa oli tilastollisesti merkitsevää vaihtelua satokausien 

välillä (P < 0,05, taulukko 1. ja taulukko 3.). Sekä kuiva- että säilöheinänäytteissä oli 

eniten muuntokelpoista energiaa satokautena 2018 ja vähiten satokautena 2019. Suurin 

osa kaikista kuivaheinänäytteistä ja kaikista säilöheinänäytteistä kuului luokkaan ME-arvo 

9,1–10 g/kg ka (kuva 3.). 

 

Kuva 3. Seilabin vuosina 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen kuiva- ja 

säilöheinänäytteiden muuntokelpoisen energian arvot. 
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4.5 Raakavalkuainen 

Kuivaheinänäytteissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa raakavalkuaisen 

pitoisuuksissa eri satokausien välillä (Taulukko 2.). Säilöheinänäytteiden 

raakavalkuaispitoisuuksissa oli tilastollisesti merkitsevää eroa kaikkien kolmen 

satokauden välillä (P < 0,05). Satokautena 2018 säilöheinänäytteiden 

raakavalkuaispitoisuus oli suurin ja satokautena 2017 matalin (Taulukko 4.)  

Kaikista kuivaheinänäytteistä 41,5 % ja kaikista säilöheinänäytteistä 52,6 % sisälsi 

raakavalkuaista ≥ 80 g/kg ka. Kaikista näytteistä yhteisesti ainoastaan 0,1 % sisälsi 

raakavalkuaista > 120 g/kg ka. 

 

4.6 Sulava raakavalkuainen 

Kuivaheinänäytteissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaihtelua sulavan raakavalkuaisen 

pitoisuuksissa eri satokausien välillä (Taulukko 2.). Säilöheinänäytteissä satokauden 2017 

sulavan raakavalkuaisen pitoisuudet olivat merkitsevästi muiden satokausien 

pitoisuuksia matalampia (Taulukko 4.).  
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Kuva 4. Seilabin vuosina 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen kuiva- ja 

säilöheinänäytteiden SRV-pitoisuus. 

Sulavan raakavalkuaisen pitoisuus näytteissä lisääntyi D-arvon noustessa. Erot eri 

luokkien välillä olivat pääsääntöisesti tilastollisesti merkitseviä (Taulukko 5.). 
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Taulukko 5.  Seilabin vuosina 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen kuiva- ja 

säilöheinänäytteiden sulavan raakavalkuaisen (SRV) pitoisuuksien keskiarvot eri D-

arvoluokissa, keskihajonnat (sd) ja P-arvot. 

D-arvoluokka g/kg ka SRV g/kg ka sd P-arvo 

300‒500  3,82 a  6,8 < 0,05 

501‒550  25,22 b 21,29 < 0,05* 

551‒600  31,87 b 18,79 < 0,05* 

601‒650  45,02 c 22,52 < 0,05 

651‒700  59,41 d 25,79 < 0,05 

701‒800  67,58 e  30,92  < 0,05 

Ero on tilastollisesti merkitsevä, kun P-arvo < 0,05 

Eri kirjaimet SRV-sarakkeessa merkitsevät tilastollista eroavuutta P < 0,05 

*= ei tilastollisesti merkitsevää eroa D-arvoluokkien 501‒550 g/kg ka ja 551‒600 g/kg ka 

välillä 

 

4.7 Sokeripitoisuus 

Vuoden 2018 näytteiden sokeripitoisuus oli tilastollisesti merkitsevästi vuosien 2017 ja 

2019 näytteiden sokeripitoisuuksia suurempi sekä kuiva- että säilöheinänäytteissä (P < 
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0,05).  Vuosien 2017 ja 2019 näytteiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaihtelua 

sokeripitoisuudessa (Taulukko 2. ja taulukko 4.). 

Kaikkina kolmena vuotena sokeria oli keskimäärin kuivaheinänäytteissä enemmän kuin 

säilöheinänäytteissä (Taulukko 2 ja taulukko 4.). Matalan sokeripitoisuuden luokkiin, 

joissa sokeripitoisuus oli alle 100 g/kg ka kuului yhteensä 14,7 % kaikista kuiva- ja 

säilöheinänäytteistä kolmen vuoden aikana. Satokautena 2018 alle 100 g/kg ka sokeria 

sisälsi 9,4 % kaikista kyseisen vuoden näytteistä. Satokautena 2018 yli 40 % 

kuivaheinänäytteistä ja lähes 25 % säilöheinänäytteistä kuului sokeripitoisuuden 

luokkaan, jossa sokeripitoisuus oli yli 199 g/kg ka.  

 

Kuva 5. Seilabin vuosina 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen 

kuivaheinänäytteiden sokeripitoisuus. 
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Kuva 6. Seilabin vuosina 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen 

säilöheinänäytteiden sokeripitoisuus. 

Näytteiden sokeripitoisuuden keskiarvossa sulavan raakavalkuaisen eri luokissa oli 

pääsääntöisesti tilastollisesti merkitsevää eroa (P < 0,05). Näytteiden sokeripitoisuus 

laski sulavan raakavalkuaisen pitoisuuden noustessa (Taulukko 6.). 
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Taulukko 6. Seilabin 2017‒2019 analysoimien hevosille tarkoitettujen kuiva- ja 

säilöheinänäytteiden sokeripitoisuuden keskiarvot sulavan raakavalkuaisen (SRV) 

luokissa, keskihajonnat (sd) ja P-arvot. 

SRV-luokka g/kg ka Sokeri g/kg ka sd P-arvo 

< 50 174,5 a  53,66 < 0,05 

50‒79  132,2 b 39,41 < 0,05 

80‒99  110,6 c 37,85 < 0,05* 

100‒119 101,5 cd 36,65 < 0,05* ** 

≥ 200  88 d 33,67 < 0,05** 

Ero on tilastollisesti merkitsevä, kun P-arvo < 0,05 

Eri kirjaimet sokeri -sarakkeessa merkitsevät tilastollista eroavuutta P-arvo < 0,05 

*= ei tilastollisesti merkitsevää eroa SRV-luokkien 80‒99 g/kg ka ja 100‒119 g/kg ka 

välillä 

**= ei tilastollisesti merkitsevää eroa SRV-luokkien 100‒119 g/kg ka ja ≥200 g/kg ka 

välillä 

. 
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5 POHDINTA 

Tässä tarkasteltiin kolmen yleiseltä säätilaltaan hyvin erilaisen satokauden (Ilmatieteen 

laitos 2017a, 2018a ja 2019a) heinänäytteiden rehuanalyysituloksia. Heinänäytteet 

jakautuivat kuiva- ja säilöheiniin. Säilöheinänäytteitä oli kaikkina vuosina hieman 

enemmän kuin kuivaheinänäytteitä. Vuonna 2017 kuivaheinänäytteiden osuus oli 

selkeästi pienempi kuin vuosina 2018 ja 2019, mikä johtunee kesän 2017 sateisista säistä 

(Ilmatieteenlaitos 2017a). Heinää oli vaikea saada kuivatuksi riittävän kuivaksi, joten se oli 

helpompi säilöä kosteana säilöheinäksi.  

Nurmirehun D-arvo eli sulavan orgaanisen aineksen osuus on suoraan yhteydessä rehun 

kasvuasteeseen korjuuhetkellä. Nurmikasvien kasvaessa ne korsiintuvat, sulamattoman 

ligniinin osuus kasvaa ja sulavuus heikkenee (Botcher ym.2013). Korsiintuneen, eli 

myöhään korjatun heinän sulavuus on alhainen ja hevonen saa siitä vähän energiaa. 

(Saastamoinen 2008). Graafisesti arvioiden säilöheinien D-arvot olivat keskimäärin 

kuivaheinänäytteiden D-arvoja korkeampia. Tämä on luonnollista, sillä yleensä 

säilöheinä korjataan kuivaheinää nuoremmalla korjuuasteella, jolloin sen korsiintuminen 

on kuivaheinää vähäisempää. Tuloksissa vuoden 2018 näytteiden D-arvot olivat 

tilastollisesti merkitsevästi muita vuosia korkeampia. Keskimäärin rehunäytteiden D-

arvot olivat varsin matalia, ja kolmanneksessa näytteistä D-arvo oli hyvin matala, alle 600 

g/kg ka. Keskimääräistä lämpimämmän ja kuivemman vuoden 2018 näytteissä D-arvot 

olivat tilastollisesti merkitsevästi korkeampia kuin vuosien 2017 ja 2019 näytteissä. 

Vastaavasti vuonna 2018 NDF-kuidun määrä näytteissä oli muita vuosia matalampi. 

Kuitua on vähemmän nuorena korjatussa heinässä kuin vanhana korjatussa (Buxton 
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1996). Todennäköisesti aurinkoiset ja lämpimät sääolosuhteet ovat mahdollistaneet 

vuonna 2018 rehun korjuun nuorempana muihin vuosiin verrattuna tai vaihtoehtoisesti 

vuosina 2017 ja 2019 sateinen sää on viivästyttänyt korjuuta. 

Tavoitearvona D-arvolle harrastehevosten ja muiden kevyttä työtä tekevien hevosten 

heinässä pidetään 620–650 g/kg ka. Siitostammojen ja urheiluhevosten heinässä sen 

sijaan tavoite D-arvolle on yli 650 g/kg ka (Saastamoinen ja Hellämäki 2012). Tavoitteet 

perustuvat erilaisten hevosryhmien erilaiseen ravinnontarpeeseen. Siitostammat 

tarvitsevat hyvin sulavaa ja helposti hyödynnettävää rehua erityisesti korkean 

maidontuotannon aikana imettäessään. Urheiluhevosilla ravinnontarve on yleensä 

harrastehevosia suurempi vaativamman fyysisen työn vuoksi. Hevonen ei välttämättä 

pysty syömään riittävästi kovin kortista heinää tyydyttääkseen ravinnontarpeensa hyvin 

korkean kulutuksen aikana (Saastamoinen 2008). Näihin D-arvotavoitteisiin verrattuna 

rehunäytteiden D-arvot olivat keskimäärin matalia. Yli 650 g/kg ka D-arvoja oli kaikista 

näytteistä huomattavan pieni osa (Kuva 1. ja kuva 2.). 30‒40 % kuivaheinänäytteistä ja 

20‒30 % säilöheinänäytteistä sijoittui vuosina 2017 ja 2019 melko matalan D-arvon 

luokkaan 551–600 g/kg ka (Kuva 1. ja kuva 2.). 

Virallisissa rehutaulukoissa on keskimääräisiä ravintoainepitoisuuksia rehuille, jotka on 

luokiteltu korjuuasteen mukaan (Luonnonvarakeskus 2015). Tämän työn kaikkien 

vuosien kuivaheinänäytteistä 50,4 % oli D-arvoltaan alle 590 g/kg ka, eli ne vastasivat 

myöhäisessä tai erittäin myöhäisessä kasvuasteessa korjatun rehun D-arvoja. Vuonna 

2018, jolloin D-arvot olivat merkitsevästi muita vuosia korkeampia, vastasi edelleen 35,7 

% kuivaheinänäytteiden D-arvoista myöhäisessä tai erittäin myöhäisessä kasvuasteessa 
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korjatun rehun keskimääräisiä pitoisuuksia. Sateisina vuosina myöhäiseen 

korjuuajankohtaan saattaa johtaa sopivan kuivan sadonkorjuusään odottaminen. Kuivina 

ja helteisinä vuosina kuivuus voi rajoittaa nurmen kasvua, ja korjuu tapahtua myöhään 

nurmen kasvatettua riittävän pitkän korren. 

Näytteiden keskimääräisen muuntokelpoisen energian määrässä oli tilastollisesti 

merkitsevää vuosittaista vaihtelua (Taulukko 1. ja taulukko 3.) Vaihtelu oli odotettavaa 

edellisten tulosten perusteella, koska muuntokelpoisen energian arvo lasketaan rehun 

D-arvon perusteella heinälle kaavalla: ME (MJ) = 0,0169 × D-arvo - 1,05 

(Luonnonvarakeskus 2015) ja korrelaatio on suora. Vuonna 2018 muuntokelpoista 

energiaa oli näytteissä keskimäärin enemmän kuin muina vuosina. Suurimmassa osassa 

sekä kuivaheinänäytteitä, että säilöheinänäytteitä muuntokelpoista energiaa oli 9,1–10 

MJ/kg ka (Kuva 3.). Muuntokelpoisen energian tavoitearvo kuivaheinälle on > 9,0 MJ/kg 

ka ja säilöheinälle > 10,0 MJ/kg ka (Saastamoinen ja Hellämäki 2012). 

Kuivaheinänäytteistä yli 70 % sisälsi muuntokelpoista energiaa yli 9,0 MJ/kg ka mutta 

säilöheinänäytteistä > 10,0 MJ/kg ka tavoitteeseen ylsi ainoastaan noin 30 % (Kuva 3.). 

 Virallisten ruokintasuositusten mukaan tiine tamma, jonka elopaino on noin 600 kg, 

tarvitsee viimeisen tiineyskuukauden aikana noin 90 MJ energiaa vuorokaudessa 

(Luonnonvarakeskus 2015). Tämän tavoitteen täyttäminen pelkällä heinäruokinnalla on 

mahdollista. Esimerkiksi heinällä, jonka kuiva-ainepitoisuus on 900 g/kg ka ja Me-arvo 

9,3 MJ/kg ka tarvittava päivittäinen heinäannos energiantarpeen tyydyttämiseksi on noin 

10,6 kg heinää. Aikuinen hevonen kykenee syömään noin 2,5 % elopainostaan kuiva-
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ainetta päivässä (Luonnonvarakeskus 2015). Siten 600 kg painava hevonen pystyy 

syömään noin 15 kg kuiva-ainetta vuorokaudessa. 

Kuivaheinänäytteissä oli graafisesti arvioiden keskimäärin säilöheinänäytteitä vähemmän 

valkuaista. Tämä on luonnollista, koska säilöheinä korjataan yleensä kuivaheinää 

nuoremmalla kasvuasteella, jolloin sen valkuaispitoisuus on suurempi. Sekä 

raakavalkuaisen että sulavan raakavalkuaisen pitoisuudet olivat keskimäärin matalampia 

kuin tavoitearvot. Samoin valkuaispitoisuudet olivat pääsääntöisesti myös virallisten 

rehutaulukoiden ilmoittamia keskimääräisiä pitoisuuksia selvästi matalampia. 

Raakavalkuaisen ja sulavan raakavalkuaisen pitoisuuksien välinen korrelaatio on 

luonnollista, sillä sulavan raakavalkuaisen pitoisuus lasketaan raakavalkuaisarvosta.  

Suurimmassa osassa sekä kuivaheinänäytteistä että säilöheinänäytteistä sulavan 

raakavalkuaisen pitoisuus oli selvästi matalampi kuin virallisten rehutaulukoiden 

ilmoittama pitoisuus 64 g/kg ka myöhäisen korjuun heinälle (Luonnonvarakeskus 2015). 

Raakavalkuaispitoisuuden tavoitearvoiksi annetaan kuivaheinälle 110‒130 g/kg ka ja 

säilöheinälle 120‒150 g/kg ka. Hevosen ikä ja käyttötarkoitus vaikuttavat kuitenkin 

voimakkaasti sen valkuaisen tarpeeseen ja raakavalkuaisen pitoisuuden tavoitearvoja on 

annettu lisäksi erikseen erilaisille hevosille. Tavoitearvojen mukaan kevyttä työtä tekevien 

hevosten heinän raakavalkuaispitoisuuden minimipitoisuus on 80 g/kg ka. Tähän ylsi 

kaikista näytteistä 41,5 %. Sen sijaan ainoastaan minimaalisen pieni osa, 0,1 % kaikista 

näytteistä, ylsi varsoille ja tiineille tammoille annettuun raakavalkuaispitoisuuden 

minimitavoitearvoon 120 g/ka. (Saastamoinen ja Hellämäki 2012).  
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Sulavan raakavalkuaisen pitoisuuden tavoitearvoksi annetaan 50–90 g/kg ka 

(Saastamoinen ja Hellämäki 2012). Toisessa lähteessä mainitaan kuivaheinälle sulavan 

raakavalkuaisen tavoitearvoksi 80 g/kg ka ja säilöheinälle 90 g/kg ka (Saastamoinen 

2008).  Virallisessa rehutaulukossa mainitaan myöhäisen korjuun kuivaheinälle 

keskimääräiseksi sulavan raakavalkuaisen pitoisuudeksi 63 g/kg ka (Luonnonvarakeskus 

2015). Tämän työn kuivaheinänäytteistä vain vajaa kolmannes ylsi sulavan 

raakavalkuaisen pitoisuudessa arvoon 50 g/kg ka tai sen yli.  

Tämän työn tulosten perusteella valkuaista on siis heinissä niukasti, ja matala sulavan 

raakavalkuaisen taso on syytä huomioida erityisryhmien ruokinnassa. Tällaisia ovat 

esimerkiksi kasvavat varsat, siitostammat, kilpahevoset, sairaat hevoset sekä toipilaat. 

Nämä hevosryhmät voivat tarvita valkuaistäydennystä muista rehuista heinän lisäksi.  

Kasvit tarvitsevat valkuaisaineiden muodostamiseen typpeä, joka on tärkein satoa 

rajoittava kasviravinne (Kant 2016, Good 2018). Kasvit ottavat typpiravintonsa maasta 

pääasiassa nitraattitypen ja osin ammoniumtypen muodossa (Kant 2016). Maasta kasvin 

juuriin otettu nitraatti muutetaan ensin ammoniumtypeksi ja edelleen aminohapoiksi. 

Aminohapot hyödynnetään myöhemmin valkuaisaineiden valmistuksessa (Kant 2016). 

Maassa on luonnostaan melko vähän typpeä, sillä suurin osa maailman typestä on 

ilmassa, ilmakehän yleisimpänä kaasuna (Mahmud ym. 2020). Kuohkeassa ja ilmavassa 

maassa kasvaessaan kasvit luonnollisesti saavat helpommin typpeä käyttöönsä kuin 

kovassa ja kuorettuneessa maassa. Kasvin kyky ottaa typpeä maasta riippuu maan 

laadusta, ympäristöoloista ja viljeltävästä kasvista (Masclaux-Daubresse ym. 2010). 
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Mahdollisimman tehokkaasti typpeä käyttävien kasvilajien jalostus on yksi suurista 

kasvitutkimuksen tavoitteista (Hirel ym. 2007).  

Nurmirehun valkuaispitoisuutta voi pyrkiä kohentamaan lannoittamalla heinämaita 

typpilannoitteilla ja luomutiloilla vuoroviljelemällä heinämailla typensitojakasveja, 

esimerkiksi hernekasveja, apilaa tai virnaa. Typensitojakasvit elävät symbioosissa 

ilmakehästä typpeä sitovien bakteerien kanssa (Mus ym. 2016). Typpilannoitteiden 

käytössä ongelmana on niiden suuri poistuma luontoon. Maailmanlaajuisesti alle 50 % 

lannoitteena lisätystä typestä saadaan korjattua pelloilta sadon muodossa (Zhang Xin 

2017).  Ylimääräinen typpi ympäristössä aiheuttaa paikallisesti esimerkiksi vesistöjen ja 

maakasvien rehevöitymistä ja maailmanlaajuisesti ympäristön happamoitumista (Gruber 

& Galloway 2008). Typpilannoitteiden käyttö lisää osaltaan ilmaston lämpenemistä 

dityppioksidipäästöjen kautta (Masclaux-Daubresse ym. 2010).  

Typpi ja sen myötä heinän valkuaispitoisuus vaikuttaa myös heinän sokeripitoisuuteen, 

koska ravinteiden puute aiheuttaa fruktaanien, eli varastosokereiden kertymistä kasvin 

varteen. Ravinteiden puutteen lisäksi esimerkiksi kuivuus lisää fruktaanien kertymistä 

(Heikkinen ja Jaakkola 2008). Lisäksi kasvavan nurmen sokeripitoisuus vaihtelee 

vuorokauden aikana luonnollisesti. Alimmillaan sokeripitoisuus on aamulla ja 

korkeimmillaan illalla. Vuorokausivaihtelu voi olla 2–3 prosenttiyksikköä (Huokuna 1976). 

Lisäksi pilvisinä ja sateisina kausina nurmen sokeripitoisuus voi olla huomattavasti 

alhaisempi kuin aurinkoisina kausina (Huokuna 1976). Tuloksissa näytteiden 

sokeripitoisuudessa oli tilastollisesti merkitsevää eroa eri satokausien välillä. Satokauden 
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2018 näytteissä oli keskimäärin korkeampi sokeripitoisuus kuin satokausien 2017 ja 2019 

näytteissä. Tällöin kesä oli yleisesti poikkeuksellisen kuiva ja lämmin (Ilmatieteen laitos 

2018a). 

Sokeri lisää heinän maittavuutta ja ravintoarvoa ja hevonen pystyy hyvin hyödyntämään 

sitä energianlähteenä (Saastamoinen 2008). Sokeripitoisuus oli melko korkea sekä työn 

kuiva- että säilöheinänäytteissä. Suurimmaksi osaksi sokeripitoisuudet kuitenkin olivat 

alle 200 g/kg ka, jota pidetään sokeripitoisuuden hyväksyttävänä ylärajana 

(Saastamoinen ja Hellämäki 2012). Vakavaa insuliiniresistenssiä poteville hevosille 

suositellaan kuitenkin heinää, jonka sokeripitoisuus on alle 100 g/kg ka (Reed ym. 2017). 

Insuliiniresistenssi tarkoittaa alentunutta kudosten vastetta haiman insuliinin eritykseen. 

Tämä johtaa elimistön glukoosiaineenvaihdunnan häiriöihin (Morgan ym. 2015).  Alle 100 

g/kg sokeria oli hyvin pienessä osassa näytteitä. Vuosina 2017 ja 2018 näin alhainen 

sokeripitoisuus oli selvästi alle 10 % näytteistä. Matalasokerista heinää voikin olla erittäin 

vaikea löytää tarvittaessa. Tarvittaessa heinän sokeripitoisuutta voi vähentää liottamalla 

heinää vedessä. Samalla heinästä kuitenkin häviää myös muita ravintoaineita 

(McGregor-Argo ym. 2015).  

Tuloksissa näkyi sokeripitoisuuden lisääntyminen valkuaispitoisuuden laskiessa ja 

päinvastoin. Nurmen sokeripitoisuutta voikin vähentää typpilannoituksella (Huokuna 

1976). Tämä on luonnollista, sillä kuten sanottu, kasvit varastoivat sokereita erityisesti 

stressaavissa olosuhteissa, kuten kärsiessään kuivuudesta tai ravinteiden puutteesta 

(Heikkinen ja Jaakkola 2008). Kasvin valkuaispitoisuus laskee sen korsiintuessa. Tämä 

näkyi myös tuloksissa, joissa näytteiden sulavan raakavalkuaisen pitoisuus laski selvästi 
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D-arvon laskiessa ja päinvastoin. Mahdollisesti heinämaiden hoitoa ja lannoitusta 

tehostamalla nurmien keskimääräinen valkuaispitoisuus nousisi ja sokeripitoisuus laskisi. 

Samalla saattaisi nousta myös D-arvo ja sen myötä muuntokelpoisen energian määrä. 

Hoidon myötä heinänurmi saattaisi kasvaa nopeammin tavoitemittaan ja sadonkorjuu 

tulisi tehtyä nuoremmalla kasvuasteella. Matalasokerista heinää voisi olla enemmän 

saatavilla sitä tarvitseville hevosille.  

Toisaalta voidaan miettiä tarvitsevatko kaikki hevoset nykyisten tavoitearvojen mukaisia 

valkuaismääriä ja D-arvoa. Ylipaino on merkittävä hevosten hyvinvointiongelma 

(Morrison ym. 2020, Reed ym. 2017). Lihavuus altistaa hevosia metaboliselle 

oireyhtymälle, joka taas altistaa erityisesti kaviokuumeelle, mutta myös useille muille 

ongelmille (Durham ym. 2019 ja Box ym. 2020). Suomenhevosista jopa yli puolet on 

ylipainoisia (Bragge ja Makkonen 2017) ja suomenhevosilla tehdyssä tutkimuksessa 

todettiin lihavuuden ja insuliinin säätelyhäiriöiden liittyvän vahvasti toisiinsa (Box ym. 

2020). Tämän työn tulosten perusteella suomalaisessa hevosille tarkoitetussa heinässä ei 

ollut niin paljon muuntokelpoista energiaa, että heinän suuri energiapitoisuus olisi 

hevosten lihavuuden taustalla. Välillisesti heinän laadulla voi olla vaikutusta. Hevosia 

saatetaan esimerkiksi lisäruokkia heinän matalan valkuaispitoisuuden vuoksi 

valkuaispitoisilla lisärehuilla ja ylimääräistä energiaa voi kertyä tätä kautta liikaa. Hevoset 

saattavat lihoa myös melko vähän energiaa sisältävää heinää syömällä, mikäli 

heinäannokset ovat hevosen kulutukseen nähden liian suuria, tai heinää on hevosen 

saatavilla vapaasti.  
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Hevonen tarvitsee syödäkseen vähintään 1,5 % painostaan kuiva-ainetta päivässä. 600 

kg painavalla hevosella tämä tarkoittaa 9 kg kuiva-ainetta. Hevosen syöntikyky on noin 

2,5 % kuiva-ainetta elopainosta (Luonnonvarakeskus 2015). Erityisryhmillä on 

kiinnitettävä erityistä huomiota heinän hyvään sulavuuteen, jotta heinämäärä ei kasva 

niin suureksi, ettei hevonen kykene sitä syömään. 

 On huomattava, että ylipainoinenkin hevonen tarvitsee riittävästi heinää pysyäkseen 

terveenä ja voidakseen hyvin. Hevonen on sopeutunut syömään usein ja pieniä määriä 

kerrallaan (Correa ym. 2020). Ylipainoiselle hevoselle vähän energiaa sisältävä heinä on 

sopivaa. Sitä syömällä hevonen saa pureskella riittävästi, rehumassa suolistossa on 

riittävä, mutta energiaa ei kuitenkaan kerry helposti liikaa. Ylipainoiselle hevoselle heinä 

on kuitenkin annosteltava tarkasti, vaikka se sisältäisikin vähän energiaa. Vapaa heinän 

syönti ei sovi painonpudotukseen. 

Virallisten rehutaulukoiden mukana on ohje hevosen kuntoluokan arviointiin 

(Luonnonvarakeskus 2015).  Hevosen lihavuudelle sokeudutaan helposti ja kuntoluokka 

arvioidaan yleisesti väärin lihavuutta suosien (Bragge ja Makkonen 2017). Hevoselle 

tarkoitetusta heinästä rehuanalyysin teettämällä ja arvioimalla kriittisesti ruokittavan 

hevosen kuntoluokkaa, ikää, käyttötarkoitusta ja työn raskautta voi ruokintaa optimoida. 

Väkirehujen ja muiden lisärehujen tarve tulee arvioida rehuanalyysin perusteella 

hevoskohtaisesti. Turhia rehuja ei ole taloudellisesti kannattavaa syöttää, eikä niistä ole 

hevoselle hyötyä. Varsinkin lihavuuteen taipuvaisten hevosten ruokinnasta on syytä 

karsia kaikki ylimääräinen. Laihdutettaville hevosille annosteltava heinä on järkevää 

punnita inhimillisten arviointivirheiden välttämiseksi. Jotta annettava heinämäärä riittäisi 
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hevosen syötävänä pidempään, voi erilaisista hevosen syömistä hidastavista 

apuvälineistä, kuten pienisilmäisistä heinäverkoista, olla hyötyä painonpudotuksen 

avuksi ja henkisen hyvinvoinnin tueksi (Correa ym. 2020). 

Kiitos Seilab Oy:lle hyvästä yhteistyöstä ja mahdollisuudesta käyttää 

heinäanalyysituloksia tämä työn aineistona! 
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