
Hevosten 

karkearehuanalyysit  
Hevoset messut 

8.-9.4.2017 Tampere  

MMT Venla Jokela 

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, messuosasto E60 

1 



Esityksen sisältö 
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MIKSI ANALYSOIDA HEVOSEN 

KARKEAREHUT? 

3 



Miksi hevosten karkearehut pitäisi analysoida?  

 Karkearehut muodostavat valtaosan hevosen ruokavaliosta 

 Rehun laadulla suuri merkitys hevosen terveydelle  

 Karkearehujen laaduissa isot erot erien välillä 

 Laatuun vaikuttaa hyvin monet tekijät:  

o Käytetyt kasvilajit/lajikkeet  

o Lannoitus  

o Kasvuston ikä (niittohetkellä, monivuotisuus) 

o Kasvukauden sääolosuhteet 

o Mahdollisesti käytetty säilöntäaine 

o Korjuuajankohdan sää 
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Mitä on hyvä hevosheinä? 

 Riippuu hevosesta ja sen käyttötarkoituksesta! 

 Ravintoarvot  

 Hygieeninen laatu- kaiken perusta 
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Heikon rehun aiheuttamat yleisimmät ongelmat  

 Laihuus/lihavuus 

 Sairaudet esim. kaviokuume 

 Suoritusongelmat  
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Eurofins Viljavuuspalvelu analysoi hevosesi rehut!  

Viljavuuspalvelu on 

perustettu 1952 Helsingissä 

Vuodesta 1992 lähtien yritys 

on sijainnut Mikkelissä  

Osaksi Eurofins-konsernia 

vuonna 2012 

2013 yhtiön nimeksi Eurofins 

Viljavuuspalvelu Oy 

Henkilöstömäärä 22 
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HEVOSTEN NIR-REHUANALYYSIT 
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Rehujen NIR-analyysit 

 Eurofins Viljavuuspalvelu on perinteisesti analysoinut rehuja 

kemiallisilla menetelmillä ja kuivattuja viljoja  myös NIT-

menetelmällä 

 Heinäkuusta 2016 alkaen säilörehujen NIR-analyysit on tehty 

Mikkelissä, jolloin tulokset saadaan 3 - 4 päivässä asiakkaalle 

 Analyysit tehdään yhteistyössä Eurofins-konsernin hollantilaisen 

laboratorion (ent. BLGG) kanssa käyttäen heidän 

kalibrointiaineistoaan  

 Yli 25 vuoden kokemus säilörehujen NIR-analysoinnista Euroopan 

eri alueilla, vuosittain noin 150 000 säilörehuanalyysia 

 Laboratorion analysointimenetelmät ovat akkreditoituja 
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NIR-analysointi 
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Näytteen käsittely 
- näyte kuivataan ja jauhetaan 

- ”purkitetaan” 

- purkki laitetaan lukijaan 

- näyte pyörii mittauksen ajan 

- 50 osamittausta, joista 

lasketaan keskiarvo 

MESSUOSASTO E60 



HEVOSTEN NIR-

REHUANALYYSIEN 

SISÄLTÖ 
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Hevosten heinäanalyysi (NIR) 

Eurofins Viljavuuspalvelulla  

Sisältää määritykset:  

• Kuiva-aine, raakavalkuainen, sulava raakavalkuainen (Ruotsin 

laskenta), raakakuitu, raakarasva, sokeri, NDF-kuitu, D-arvo, 

rehuarvot, rakenne-indeksi 
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Kuiva-aine 

• Perusta koko tutkimukselle, mitä korkeampi arvo, sitä kuivempaa 

rehu on 

• Muut tulokset ilmoitetaan usein kuiva-ainepainossa 

• Tavoitearvot:  

 Kuivaheinä ka: 83-85 %  

 Säilöheinä ka: 45-80 % 

 Säilörehu ka: alle 45 % 

• Voi olla vaikutusta myös heinän hintaan, osa hinnoittelee kuiva-

aine perusteisesti 
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Sulavuus, D-arvo 

• Kertoo kuinka suuri osuus rehusta on sulavaa 

• Tavoitearvo hevosilla 600-650 g/ kg KA 

• Sulavuus vaikuttaa siihen miten hyvin rehun sisältämät 

ravintoaineet pystytään hyödyntämään 

• Matala arvo kertoo yleensä (liian) myöhäisestä 

korjuuajankohdasta  

• Yleensä matalampi kuivaheinässä kuin säilöheinässä 

(myöhäisempi korjuuajankohta) 

• Korkea sulavuus voi johtaa lihomiseen 

• Esim. D-arvo 562 g/ kg KA= 562 g sulavaa ainesta, 438 g 

sulamatonta ainesta  

• D-arvo ennustelaskuri niittoajankohdan optimointiin säädatan 

avulla: http://www.karpe.fi/darvoennuste.php 
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Raakakuitu 

• Kertoo rehun sisältämän kuidun määrän 

• Korkeampi kortisemmilla rehuilla, koska korret sisältävät 

enemmän kuitua 

• Korjuuasteella suuri vaikutus kuidun määrän 

• Ilmoitetaan yleensä NDF kuituna (neutral detergent fiber)= 

selluloosa, hemiselluloosa, ligniini 
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Energia-arvo, ME= muuntokelpoinen energia 

• Käytetään lähinnä ruokinnan suunnittelussa 

• Karkearehuilla: Lasketaan D-arvon, eli sulavuuden, avulla 

• Tavoitteena kuivaheinällä: yli 9 MJ (ka), säilöheinällä yli 11 MJ (ka) 

• Muilla rehuilla lasketaan: raakarasvan, raakavalkuaisen, 

raakakuidun avulla 
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Raakavalkuainen ja sulava raakavalkuainen (srv) 

• Valkuaista tarvitaan välttämättömien aminohappojen lähteenä 

hevosen elintoimintoihin 

• Suositus: 100-150 g/ kg KA hevosesta riippuen 

• Valkuaispitoisuutta nostavat: korkea N lannoitus, sadonkorjuu 

aikaisin 

• Säilöheinissä yleensä enemmän kuin kuivaheinässä  

• Liian korkea valkuainen voi aiheuttaa terveysongelmia  

• Sulava raakavalkuainen =hevoselle käyttökelpoinen valkuainen, 

käytämme Ruotsin rehuarvolaskentaa, sulavuuskertoimet eri 

rehuille  

• Tavoite srv: 80-100 g/kg KA 
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SOKERIT (mm. glukoosi, fruktoosi, sakkaroosi, 

fruktaanit) 

 Eniten huomiota saanut  

 Ei aiheuta ongelmia yleensä TERVEILLE HEVOSILLE 

 Yleisenä raja-arvona sokeriherkille (/sairaille) hevosille 100 g/kg 

KA, mutta 50-150 g/kg KA normaali vaihteluväli 

 Matalampi sokeripitoisuus heikentää maittavuutta, ei muita 

ongelmia  

 Sokeripitoisuus ei muutu säilytyksen aikana kuivaheinässä ja 

säilöheinässä, mutta säilörehussa muuttuu maitohappokäymisen 

seurauksena (alenee) 

 Suuri vaikutus heinän viljelytoimenpiteillä ja korjuulla!! 
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Kuivaa heinää vai säilöheinää?  

• Mikä sopii toiselle hevoselle, ei välttämättä sovi toiselle 

• Terveelle hevoselle ei väliä 

• Sairaille (esim.  ripuloiva hevonen) paras kuivaheinä 

(matalasokerinen) 

• Pölyallergisille ei kuivaheinää 

• Säilöheinä yleisin, ja parhaiten saatavilla oleva vaihtoehto 
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Rehujen analysointipalvelut 

 NIR-menetelmä soveltuu: 

 kuiva heinä, säilöheinä 

 säilörehut: nurmi, kokovilja, maissi 

 kuivatut viljat: kaura, ohra, ruis, vehnä 

 

Kemialliset rehuanalyysit 

 liemirehut 

 aperehut 

 viljaseokset 

 

MESSUOSASTO E60 



KIVENNÄISANALYYSIT 

HEVOSILLE 
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Kivennäisarvot ja -analyysit  

• Tärkeää tietää myös karkearehun sisältämien kivennäisten määrä 

ruokinnan suunnittelun ja kustannusten takia  

• Määrät yleensä liian pieniä, ei suuria  

• Terveysvaikutukset (mm. luut, lihakset, elektrolyytit) 

• Seleeniä käytännössä hyvin vähän hevosten karkearehuissa 

• Valittavana: Laaja ja peruskivennäisanalyysi sekä 

hivenaineanalyysi 

• Laaja: Ca, P, K, Mg, Na, S, Cu, Mn, Fe 

• Perus: Ca, P, K, Mg, Na 

• Hivenpaketti: Se, I, Co, Mo 

• Seleeni myös yksittäin! 
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Kivennäisanalyysin tulokset, esimerkki 
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KARKEAREHUN 

HYGIEENINEN LAATU 
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Hygieeninen laatu 

• Tärkein tekijä! 

• Mahdollista arvioida aistinvaraisesti kokemuksen pohjalta 

• Huono hygieeninen laatu, varoitusmerkit:  

 Paha haju 

 Rehun lämpeneminen 

 Kasvusto rehussa, homepilkut tms 

• Varman tiedon antaa kuitenkin vain laboratoriossa tehty tutkimus 
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Mikrobiologinen ja hygieeninen laatu 

Saatavilla kolme pakettia:  

1. Heinän hygienia (aerobiset mikro-organismit, homeet, 

Aspergillus fumigatus, veden aktiivisuus) 

2. Säilörehun hygienia (E. coli, enterobakteerit, hiivat, homeet, 

Aspergillus fumigatus, Clostridium tyrobutyricum, pH 

3. Viljan hygienia (homeet, Aspergillus fumigatus, veden 

aktiivisuus) 

Ja tulkinta tuloksille 
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REHUNÄYTTEEN OTTAMINEN JA 

LÄHETTÄMINEN 
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Edustavan rehunäytteen ottaminen 

• Hyvin suuri merkitys! 

• Karkearehu on luonnontuote ja vaihtelu suurta kasvustossa 

• Otettava useita osanäytteitä (ainakin 6-9 kpl) eri paaleista/ eri 

puolilta aumaa/siiloa 

• Osanäytteet sekoitetaan ämpärissä, ja tästä koostetaan 

varsinainen tutkittava näyte 

• Omat näytteet eri peltolohkoilta 

• Riittävä rehunäytemäärä: 500 g 

• Mieluummin liikaa kuin liian vähän!  

• Näyte suljetaan ilmatiiviiseen muovipussiin 

• Oma näyte mikrobiologiseen analyysiin 
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Rehusaatteet: 

• Rehusaatteet täytettävissä Viljavuuspalvelun nettisivuilla 

http://viljavuuspalvelu.fi/sites/default/files/sites/default/files/hevo

srehut_2017_vuorovaikutteinen.pdf 

 

29 



Näytteiden lähetys 

Näytesaate täytetään huolellisesti  

• Perustiedot ovat tärkeät analysoinnin ja tulosten kannalta 

Näytteet kannattaa lähettää alkuviikosta ( ma – ke)  

Näytteet lähetetään käyttäen 

Morning Express 9-pakettikorttia 

 Samassa paketissa voi lähettää useampia 

rehunäytteitä, myös muut 

    näytteet (maa, lanta) 
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Tulokset 

 Tulokset valmistuvat 3 - 4 työpäivässä näytteiden 

saapumisesta laboratorioon  

• Toimitetaan ensin sähköpostilla, jos tiedossa 

• postitetaan laskun kanssa asiakkaalle 

• arkistoituvat  myös Tuloslaariin 

 www.viljavuuspalvelu/Tuloslaari 

 

 Tulosten mukana myös tulkinta tuloksista  
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*PC Horse on norjalainen hevosten ruokintasuunnitteluohjelma, johon on tehty 

suomenkieliset käännökset 

*Tulosten mukana tulee kokeilukoodi 30 vuorokauden ajaksi ohjelmaan 

*Rehuanalyysien tulokset voi siirtää suoraan ohjelmaan  

*Ohjelma sisältää useimmat Suomessa käytetyt hevosten rehut 

*Lisenssiä voi jatkaa itse maksaen 



Analysoimme myös 

 Maan viljavuustutkimukset 

 Lantanäytteet 

 Rehuanalyysit märehtijöille 

 Kasvianalyysit 

 Kompostit ym. 
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Eurofins Viljavuuspalvelu Oy 

viljavuuspalvelu@eurofins.fi 

Graanintie 7, PL 500, 50101 Mikkeli 

Puh. 015 320 400 
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