
Kunnon heinää Satakunnasta -
laaturengas tiedottaa:

Hyvälaatuisen heinän merkitys
hevosen hyvinvoinnille

Laadukas heinä on hevosesi hyvinvoinnin perusta!
Karkearehu eli heinä on hevosen tärkeintä ruokaa: Hyvälaatuista
heinää ei voi korvata muilla ruokintalisillä, niillä voidaan
ainoastaan täydentää hevosen ruokavaliota. Niinpä heinän
ravitsemukselliseen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Hevosenomistajan ja tallinpitäjän on syytä hankkia
tarvitsemansa karkearehu vain hevosheinän tuotantoon
erikoistuneelta toimittajalta.



Hyvälaatuisen rehun tuntomerkkejä
Hevoselle sopivan heinän tärkeimmät kasvilajit ovat
timotei,nurminata ja koiranheinä.

Hyvälaatuisen, helposti sulavan ja maittavan heinän
rakenteessa kasvien varret ja lehdet ovat säilyneet.
Lehdet ovat se kasvinosa, jonka ravintoarvo on suurin.
Hyvässä rehussa lehtien osuus on siis suurempi kuin
korsien.

Ravintoarvot paljastuvat vain
rehuanalyysillä.
Heinän hyvä laatu muodostuu hygieenisestä ja
ravitsemuksellisesta laadusta. Rehujen hygieeninen laatu
varmistuu onnistuneella kuivatuksella ja oikealla
säilöntätekniikalla. Heinän hyvä ulkonäkö saattaakin joskus
hämätä kokematonta hevosen ruokkijaa. Rehujen
ravintosisältö ei nimittäin aina näy ulospäin yhtä selkeästi
kuin virheet hygieenisessä laadussa. Hygieniaa voidaan
arvioida myös silmämääräisesti, mutta ravintoarvot
paljastuvat vain rehuanalyysilla.

Tärkein laadun mitta on rehun ja sen ravintoaineiden
sulavuus. Sulavuutta mitataan D-arvolla.

Tärkeitä heinän laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat myös
heinän valkuais-, sokeri ja kivennäisainepitoisuus.

Kuiva-ainepitoisuus puolestaan auttaa annostelussa:
mitä enemmän heinässä on kosteutta, sitä suurempi
on annostelu kiloissa mitaten.

Tiedätkö mitä hevosesi syö?
Vaadi Kunnon heinää Satakunnasta.
Rehuanalyysi on ainoa tapa varmistua heinän ravitsemuksellisesta laadusta. Sinunkin hevosesi ansaitsee
hyvälaatuista, analysoitua heinää. Kunnon heinää Satakunnasta -laaturenkaan tuottajilta ostettu heinä

Nyrkkisääntöjä hevosen ruokintaan –
muista ainakin nämä!

Annostelu kuiva-ainepitoisuuden
mukaan: n. 1 kg kuiva-ainetta 100
elopainokiloa kohden

n. 40-50% lehtiä silmämääräisesti
arvioituna: D-arvo yli 62 kertoo hyvästä
sulavuudesta

Valkuaista noin 10%, varsat ja imettävät
tammat tarvitsevat enemmän

Sokeria  50-150 g/kg

Riimupiiri kokoaa yhteen koko Satakunnan
hevosyhteisön - ammattilaiset ja harrastajat.
Löydät sieltä myös “Kunnon heinää
Satakunnasta” hevosheinän tuottajien
yhteystiedot sekä tarkempaa tietoa hevosen
ruokinnasta.

www.riimupiiri.fi

on hevosen omistajille takuu siitä, että hevosesi syömä heinä on korkealaatuista ja
analysoitua.
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