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Ruokintarutiinit  

Seuraavia ”kiveen hakattuja” sääntöjä on nouda-

tettu hevosten ruokinnassa vuosisatoja. Ne ovat 

syntyneet yhdistelmänä hevosen käyttäytymisen 

ja sen ruuansulatuselimistön toiminnan ymmär-

rystä. Kokemus on osoittanut, että hevonen voi 

paremmin, kun me kunnioitamme sen psyykkisiä 

ja fyysisiä tarpeita ja toimimme mahdollisimman 

luonnonmukaisesti.  

1.  Ruoki vähän ja usein 

Muista, että hevosen mahalaukku on pieni ja että 

sen ruuansulatuselimistö on suunniteltu käsitte-

lemään rehua usein ja pieninä määrinä. Liian suu-

ret annokset läpäisevät hevosen ruuansula-

tuselimistön liian nopeasti ja voivat aiheuttaa on-

gelmia varsinkin paksusuolessa. Jaa väkirehuan-

nokset mahdollisimman useaan pienempään päi-

vittäiseen annokseen. Tämä on hevoselle luon-

nollisempaa ja edistää rehujen tehokkaampaa 

sulamista. 

 

2. Ruoki paljon karkearehua 

Hevosen ravinto koostui alun perin kuitupitoisista 

kasveista. Siksi sen suolisto tarvitsee jatkuvasti 

karkearehua toimiakseen normaalisti. Hevonen 

kehittyi käyttäen suurimman osan vuorokaudesta 

laiduntamiseen. Karkearehu tyydyttää hevosen 

tarvetta pureskella ja antaa sille tekemistä pitkäksi 

aikaa vähentäen samalla käyttäytymishäiriöiden 

syntymistä (veivaaminen, puunpurenta ym.). 

 

3. Älä tee äkillisiä muutoksia ruokintaan 

Terveen hevosen suolistossa on erilajisten mikro-

bien herkkä tasapaino, jossa kukin laji on erikois-

tunut hajottamaan ruokinnan elementtejä. Äkilliset 

ruokinnan muutokset järkyttävät tätä tasapainoa 

ja tuottavat suolistoon toksiineja kuolleista mikro-

beista. Nämä toksiinit voivat aiheuttaa ruuansula-

tushäiriöitä (esim. kaviokuumetta) ja ruuansula-

tuksen tehokkuus voi kärsiä johtaen ähkyyn tai 

ripuliin. Asteittainen siirtyminen uusiin rehuihin tai 

rehumääriin vähentää aineenvaihdunnan ja ruu-

ansulatuksen ongelmia. 

 

 

 

4. Pidä ruokinta-astiat puhtaina 

Itsestäänselvyys – haisevat astiat saavat hevosen 

kieltäytymään rehuista. Huomioi myös ristisaas-

tumisen vaara kun useat hevoset käyttävät samo-

ja astioita. Lääkkeet tai kilpailusäännöissä kielle-

tyt aineet voivat kulkeutua hevoselta toiselle. 

 

5. Varmista puhtaan, raikkaan veden saanti 

Vesi on tärkein ravintoaine – vedenpuute tappaa 

hevosen nopeinten kaikista puuttuvista ravintoai-

neista. Hevosen elopainosta noin 65 – 75 % on 

vettä, jota tarvitaan säätelemään kehon lämpöti-

laa, pitämään nivelet notkeina ja kuljettamaan ra-

vinteita eri elimille. Vesi on myös syljen ja muiden 

ruuansulatusnesteiden ainesosa. Hevoset ovat 

tunnetusti nirsoja ja jättävät mieluummin juomatta 

kuin juovat likaista vettä. Kun vettä on vapaasti 

saatavilla, hevoset juovat sitä harvoin liikaa. 

 

6.  Pidä tauko ruokinnan ja liikunnan välissä 

Väkirehuannoksen jälkeen on syytä odottaa 1 

tunti ennen raskasta työtä. Muussa tapauksessa 

veri hakeutuu suolistosta lihaksiin ja ruuansulatus 

heikkenee. Täysi mahalaukku voi myös olla es-

teenä keuhkojen laajenemiselle heikentäen sy-

dämen ja verisuoniston tehokkuutta. 

 

7. Ruoki kaikkia hevosia yksilöllisesti 

Vaikka jokaisen hevosen ruokinnan perustana 

tulee olla karkearehu, niiden yksilölliset tarpeet 

vaihtelevat riippuen työmäärästä, luonteesta ja 

siitä miten tehokkaasti ne käyttävät rehuja hyväk-

seen. Kevyessä työssä olevan alkuperäisrotuisen 

hyvän rehunkäyttäjän ruokinta on toisenlainen 

kuin kovassa työssä olevan täysiverisen hevosen. 

Tavoitteena on tasapainoinen ruokinta, joka vas-

taa hevosen tekemän työn tarpeita ja ylläpitää 

sen terveyttä. 

 

8. Käytä vain hyvälaatuisia rehuja 

Heinän tulee olla vapaata homeista ja pölystä, 

jotta se ei altista hevosta hengitystiesairauksille. 

Heinää voidaan liottaa tai syöttää säilöheinää pö-

lyhiukkasten minimoimiseksi. Väkirehut tulee säi-

lyttää kuivassa, puhtaissa astioissa, valolta ja jyr-

sijöiltä suojattuina. Korkealaatuiset valmisrehut 

ovat usein myös taloudellisin vaihtoehto, koska 
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niissä käytettyjen kypsennettyjen raaka-aineiden 

sulavuus on paras. 

 

9. Huolla hevosesi terveyttä 

Terävät hampaanreunat vaikeuttavat pureskelua 

ja saattavat johtaa tukehtumiseen tai huonoon 

rehujen sulamiseen hevosen niellessä liian suuria 

suupaloja. Hevonen saattaa myös tiputtaa suuria 

määriä rehuja. Suolistoloiset voivat aiheuttaa ar-

pikudosta suolistossa haitaten ravintoaineiden 

imeytymistä ja johtaen laihtumiseen. Säännölliset 

madotukset ja hampaiden raspaukset ylläpitävät 

hevosen terveyttä. 

 

10. Ruoki säännöllisesti 

Hevosen ruuansulatuselimistö ei voi hyvin olles-

saan tyhjillään. Ellei karkearehua voi syöttää va-

paasti tulee sitä antaa usein. Hevoset voivat hyvin 

rutiineista ja ovat tyytyväisempiä tietäessään kos-

ka ja mistä niiden seuraava ateria saapuu! 

 

 

 

 

 

 

Näky, josta haaveilemme talvisin. 


