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TALLIPRO-TUOTESARJA
2014

TalliPro tuotesarja täyttää tänä 
vuonna jo 15 vuotta! Suomessa 
kehitetyn TalliPro sarjan perus-
pilareita ovat alusta asti olleet 
laadukkaat raaka-aineet ja aktii-
vinen hevosen tarpeet ja hyvin-
voinnin  huomioiva tuotekehitys. 
Tuotteillamme on paljon tyyty-
väisiä käyttäjiä sekä ammatti-
valmentajien, kilparatsastajien, 
harrastajien että hevoskasvatta-
jien keskuudessa.  Tuotesarjaa 
kehitetään jatkuvasti. Uudis-
tukset takaavat, että alan paras 
tieto-taito on saatavilla TalliPro-
rehujen myötä myös Sinunkin 
hevosellesi.

TalliPro-tuotteet valmistetaan 
pääosin Vilomix Finland Oy:n 
tehtaalla Paimiossa. Vilomix 
Finland Oy on valmistanut tuot-
teita kotieläimille jo vuodesta 
1979. Kotimaisen laatutyön tun-
nistat ”Valmistettu Suomessa” 
-logosta. Tuotantotilojen ajan-
mukaisuudesta, tuotantome-
netelmien laadukkuudesta ja 
ympäristöystävällisyydestä on 

takuuna sertifioitu toimintajär-
jestelmä ISO 9001 ja ympäristö-
järjestelmä ISO 14001.

Vilomix Finland Oy:n toiminta-
periaate on alusta lähtien ollut 
markkinointi suoraan käyttäjäl-
le Verkkokauppatilaukset toimi-
tetaan Sinulle suoraan Paimios-
ta tehtaamme varastosta ja aina 
uusinta mahdollista valmistu-
serää. Suuremmat tilausmäärät 
kuljetetaan kätevästi suoraan 
tallille alue-edustajiemme toi-
mesta. Alue-edustajamme saa-
vat säännöllisesti koulutusta 
tuotteistamme ja he kertovat 
mielellään myös tuotteiden käy-
töstä ja niiden ominaisuuksista. 
Verkostoomme kuuluu Suomes-
sa yli 20 alue-edustajaa.

TalliPro-tuotesarjan kehitykses-
tä vastaavat Suomen johtavat 
hevosrehujen tuotekehitykseen 
perehtyneet eläinravitsemuk-
sen ammattilaiset ja tuotteet on 
kehitetty yhteistyössä valmen-
tajien ja eläinlääkärin kanssa. 

Teemme myös yhteistyötä Eu-
roopan johtavien hevosiin pe-
rehtyneiden tutkimuslaitosten 
kanssa varmistuaksemme tuot-
teittemme toimivuudesta ja vai-
kutuksesta hevosen elimistössä. 
Uusimmat tutkimustulokset 
TalliPro Activen ja MultiEffectin 
vaikutuksesta mahahappojen 
puskurointiin löydät tästä uu-
distetusta tuoteoppaastamme!

TalliPro-asiantuntijamme 
tavoitettavissa arkisin  
klo 8-16  
p. 010 402 7733 tai
myynti@tallipro.fi

Katso Facebookista 
sivumme www.face-
book.com/TalliPro! 
Sivuillamme kerrom-

me ajankohtaiset kuulumiset 
tiimiimme kuuluvilta yhteistyö-
kumppaneiltamme, tarjouksia 
ja asiantuntija-artikkeleita 
mielenkiintoisista aiheista!

KOTIMAINEN TALLIPRO-TUOTESARJA 
- TUTKITUSTI TEHOKKAAT!



Hyvien tutkimustulosten perusteella suosittelemme TalliPro Activen ja MultiEffectin käyttöä ylläpitämään 
mahan hyvinvointia mm. mahahaavasta toipuville hevosille, helposti stressaaville ja  kovassa rasituksessa 
oleville kilpahevosille!  

TALLIPRO ACTIVE JA 
MULTIEFFECT 
– TUTKITUSTI TEHOKKAAT!

Eriasteiset mahahaavat ovat yksi yleisimmistä urheiluhevosten ongelmista. Taus-
talla on sekä ruokinnallisia että stressiperäisiä tekijöitä: hevonen erittää maha-
happoja jatkuvasti, jolloin mahan pH pääsee ruokintavälien aikana laskemaan 
turhan matalaksi.  TalliPro Active ja MultiEffect on kehitetty ennalta ehkäise-
mään ongelmia ja tukemaan mahan toimintaa. Näissä tuotteissa on tehokkaasti 
mahan pH:ta puskuroivia raaka-aineita.
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Teimme MultiEffectin ja Activen vaikutuksesta tieteellisen tutkimuksen In vitro 
efficacy of a commercial antacid on equine gastric ecosystem. Lab To Field, Rans-
ka, 2017. 

• Tutkimuksessa käytettiin mahalle haasteita antavaa  tärkkelyspitoista  
ruokintaa. Hevoset saivat kauraa 6 litraa päivässä.

• Hevosilta otettiin mahanestettä 1 h aamuruokinnan jälkeen
• Tutkimuksessa analysoitiin TalliPro Activen ja MultiEffectin vaikutus hevosen mahanesteen pusku-

rointikykyyn ja mahassa muodostuviin aineenvaihduntatuotteisiin

Lithothamium  
calcareum reagoi  

nopeasti mahalaukun  
suolahapon kanssa  

vähentäen 
happamuutta!

Tutkimus TalliPro MultiEffectin ja Activen sisältämän Lithothamium calcareumin vaikutukses-
ta mahalaukun yläosan limakalvohaavaumien paranemiseen.

Tutkimukseen osallistuneiden hevosten mahahaavan vakavuus pisteytettiin asteikolla 0-4. He-
vosille annettiin tutkimusjakson aikana Lithothamiumia normaalin ruokinnan lisäksi. Lithot-
hamiumia saaneiden hevosten mahalaukun yläosan limakalvohaavaumissa oli havaittavissa 
huomattavaa paranemista 30 päivän jälkeen (P<0,0001).
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T alliPro-tuotesarjan täydennysrehuihin on lisätty orgaanista se-
leeniä. Orgaaninen seleeni sisältää seleenin samassa muodossa 
kuin seleeni on kasveissa, selenometioniinina. Tässä muodossa 

seleeni imeytyy aktiivisesti ja pystyy myös varastoitumaan elimistöön.  
Orgaaninen seleeni tehostaa seleenin hyväksikäyttöä ja hevonen saa selee-
nistä turvallisesti irti parhaan mahdollisen hyödyn. 

ORGAANINEN SELEENI TUKEE ELIMISTÖN VASTUSTUSKYKYÄ
Orgaanisen seleenin vaikutusta hevosen ruokinnassa on tutkittu useiden 
vuosien ajan ja sillä on havaittu olevan useita hyödyllisiä vaikutuksia pe-
rinteisiin seleenilähteisiin verrattuna mm. elimistön antioksidanttina 
toimivien entsyymien toimintaan ja immuunipuolustusjärjestelmän toi-
mintaan. Orgaanista seleeniä saaneiden hevosten veressä on mitattu kor-
keammat seleenipitoisuudet kuin tavanomaista epäorgaanista seleeniä 
saaneilla hevosilla. Myös elimistön entsyymiaktiivisuuksien on havaittu 
tehostuneen.

ORGAANINEN SELEENI KILPAHEVOSEN RUOKINNASSA
Kilpailut ja valmennus lisäävät elimistössä tapahtuvien hapettumis-
reaktioiden määrää. Seleenillä on havaittu olevan merkitystä sekä suori-
tuskykyyn että palautumiseen. Seleeni vähentää hapettumisreaktioiden 
aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ja nopeuttaa suorituksen jälkeen pa-
lautumista. Enemmän seleeniä rehustaan saaneiden hevosten sykkeen ja 
hengitystiheyden on havaittu palautuvan suorituksen jälkeen nopeammin 
kuin vähemmän seleeniä saaneiden hevosten.

ORGAANINEN SELEENI SIITOSHEVOSEN RUOKINNASSA
Seleenillä on tärkeä merkitys elimistön lisääntymistoiminnoille ja orgaani-
sella seleenillä on havaittu olevan positiivinen vaikutus hedelmällisyyteen. 
Orgaaninen seleeni edistää paitsi tamman hyvinvointia, se siirtyy istukan 
kautta myös sikiön eli tulevan varsan käyttöön. Orgaanista seleeniä saa-
neiden tammojen varsoilla on havaittu olevan korkeampi veren seleenipi-
toisuus ja myös veren glutationiperoksidaasiaktiivisuus on korkeampi. Or-
gaaninen seleeni siirtyy myös maitoon: maidon seleenipitoisuus on ollut 
korkeampi orgaanista seleeniä saaneilla. Riittävä seleenin saanti on tärke-
ää vastasyntyneelle varsalle turvaamaan hyvä alku elämälle.

Seleeniryhmä

Vertailuryhmä

        5 min  10 min  15 min

      Aika suorituksen jälkeen

        5 min  10 min  15 min

      Aika suorituksen jälkeen

Sy
ke

ti
he

ys

Hengityksen palautuminen 
suorituksen jälkeen

Seleeniryhmä

Vertailuryhmä

H
en

gi
ty

st
ih

ey
s

Sykkeen palautuminen 
suorituksen jälkeen

Orgaanista  
seleeniä sisältävät  
TalliPro-rehut: 

Premium

Active

Sport

Breeder

Mysli

Sport Mysli

AminoPower

FerroPlus

Hiveplex

Multivitamiini

Nuolumineraali 

Hiveral

Seleenillä on havaittu 
olevan merkitystä 

sekä suorituskykyyn 
että palautumiseen

ORGAANINEN SELEENI TÄYDENNYSREHUT
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TalliPro Premium

TalliPro Breeder

TalliPro Premium on kaikille hevosille sopiva, tarvit-
tavat kivennäiset ja hivenaineet sisältävä vitaminoi-
tu täydennysrehuseos.

TalliPro Premiumin hivenaineet on lisätty orgaani-
sessa kelaattimuodossa, jolloin niiden hyväksikäyttö 
on paras mahdollinen.

Tuote sisältää runsaasti myös biotiinia, joten se on 
erinomainen rehu myös ylläpitämään karvan laatua 
ja kavioiden kuntoa. TalliPro Premiumin sisältämät 
melassileike, ohra ja merilevä täydentävät kaurasta

monipuolisen rehuannoksen.

• Sisältää tarvittavat 
kivennäiset, 
hivenaineet ja 
vitamiinit

• Orgaaninen seleeni

• Orgaaninen kupari, 
sinkki ja mangaani

• Maistuva rae

• Pakkauskoko: 20 kg

TalliPro Breeder on suunniteltu täyttämään imettä-
vän tamman ja kasvavan varsan kivennäis- ja hiven-
ainetarve ja vastaamaan lisääntyneeseen valkuaisen 
tarpeeseen. Se sisältää runsaasti kalsiumia (Ca), sillä 
imettävä tamma menettää kalsiumia, kuten muitakin 
kivennäis- ja hivenaineita, maidon mukana. Kasvava 
varsa puolestaan tarvitsee kalsiumia luuston raken-
nusaineeksi.

TalliPro Breeder on vitaminoitu ja se sisältää erityi-
sen runsaasti stressi- ja rasitustilanteissa tärkeitä 
B-vitamiineja. Valkuaisruokinnassa määrä ei korvaa 
laatua. Valkuaisen saannin kokonaismäärän lisäksi 
tärkeää on valkuaisen laatu eli aminohappokoostu-
mus, sillä valkuaisen hyväksikäyttö heikkenee, jos 
tärkeistä aminohapoista on puutetta. TalliPro Bree-
der sisältää monipuolisten, hyvälaatuisten valkuais-
lähteiden (soija, sinimailasjauho, herajauho, rehu-
hiiva) lisäksi valkuaista yksittäisinä aminohappoina 
lysiiniä ja metioniinia. Lysiini onkin ensimmäinen 
rajoittava aminohappo kasvavien varsojen ruokin-
nassa.

• Tammoille ja varsoille

• Käytetään kauran 
lisänä

• Sisältää tarvittavat 
kivennäiset, 
hivenaineet ja 
vitamiinit

• Laadukasta valkuaista 
ja aminohappoja

• Pakkauskoko: 20 kg

TalliPro Breeder 
sisältää hyvälaatuista 

valkuaista ja 
aminohappoja

TÄYDENNYSREHUT

K-TOP STABLE JA

VENLA KIVINIEMI 

SUOSITTELEVAT
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TalliPro Active on täydennysrehu, joka on kehitetty 
ylläpitämään aktiivisessa käytössä olevien hevos-
ten terveyttä. Active sisältää MSM:ää, joka ylläpitää 
lihasten ja nivelten toimintaa sekä Lithothamium 
Calcareum merilevää, joka puskuroi tehokkaasti ma-
halaukun happoja edesauttaen mahan hyvinvointia. 

Activea suositellaankin mahahaavasta toipuville ja 
mahahaavaherkille hevosille. Lisäksi TalliPro Acti-
ven tärkkelys ja sokeripitoisuus on erittäin matala, 
joten se soveltuu erinomaisesti myös hiilihydraatti-
herkkien hevosten ja ponien ruokintaan. 

TalliPro Active täydentää heinään ja kauraan poh-
jautuvaan ruokintaan kaikki hevosen tarvitsemat ki-
vennäis – ja hivenaineet sekä vitamiinit. 

TalliPro Active

TUTKITUSTI 
TEHOKAS

TÄYDENNYSREHUT

REHUT

TalliPro Hiveral on jauhemainen kivennäisrehu, joka 
sisältää hivenaineet glysiinikelaatteina. Sen kal-
siumin ja fosforin suhde on optimaalinen ruokinnan 
pohjautuessa pääasiallisesti heinään tai säilöhei-
nään. 

TalliPro Hiveral sisältää A-, D- ja E-vitamiinit.

TalliPro Hiveral

TalliPro Sport on kehitetty täyttämään raskaassa 
valmennuksessa ja kilpailukäytössä olevien urhei-
luhevosten tarpeet. Sport sisältää tärkeiden kiven-
näisaineiden lisäksi hivenaineet, vitamiinit, ami-
nohapot ja energia-aineenvaihduntaa tehostavaa 
betaiinia (TMG).

TalliPro Sportin koostumuksessa on otettu huomioon 
erityisesti kovassa rasituksessa olevalle hevoselle 
tärkeä E-vitamiini ja B-vitamiinit. Sportin B-vitamii-
nikoostumus on tuoteryhmässään ainutlaatuinen. 

Sport täydentää monipuolisella koostumuksellaan 
muuta väkirehuannosta, sillä se sisältää myös me-
lassileikettä, sinimailasjauhoa, perunaproteiinia ja 
merilevää. Lisäksi siihen on lisätty puhtaita amino-
happoja: lysiiniä ja metioniinia. 

TalliPro Sport urheiluhevosille

• Täydennysrehu 
hevosen mahan 
hyvinvointiin

• Sisältää kivennäiset, 
hivenaineet ja 
vitamiinit

• MSM lihasten ja 
nivelten hyvinvointiin

• Orgaaninen seleeni

• Pakkauskoko: 20 kg

• Täydennysrehu 
kilpahevoselle kovaan 
rasitukseen

• Sisältää tarvittavat 
kivennäiset, 
hivenaineet ja 
vitamiinit

• Käytetään kauran 
lisänä

• Runsaasti E-vitamiinia 
ja B-vitamiineja

• Aminohappoja

• Orgaaninen seleeni

• Pakkauskoko: 20 kg

• Kalsium/fosfori suhde 
2,3:1

• Erinomainen 
karkearehuvaltaiseen 
ruokintaan

• Orgaaniset hivenaineet

• Lisätty A-, D- ja 
E-vitamiinit

• Pakkauskoko: 20 kg

TERHO RAUTIAINEN  

SUOSITTELEE
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REHUT

TalliPro Mysli ja TalliPro Sport Mysli on suunniteltu käytettäväksi ainoana väkirehuna. Mysli tai Sport 
Mysli yhdessä heinän kanssa muodostaa helpon ja tasapainoisen ruokintavaihtoehdon hevosellesi.

TalIiPro Mysli

TalliPro Mysli on monipuolinen ja maittava kauraton 
rehu, joka sopii kaikille hevosille. TalliPro Mysli tar-
joaa oikeissa suhteissa hevosen tarvitsemat kiven-
näis- ja hivenaineet sekä vitamiineja. Tasapainoinen 
koostumus tarjoaa monipuolisen energianlähteen ja 
sisältää runsaasti helposti hyväksikäytettävää, su-
lavaa kuitua. Hiutaleinen koostumus sopii erityisen 
hyvin myös herkkämahaisille ja nirsoille hevosille. 

Orgaanisen seleenin lisäksi TalliPro Mysli sisältää 
orgaanisessa muodossa olevaa sinkkiä, kuparia ja 
mangaania.

TalliPro Mysli sisältää mm. höyryvalssattua ohraa, 
sinimailasta, maissi- ja porkkanahiutaleita, melas-
sileikettä, seosmelassia, vehnää, kylmäpuristettua 
rypsiöljyä ja merilevää.

• Kauraton mysli 
hevoselle

• Lämpökäsiteltyä ohraa

• Orgaaninen seleeni

• Orgaaninen kupari, 
sinkki ja mangaani

• Pakkauskoko: 20 kg

TalliPro Sport Mysli on urheiluhevosille suunniteltu 
monipuolinen ja maittava rehu. TalliPro Sport Mysli 
tarjoaa runsaasti energiaa ja sen sisältämät lämpö-
käsitellyt raaka-aineet ovat hyvin elimistön hyväk-
sikäytettävissä. 

TalliPro Sport Mysli sisältää lisäksi oikeissa suhteis-
sa urheiluhevosen hevosen tarvitsemat kivennäis- ja 
hivenaineet sekä runsaasti vitamiineja, aminohap-
poja ja betaiinia (TMG). Tasapainoinen koostumus 
tarjoaa monipuolisen energianlähteen kovaankin 
rasitukseen.

TalliPro Sport Mysli sisältää mm. ohraa, sinimailasta, 
vehnää, maissi- ja porkkahiutaleita, melassileikettä, 
seomelassia, kasviöljyä ja merilevää.

TalliPro Sport Mysli mysli urheiluhevosille

• Mysli kilpahevoselle

• Monipuolinen raaka-
ainekoostumus

• Lämpökäsiteltyä viljaa

• Orgaaninen seleeni

• Runsaasti vitamiineja

• Aminohappoja

• Pakkauskoko: 20 kg

VEERA MANNINEN  

SUOSITTELEE
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RUUSUNMARJAN VAIKUTUS 
VALMENNETTAVILLA HEVOSILLA
Tanskassa tehdyssä tieteellisessä tutkimuksessa jaettiin 74 aktiivisessa valmennuksessa olevaa ravihevosta kahteen 
ryhmään.  Toinen ryhmä sai placebo –tuotetta ja toinen ryhmä ruusunmarjavalmistetta kolmen kuukauden ajan. 
Tutkimukseen osallistuneet hevoset olivat kaikki samasta valmennuskeskuksesta ja keskimäärin 7 vuoden ikäisiä. 
Valmennus tutkimusjakson aikana sisälsi 4 kertaa viikossa intensiivistä intervalliharjoittelua. Yksi valmennuskerta 
kesti noin 45 minuuttia sisältäen lämmittelyn ja loppuverryttelyn.  

   TULOKSET

Ruusunmarjavalmistetta saaneiden hevosten neutrofiilien kemotaksia laski arvosta 30,4 arvoon 9,0 (solujen siir-
tymä aikayksikköä kohden) indikoiden parempaa anti-inflammarista aktiivisuutta (taulukko 1). Vertailuryhmässä 
arvot olivat tasolla 31,5 kokeen alkaessa ja 33,7 kolmen kuukauden jakson jälkeen.

Ruusunmarjavalmiste merkitsevästi paransi myös antioksidatiivista kapasiteettia. Ruusunmarjavalmistetta saanei-
den hevosten seerumin C-vitamiinipitoisuus oli 17 % korkeampi sekä kaksi että 4 tuntia ruokinnan jälkeen (tau-
lukko 2).

Ruusunmarjavalmisteen käyttö näkyi myös hevosten suorituksessa ja palautumisessa. Ennen tutkimusjaksoa hev-
osten suoritusaika 1000 metrillä oli keskimäärin sama. Kolmen kuukauden testijakson jälkeen ruusunmarjavalm-
istetta saaneiden hevosten suoritusaika lyheni keskimäärin 1,1 sekuntia (78,3 sekuntia vs 77,2 sekuntia). Valmenta-
jien henkilökohtaisen arvion perusteella ruusunmarjavalmistetta saaneet hevoset olivat notkeampia valmennusta 
seuraavana päivänä.

   JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämä tutkimus tehtiin ja tulokset saatiin korkealla ruokintatasolla (ruusunmarjavalmistetta 210 g/päivä).  Tulokset 
kuitenkin selvästi viittaavat, että ruusunmarjavalmisteella on anti-inflammatorinen ja antioksidatiivinen vaiku-
tus. Ruusunmarjalla on todettu olevan vastaavia vaikutuksia myös ihmisillä. Ruusunmarja toimii antioksidanttina 
todennäköisesti sen sisältämän korkean C-vitamiinipitoisuuden ansiosta. Ruusunmarjan sisältämä C-vitamiini on 
tutkimusten mukaan selvästi tehokkaammin hevosen hyväksikäytettävissä kuin askorbiinihappo.

Teksti on lyhennelmä artikkelista: A randomised placebo controlled double blind study on the effect of subspecies of 
rose hip (Rosa canina) on the immune system, working capacity and behaviour of horses. Winther et al. 2010. EAAP 
Publication No 128. The impact of nutrition on the health and welfare of horses.  5th European Workshop Equine 
Nutrition, Cirencester.
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TalliPro Herbal on yrtteihin perustuva täydennysrehusarja. Herbal tuotteita voit käyttää tuke-
maan hevosen hyvinvointia TalliPro tuotteiden rinnalla.

TALLIPRO HERBAL -TÄYDENNYSREHUT

100 % kokonainen chian siemen. Chian 
siemenet sisältävät runsaasti valkuaista, 
aminohappoja ja hyviä rasvahappoja ihon 
ja karvapeitteen hyvinvointiin.

Chian siemenet liotetaan lämpimässä ve-
dessä. Ne imevät nopeasti itseensä vettä 
muodostaen geeliä.

TalliPro Chian siemen

• 100 % chian siemen, kokonainen

• Hyvä lisävalkuaisenlähde

• Korkealaatuinen 
rasvahappokoostumus

• Mahan, ihon ja karvapeitteen 
hyvinvointiin

• Pakkauskoko: 2,7 kg

100 % MSM eli metyylisulfonyylimetaani. MSM edes-
auttaa lihasvammojen paranemista ja lievittää lihas-
arkuutta ja lihasten jäykkyyttä. MSM auttaa turvaa-
maan nivelten ja jänteiden normaalia toimintaa, sillä 
rikki toimii elimistössä muun muassa nivelpintojen, 
rustojen ja sidekudosten rakennusaineena. Erinomai-
nen lisäravinne kovassa rasituksessa oleville hevo-
sille ja seniorihevosille.

TalliPro MSM

• 100 % MSM eli metyyli-
sulfonyylimetaani

• Nivelten hyvinvointiin

• Lihasten hyvinvointiin

• Pakkauskoko: 1,2 kg

100 % rouhittu ruusunmarja. Ruusunmar-
ja on monipuolinen luonnollisten vitamii-
nien ja hivenaineiden lähde. Ruusunmar-
jan sisältämä luonnollinen C-vitamiini on 
erittäin hyvin hevosen hyväksikäytettä-
vissä ja se tutkitusti tukee nivelten hy-
vinvointia. Ruusunmarja on erinomainen 
ravintolisä kovassa rasituksessa oleville 
hevosille ja seniorihevosille.

TalliPro Ruusunmarja

• 100 % ruusunmarja, rouhittu

• Luonnonmukainen vitamiinilähde

• Runsaasti hevoselle helposti 
hyväksikäytettävää C-vitamiinia

• Nivelten hyvinvointiin

• Pakkauskoko: 1,5 kg

100 % jauhettu inkiväärinjuuri. Inkivääri on yksi 
luonnon parhaita lisäravinteita erilaisia tulehdus-
tauteja vastaan ja nivelten liikkuvuuden tukemi-
seen. Inkivääri poistaa tehokkaasti nestettä hevosen 
jaloista ja vähentää turvotuksia ja kolotuksia. Inki-
vääri on antibioottinen kasvi, joten se kannattaa an-
taa kuureina. Ei suositella kantaville tai imettäville 
tammoille.

TalliPro Inkivääri

• 100 % jauhettu 
inkiväärijuuri

• Nivelten hyvinvointiin 
ja liikkuvuuteen

• Pakkauskoko: 450 g
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Rakeistettu rypsirouheeseen ja rypsipuristeeseen 
pohjautuva valkuaistäydennysrehuseos. Tuotteen 
raakavalkuaispitoisuus 30 % ja se sisältää lysiiniä 
15 g/kg. Annostus imettäville tammoille 1 kg/päivä, 
tiineille tammoille 0,5 kg/päivä ja vieroitetuille var-
soille 0,5 kg/päivä.  Annostusta voi tarkentaa heinän 
analyysin perusteella.

Melica Melassoitu Rypsi

PERUSREHUT HEVOSELLE

Kotimainen pellavansiemenpuriste. Pellavansiemen-
puristeen sisältämä lima-aine eli musiini on perin-
teinen ruuansulatuskanavan hyvinvoinnin ylläpi-
täjä. Tämän lisäksi pellavansiemenpuriste sisältää 
omega-3- ja omeja-6-rasvahappoja ja toimii samalla 
valkuaisen lähteenä. 

Hiven Pellava

Rakeistettu melassileike. Maistuva melassileike si-
sältää helposti sulavia kuituja ja tuo rehustukseen 
energiaa ilman tärkkelystä. Melassileike täydentää 
erinomaisesti kauraan pohjautuvaa ruokintaa. Anne-
taan veteen turvotettuna.

Melica Melassileike

• Rypsipohjainen 
valkuaisrehu

• Tammalle ja varsalle 
lisävalkuaisen lähteeksi

• Pakkauskoko: 25 kg

• Energiaa hyvin 
sulavista kuiduista

• Ei sisällä tärkkelystä

• Sokeripitoisuus 9 %

• Maistuva lisä 
ruokintaan

• Pakkauskoko 25 kg

• Pakkauskoko: 15 kg
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TÄRKEÄT ADE-VITAMIINIT
Hevonen muodostaa itse A-vitamiinia heinän sisältämästä beetakaroteenista. Hyvää laidunruohoa syödessään he-
vonen pystyy täyttämään koko A-vitamiinin tarpeensa heinän sisältämän beetakaroteenin avulla. Heinän beetakaro-
teenipitoisuus laskee nopeasti jo korjuun aikana ja pitoisuuden lasku jatkuu koko ajan säilytysajan myötä. Tuore, leh-
tevä heinä on myös beetakaroteenin lähde hevoselle, vaikka pitoisuus onkin enää vain kymmenesosa laidunruohon 
pitoisuuksista. Heikkolaatuisen heinän beetakaroteenipitoisuus on enää hyvin matala. Kevättalvella on hyvä huo-
lehtia riittävästä A-vitamiinin saannista vitamiinivalmisteilla. Erityisen tärkeää tämä on siitostammoille ja kovassa 
valmennuksessa oleville hevosille, joilla on korkeampi A-vitamiinin tarve.

     TAULUKKO 1. ERI KARKEAREHUJEN SISÄLTÄMÄ BEETAKAROTEENIPITOISUUS (DSM)

D-vitamiinia muodostuu iholla auringonvalon vaikutuksesta. Pimeään vuodenaikaan ja loimitettuna ulkoilevilla he-
vosilla D-vitamiinin synteesiä ei käytännössä tapahdu, vaan D-vitamiini on saatava vitamiinivalmisteista. D-vitamiini 
on tärkeä mm. kalsiumin imeytymiselle ja aineenvaihdunnalle elimistölle. Tämän vuoksi nopeasti kasvavien varsojen 
D-vitamiinitarve on elopainoon suhteutettuna huomattavan korkea. Tuore ruoho, säilöheinä ja heinä sisältävät D2-
vitamiinia vaihtelevissa määrin. Kesällä laiduntaessa hevonen ei tarvitse välttämällä erillisiä D-vitamiinivalmisteita.

A- ja D-vitamiinia sisältäviin valmisteisiin yleensä lisätään myös E-vitamiinia. Myös E-vitamiinia on runsaasti tuo-
reessa ruohossa, erityisesti ruohon lehtiosassa. Lehtevässä tuoreessa heinässä on E-vitamiinia jopa 300 mg/kg ka. 
Tuore, hyvälaatuinen laidunruoho onkin erinomainen E-vitamiinin lähde hevosille. Ruohon E-vitamiinipitoisuus al-
kaa kuitenkin laskea nopeasti niiton jälkeen. Mitä pidempään niitetty ruoho on alttiina hapelle ja auringonvalolle, 
sitä enemmän E-vitamiinia hajoaa. Heinän E-vitamiinipitoisuus on usein vain 20 % tuoreen ruohon pitoisuuksista. 
Nopeimmillaan E-vitamiinien hajoaminen tapahtuu muutamassa päivässä. Riittävästä E-vitamiinin saannista on 
tärkeä huolehtia erityisesti kovassa valmennuksessa olevien hevosten kohdalla ja siitostammoille.

ADE-vitamiinit luokitellaan rasvaliukoisiksi vitamiineiksi ja ne voivat varastoitua elimistöön. Lisävitamiineja käytet-
täessä on hyvä huomioida erityisesti A- ja D-vitamiinin laskennallinen saanti kaikista rehuvalmisteista. E-vitamiini 
on turvallinen vitamiini ja sitä voi antaa tarvittaessa urheiluhevosille ja siitostammoille melko suuriakin annoksia.

    TAULUKKO 2. ADE-VITAMIINIEN SUOSITUKSET ERI HEVOSRYHMILLE, OLETUSPAINO 500 KG (DSM)

13



TalliPro BE -vitamiini on urheiluhevosten tarpeeseen 
kehitetty tuote. BE-vitamiinilisäys on paikallaan 
myös muille hevosille erilaisissa stressitilanteissa 
kuten sairaudet, lääkitys, ruokinnan muutokset ja 
vieroitus. Elimistö tarvitsee B-vitamiineja mm. hiili-
hydraattien ja valkuaisaineiden hyväksikäyttöön. E-
vitamiini on tärkeä lihaksia suojaava antioksidantti.

Hevosen umpi- ja paksusuolen mikrobitoiminnan 
seurauksena muodostuu B-vitamiineja. Tämä sisäi-
nen synteesi ei kuitenkaan riitä kattamaan rasitus-
tiloissa hevosen B-vitamiinien tarvetta, sillä vain 
noin 25 % umpi- ja paksusuolessa muodostuneesta B-vitamiinista imeytyy suolen 
epiteelikerroksen läpi verenkiertoon. Kilpahevosen B-vitamiinien tarve onkin noin 
kaksinkertainen harrastehevosen B-vitamiinin tarpeeseen verrattuna.

TalliPro Multivitamiini on tasapainoinen monivita-
miini kaikille hevosille ja poneille. Se on erinomai-
nen lisä ruokintaan sisäruokintakauden aikana ja 
erityisesti kovassa rasituksessa oleville hevosille, 
kantaville tammoille sekä erilaisten sairauksien ja 
stressitilanteiden aikana. Sisältää myös orgaanista 
seleeniä!

TalliPro ADE Omega on laadukas vitaminoitu löhiöl-
jy. Se sisältää runsaasti A- ja D-vitamiinia ja lisäk-
si  E-vitamiinia. Lohiöljyn omega-rasvahapot ovat 
tärkeitä elimistölle ja antavat karvalle kiiltoa. Riit-
tävästä A- ja D-vitamiinien saannista tulee huoleh-
tia erityisesti kevättalvella karkearehun vitamiini-
pitoisuuksien laskiessa varastointiajan myötä. ADE 
Omega on myös erinomainen tuote siitostammoille 
ennen astutusta ja tiineyden aikana. 

Vitamiinit osallistuvat elimistössä mm. energiantuotantoon, aineenvaihduntaan ja toimivat 
useiden entsyymimolekyylien osina. Hevosen vitamiinitarve tulee täytettyä osittain rehun 
sisältämien ja osittain rehuun lisättävien vitamiinien avulla. Tarvittavaan vitamiinilisäykseen 
vaikuttaa mm. hevosen käyttötarkoitus, terveydentila ja ympäristötekijät.

TalliPro BE -vitamiini

TalliPro Multivitamiini

TalliPro ADE Omega

VITAMIINIT

• Monipuolinen BE-
vitamiinivalmiste

• Urheiluhevosille, 
karvanvaihtuessa ja 
ruokinnan muutoksissa

• Pakkauskoko: 1 ja 5 
litraa

• Tasapainoinen 
monivitamiinivalmiste 
hevosille

• Rasvaliukoiset 
ADE-vitamiinit ja 
B-vitamiineja

• Orgaanista seleeniä

• Pakkauskoko: 1 ja 5 
litraa

• Vitaminoitu lohiöljy

• ADE-vitamiinien 
lähteeksi

• Laadukas 
happealäpäisemätön 
pakkaus

• Pakkauskoko: 1 litra
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TalliPro Omega Oil Mix E-Natural sopii kaikille he-
vosille tuomaan ruokintaan hyvälaatuisia rasva-
happoja. Omega Oil Mix E-Naturalin avulla voidaan 
nostaa runsaasti energiaa tarvitsevien kilpahevos-
ten rehun energiapitoisuutta ilman rehuannoksen 
tärkkelyspitoisuuden nousua. Öljy sisältää ener-
giaa keskimäärin 3,5 kertaa enemmän kuin vilja. 
Omega Oil Mix E-Natural sisältää elimistölle välttä-
mättömiä omega-3 (alfalinoleenihappo) ja omega-6 
(linolihappo) rasvahappoja. Omegarasvahappoja 
tarvitaan elimistössä mm. ihon ja solujen uusiutu-
miseen, veriarvojen tasapainottamiseen (verenpai-
ne ja kolesteroli), tulehdusreaktioiden ehkäisyyn ja 
nivelten toimintaan. E-vitamiinin tarve nousee, kun 
ruokintaan lisätään öljyä. 

Omega Oil Mix sisältää luonnollista E-vitamiinia  
RRR-alfatokoferyyliasetaattina 1000 mg/kg!

Rankan valmennuksen tai kilpailun aikana hevonen 
saattaa hikoilla jopa 15 – 20 l tunnissa. Runsaan hi-
koilun seurauksena hevonen menettää suuria mää-
riä elimistön toiminnalle ja solujen nestetasapainol-
le tärkeitä suoloja, etupäässä natriumia (Na), klooria 
(Cl), kaliumia (K), kalsiumia (Ca) ja magnesiumia (Mg). 
Hikoillusta nesteestä osa on peräisin veriplasmas-
ta. Runsas hikoilu pienentää veriplasman tilavutta 
(=veren tilavuutta), minkä seurauksena verenkierto 
lihaksistoon heikkenee. 

TalliPro Elektrolyytti on suunniteltu vastaamaan mahdollisimman tarkoin hevosen 
hien koostumusta, jotta elimistön nestetasapaino saadaan palautumaan. Elektro-
lyytit osallistuvat elimistössä mm. solujen happo-emästasapainon ylläpitoon ja 
hermoston ja lihaksiston toimintaan. Veren elektrolyyttipitoisuus, erityisesti Na-
pitoisuus, vaikuttaa myös janontunteeseen. Veren Na-pitoisuuden laskiessa liian 
alas janontunne vähenee ja hevonen ei juo riittävästi pystyäkseen ylläpitämään 
nestetasapainon. Tämän vuoksi elektrolyyttien lisäys rehustukseen runsaan hikoi-
lun yhteydessä on olennainen osa urheilusuoritusta ja siitä palautumista. 

TalliPro Elektrolyytti on suunniteltu vastaamaan hevosen menettämiä suoloja juu-
ri oikeissa suhteissa. TalliPro Elektrolyytti lisää hevosen juomahalukuutta, joten 
puhdasta juomavettä tulee olla aina hevosen saatavilla. 

elektrolyyttilisä 
on olennainen osa 

urheilusuorituksesta 
palautumista

TalliPro Elektrolyytti

TalliPro Omega Oil Mix

ELEKTROLYYTTIVALMISTEET

ÖLJYVALMISTEET

• Korvaamaan 
hikoilun yhteydessä 
menetettyjä suoloja

• Ylläpitämään elimistön 
nestetasapainoa

• Runsaaseen hikoiluun

• Pakkauskoko: 2,8 kg

• Rypsi- ja pellavaöljyn 
seos

• Lisätty luonnollista 
E-vitamiinia

• Energianlähteeksi

• Tuomaan hyviä 
rasvahappoja mm. ihon 
ja karvan hyvinvointiin

• Pakkauskoko: 5 ja 20 
litraa
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TalliPro MultiEffect sisältää tarkoin tutkittuja raaka-
aineita hevosen ruoansulatuskanavan toiminnan ja 
vastustuskyvyn ylläpitämiseksi. Multi-Effect sisäl-
tää mm. tehokkaasti mahalaukun happoja pusku-
roivaa Lithothamium calcareum -merilevää, pella-
vansiemenrouhetta ja ProGut-hiivavalmistetta.

TalliPro MultiEffectiä suositellaan erityisesti ma-
hahaavasta toipuville tai mahahaavaherkille hevo-
sille, maha- ja suolistohäiriöisille hevosille (esim. 
löysä tai kova lanta), rehunvaihdosten yhteyteen 
ja ylläpitämään vastustuskykyä erilaisissa stressi-
tilanteissa. Parempi vastustuskyky näkyy mm. ve-
ren vasta-ainemäärässä ja vasta-aineiden pitoisuus 
nousee myös imettävän tamman maidossa. Talli-
Pro MultiEffect sopii erinomaisesti myös jatkuvaan 
käyttöön.

TUTKITUSTI 
TEHOKAS

LUE LISÄÄ
SIVULTA 3

MAHAN JA SUOLISTON TOIMINTAAN

MUUT TÄYDENNYSREHUT

TalliPro MultiEffect

• Hevosen mahahaavan 
ennaltaehkäisyyn

• Puskuroi hevosen 
mahahappoja

• Progut 
-suolistoparannetta

• Tutkitusti tehokas 

• Pakkauskoko:  
7,5 ja 20 kg

Riittävä raudan saanti on olennaista erityisesti ur-
heiluhevosille. Rankassa valmennuksessa hevonen 
on huippu-urheilija, jonka raudan saannista tulee 
huolehtia, jotta hevonen ei kärsisi anemiasta ja suo-
rituskyky saadaan huippuunsa. Punasolujen hemo-
globiini sisältää 60 % elimistössä olevasta raudasta. 
Hemoglobiini kuljettaa veressä happea ja lihasten 
riittävä hapensaanti on oleellista hyvien suoritus-
ten kannalta.

Pelkkä riittävä raudan saanti ei kuitenkaan riitä eh-
käisemään anemiaa. Tärkeää on raudan muoto. Tal-
liPro FerroPlussan sisältämä rauta on hyvin imey-
tyvää rautaglysinaattia. Hyvin imeytyvän raudan 
lisäksi on olennaista antaa raudan hyväksikäyttöä 
edistäviä hivenaineita, joita on TalliPro FerroPlus-
sassa. 

TalliPro FerroPlus

• Hyvin imeytyvää 
rautaa

• Raudan imeytymistä 
tukevia hivenaineita ja 
vitamiineja

• Kovassa rasituksessa 
oleville hevosille

• Toipilaille

• Kuuriluontoiseen 
käyttöön

• Pakkauskoko: 1 kg

ruoansulatuskanavan 
toiminnan ja 

vastustuskyvyn 
ylläpitämiseksi

MANNOPROTEIINIT:
• estävät haitallisten bakteerien 

kiinnittymistä suolen seinämään

OMEGA -RASVAHAPOT:
• Kylmäpuristetun pellavansie-

menrouheen sisältämästä öljystä 
hevonen saa hyvälaatuisia ome-
ga 3- ja omega 6- rasvahappoja 
ihon ja karvan hyvinvointiin.

NUKLEOTIDIT:
• parantavat vastustuskykyä
• edistävät suolen pinnan kehity-

stä
• edistävät suolen toimintaa tehos-

tavien mikrobien kasvua

BETAGLUKAANIT: 
• edistävät vastustuskykyä

LITHOTHAMIUM CALCAREUM:
• puskuroi tehokkaasti maha-

laukun happamuutta ja ylläpitää 
mahan oikeaa pH-tasoa

KUIDUT:
• TalliPro MultiEffectin sisältämät 

kuidut ja pellavansiemenrouheen 
lima-aines eli musiini ylläpitävät 
suolen liikettä. 
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Runsaasti biotiinia sisältävä Hivetiini ylläpitää eri-
tyisesti kavioiden ja karvapeitteen kuntoa. Hivetiini 
sisältää lisäksi kuparia ja sinkkiä hyvin imeytyvinä 
glysiinikelaatteina.  Hivetiini sisältää tärkeitä aines-
osia kavion sarveiskudoksen muodostamiseen. On-
gelmatilanteissa suositellaan 6 kuukauden kuuria, 
sillä kavio  uusiutuu hitaasti.

Orgaanista sinkkiä, kuparia ja mangaania sisältävä 
hivenaineseos hevosille ja poneille.

TalliPro Max4Motion sisältää neljää tehoainet-
ta: kollageenihydrolysaattia, hyaluronihappoa, 
kondroitiinisulfaattia ja glukosamiinia.

Nestemäinen hyaluronihappovalmis-
te ylläpitämään hevosten nivelten 
toimintaa. Yksi päiväannos sisältää 
200 mg hyaluronihappoa.

TalliPro Max4Motion

TalliPro Hiveplex

TalliPro Hyaluronihappo

TalliPro Hivetiini

TalliPro AminoPower on suunniteltu urheiluhevos-
ten tarpeeseen tukemaan suoritusta, lihaksiston 
kehitystä ja edistämään palautumista suorituksen 
jälkeen. Tuote soveltuu erinomaisesti käytettäväksi 
sekä kilpaileville hevosille että tukemaan lihaksis-
ton kehitystä nuorille hevosille ja toipilaille. Talli-
Pro AminoPower sisältää lihaksiston kehitykselle 
ja valkuaisen hyväksikäytön kannalta tärkeitä ami-
nohappoja, lysiiniä ja metioniinia, karnitiinia sekä 
runsaasti lihaksistoa suojaavia antioksidantteja E-
vitamiinia ja orgaanista seleeniä.

TalliPro AminoPower

• Lihaksiston kehitykseen 
ja kovaan rasitukseen

• Sisältää tärkeimmät 
aminohapot

• E-vitamiinia ja 
orgaanista seleeniä

• Pakkauskoko: 1 kg

• Runsaasti biotiinia

• Kavioiden kasvuun ja 
hyvinvointiin

• Orgaaninen sinkki ja 
kupari

• Pakkauskoko: 1,6 kg

• Orgaanisia hivenaineita

• Kavioille ja karvalle

• Hivenainetarpeen 
täydentämiseen

• Pakkauskoko: 2 kg

• Vahva, nestemäinen 
hyaluronihappovalmiste

• Nivelten toiminnan ylläpitämiseen

• Hyvänmakuinen!

• Pakkauskoko: 1 litra

• Kollageeni, 
hyaluronihappo, 
kondroitiinisulfaatti, 
glukosamiini

• Kovaan rasitukseen

• Seniorihevosille

• Pakkauskoko: 850 g

Max4Motionia suositellaan erityisesti 
kovassa rasituksessa oleville hevosille, 

toipilaille ja vanhemmille hevosille.
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TalliPro Nuolumineraali sopii erinomaisesti kiven-
näis- ja hivenaine-lähteeksi laitumelle tai pihattoon. 
Tasapainoisen koostumuksensa ansiosta se sopii 
myös ainoaksi kivennäis- ja hivenainelähteeksi täy-
sikasvuisille pääosin karkearehuruokinnalla oleville 
hevosille ja poneille. Kalsiumin ja fosforin suhde on 
2,8:1.

Biotal Biostable on erityisesti hevosten säilöhei-
nälle (kuiva-ainepitoisuus 50-75 %) tarkoitettu 
biologinen säilöntäaine. Biostablen sisältämän Lac-
tobacillus Buchnerin toiminta ehkäisee hiivojen ja 
homeiden muodostumista sekä jälkilämpenemistä 
paalin avaamisen jälkeen. Yksi annospussi riittää 25 
tonniin säilöheinää. 

TalliPro Stable on Lactobacillus Buchneria sisältävä 
biologinen säilöntäaine hevosten säilöheinälle (kui-
va-aine 50 - 75 %). Lactobacillus Buchneri ehkäi-
see tehokkaasti hiivojen ja homeiden kasvua sekä 
jälkilämpenemistä paalin avaamisen jälkeen. Yksi 
annospussi riittää 25 tonniin säilöheinää. TalliPro 
Stablea voi käyttää myös olkipaalien säilömiseen, 
jolloin yksi pussillinen riittää 50 tonnille olkea.

NUOLUKIVET

BIOLOGISET REHUNSÄILÖNTÄAINEET

TalliPro Nuolumineraali

TalliPro Stable

Biotal Biostable

• Nuolukivi laitumelle ja 
pihattoon

• Sopii myös ainoaksi 
kivennäiseksi

• Orgaaninen seleeni

• Pakkauskoko: 10 kg

• Maitohappobakeerival-
miste säilöheinälle

• Estää hiivojen ja ho-
meiden kasvua

• Ehkäisee paalin lämpe-
nemistä

• Maitohappobakteerival-
miste säilöheinälle

• Estää hiivojen ja ho-
meiden kasvua

• Ehkäisee paalin lämpe-
nemistä
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Laiduntavana eläimenä hevonen on sopeutunut syömään kuitupitoista karkearehua. Luonnossa 
hevonen syö 10 – 15 tuntia vuorokaudesta eikä pidä syömisessä yli 3 – 4 tunnin taukoja. Karke-
arehun saannilla onkin vaikutusta hevosen terveyteen, hyvinvointiin ja myös suorituskykyyn. 
Liian vähäinen karkearehun saanti johtaa helposti käyttäytymishäiriöihin kuten imppaamiseen 
tai kutomiseen. Tyypillisiä muutoksia käytöksessä ovat myös lisääntynyt veden kanssa leikki-
minen ja hyvin runsas juominen. Kun karkearehua ei ole saatavilla maistuvat hevosille myös 
kuivikkeet. Rajoitetulla karkearehuruokinnalla olevien hevosten mahasta onkin löytynyt jopa 
3,5 kg purukuiviketta.

HEINÄRUOKINNAN ABC

Ruuansulatuskanavan hyvinvoinnin turvaamiseksi hevosen tulisi saada karkearehua 1,5 kg ka (kuiva-ainetta)/100 kg 
elopainoa. Jotta hevonen pystyisi toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistään, tulisi karkearehua olla tarjolla vähin-
tään 8 tuntia, mutta mieluiten 10 tuntia vuorokaudesta ilman pitkiä taukoja karkearehun saannissa.

Vähäinen liikunta yhdistettynä runsaaseen heinäruokintaan saattaa aiheuttaa liiallista lihomista. Näissä tilanteissa 
syömisnopeutta voi yrittää hidastaa mm. tiheäsilmäisillä heinäverkoilla. Hyvälaatuinen olki on myös hyvä karkeare-
hun lähde. Olki tulisi kuitenkin lisätä ruokintaan vähitellen ja sen määrä pidetään päivittäisestä karkearehuannok-
sesta ihanteellisesti alle 30 %:ssa. Laihdutustilanteissa karkearehun saantia voi rajoittaa tasolle 1,25 kg ka/100 kg 
elopainoa. On suositeltavampaa antaa mieluummin vähemmän energiaa sisältävää karkearehua kuin tinkiä voimak-
kaasti päivittäisestä rehumäärästä.

Raskaassa valmennuksessa olevalle hevoselle kannattaa valita hyvin sulava ja runsaasti energiaa sisältävä karkeare-
hu, mikä vähentää runsaan väkirehuruokinnan tarvetta ja näin myös mm. mahahaavan riskiä. Jos sato on korjattu 
samanaikaisesti, on kuivan heinän (kuiva-aine 85 %) ja säilöheinän (kuiva-aine 50 – 70 %) sulavuus ollut sama eli 
tällä tekijällä ei ole ollut vaikutusta ravintoaineiden hyväksikäyttöön. Korjuuaika eli korjattavan sadon kasvuaste on 
tärkein sulavuuteen vaikuttava tekijä. Myöhään korjattu kuitupitoinen heinä on heikommin sulavaa kuin aikaisin 
korjattu valkuaispitoisempi heinä. Myös kasvilaji vaikuttaa heinän sulavuuteen. Tyypillisesti esimerkiksi sinimailasen 
sulavuus on heinäkasveja parempi.

Heinälaadun vaihtelu tulee myös huomioida. Otettaessa käyttöön uutta heinäerää tulisi muutokset tehdä vähitellen, 
aivan kuten väkirehunruokinnan muutoksetkin. Sekä vaihtelut heinän kuiva-ainepitoisuudessa että ravintoainekoos-
tumuksessa aiheuttavat muutoksia suoliston mikrobistoon. Muutos heinän raakavalkuaistasossa näkyy umpi-pak-
susuolen pH-arvoissa jopa kolme viikkoa ruokinnan muutoksesta. Kuiva-ainepitoisuuden vaihtelu vaikuttaa paitsi 
mikrobeihin, myös umpi-paksusuolen sisällön kuiva-ainepitoisuuteen. Muutokset karkearehuruokinnassa lisäävät 
ähkyriskiä 7 päivän ajan ja tietyissä tapauksissa jopa 28 päivää. Jos heinälaatu muuttuu huomattavasti, on suositel-
tavaa käyttää siirtymävaiheeseen jopa 2 – 3 viikkoa, vaikka se käytännönolosuhteissa hieman haasteita asettaakin.
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K arkearehu muodostaa pääosan hevosen rehuannoksesta ollen koko ruokinnan perusta. Hyvä-
laatuinen karkearehu sisältää paitsi kuitua, myös ravintoaineita: energiaa, valkuaisaineita, ki-
vennäisiä, hivenaineita ja vitamiineja. Karkearehun ravintoaineet ovat kasvin lehdissä ja kuitu 

varsiosassa. Oikean korjuuajankohdan määrittäminen on tärkeää, jotta saadaan korjattua sopivassa 
suhteessa eri ravintoaineita sisältävää karkearehua. 

Teettämällä karkearehusta rehuanalyysin saa arvokasta tietoa ravintoainesisällöstä. Rehuanalyysin 
antamaa tietoa voi hyödyntää suunniteltaessa hevoselle tasapainoinen, taloudellinen ja terveellinen 
ruokinta. Analysoitavia kohteita ovat: kuiva-aine, kuitu, raakavalkuainen, sulava raakavalkuainen (SRV) ja 
energiapitoisuus (MJ). Rehuanalyysin avulla voi selvittää myös rehun kivennäis- ja hivenainekoostumuksen. 

Karkearehun laatu tulee tarkastaa aistinvaraisesti (home, pöly) joka syöttökerralla. Huonolaatuinen 
karkearehu on hevoselle aina terveysriski. 

Säilöheinä on muovitettuun paaliin korjattua rehua, jonka kuiva-aine on yli 50 %. Säilyvyys perustuu 
maitohappokäymiseen, mutta korkeasta kuiva-ainepitoisuudesta johtuen pH ei laske yhtä alas kuin 
esikuivatulla säilörehulla. Säilöheinän säilyvyysongelmat johtuvat homeiden ja hiivojen kasvusta. 
Homeitten ja hiivojen toiminta aiheuttaa paalin lämpenemisen, ravintoainetappioita ja lopulta paalin 
pilaantumisen. 

Vilomix Finland Oy:n hevosten säilöheinän valmistukseen suunnitellut maitohappobakteerivalmisteet 

LAADUKAS KARKEAREHU
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sisältävät ainutlaatuista Lactobacillus Buchneri –bakteeria. Lactobacillus Buchneri muokkaa paalissa 
muodostuvasta maitohaposta edelleen käymistuotteina etikkahappoa, propyleeniglykolia, propionihappoa 
ja propanolia. Nämä neljä lopputuotetta yhdessä vähentävät voimakkaasti hiivojen ja homeiden kasvua 
paalissa. Biotal Biostable ja TalliPro Stable ehkäisevät paalin jälkilämpenemistä avaamisen jälkeen. 

Korkeasta kuiva-ainepitoisuudesta johtuen säilöheinä tulisi paalata riittävän tiiviksi. Säilöheinän 
muovitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta riittävä ilmatiiviys saadaan aikaiseksi. 
Muovikerroksia on hyvä käyttää jopa kaksinkertaisesti tavalliseen esikuivattuun säilörehuun 
verrattuna. Hyvälaatuisen säilöheinän etuna kuivaan heinään verrattuna on pölyämättömyys ja 
varastointimahdollisuus myös ulkotiloissa.

 Lactobacillus Buchnerin jälkilämpenemistä ehkäisevä vaikutus säilöheinään on todettu myös suo-
malaisessa eri säilöntäaineita vertailevassa tutkimuksessa. MTT:llä tehdyssä tutkimuksessa L. Buchneria 
sisältävä maitohappobakteerivalmiste ehkäisi tehokkaasti jälkilämpenemistä koko tutkittavana olleen 
aikajakson eli 12 päivän ajan. Ilman säilöntäainetta tehdyn rehun lämpeneminen alkoi jo kolme päivää 
avaamisen jälkeen. 
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Jokainen hevonen tarvitsee kivennäistäydennyksen heinän ja kauran lisäksi. Kivennäis- ja hivenaineilla 
on elimistössä monta tehtävää.

Kivennäis- ja hivenaineita tarvitaan:
1 Kudosten ja elinten rakennusosaksi: erityisesti luut, lihakset ja hampaat
2 Elektrolyyteiksi: elimistön nestetasapainon ylläpito
3 Katalysaattoreiksi: entsyymi- ja hormonitoiminta

Tasapainoinen kivennäisruokinta on tärkeää, sillä kivennäis- ja hivenaineet toimivat elimistössä 
yhteistyössä. Yhden kivennäisaineen ylimäärä tai puute vaikeuttaa toisen hyväksikäyttöä tai imey-
tymistä. Hevosen ruokinnassa suurimman huomion saa kalsiumin (Ca) ja fosforin (P) suhde. Koko 
rehuannoksen Ca:P tulee olla täysikasvuisella hevosella noin 1,4:1. Kasvavat varsat ja imettävät tam-
mat tarvitsevat ravinnostaan enemmän kalsiumia: kasvavilla varsoilla sopiva Ca:P on 1,8:1 ja imet-
tävillä tammoilla 1,6:1.

KIVENNÄISAINEIDEN  
MERKITYS HEVOSEN  
RUOKINNASSA

Kalsium (Ca) luuston rakennusaine, osallistuu hermoston ja lihasten toimintaan, tarvitaan 
veren normaaliin hyytymiseen ja elimistön happo-emästasapainon ylläpitämiseen. 

Fosfori (P) luuston rakennusaine, osallistuu energian hyväksikäyttöön ja siirtoon (ATP), 
osana aminohappojen ja fosfolipidien muodostusta, mukana elimistön neste- ja happo-
emästasapainon ylläpitämisessä.

Natrium (Na) pääosa natriumista on solujen ulkopuolisessa nesteessä veren seerumissa, 
jossa se säätelee elimistön neste- ja happo-emästasapainoa.

Magnesium (Mg) osallistuu hiilihydraatti- ja rasva-aineen vaihduntaan, toimii entsyymien 
aktivaattorina, mukana lihasten toiminnassa ja energian hyväksikäytössä.

Kalium (K) säätelee solujen sisäistä neste- ja happo-emästasapainoa, ylläpitää lihasten 
reagointikykyä.

Ca

P

Na

Mg

K
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TALLIPRO 
-SARJAA 
TÄYDENTÄVÄT  
TUOTTEET

Vilomix Finland Oy:n valikoimasta löydät hevosille sopivia 
TalliPro-sarjaa täydentäviä tuotteita mm. 
Merilevä, Rehuhiiva ja Omenaviinietikkahappo

Voiteet, pesu- ja desinfiointiaineet:
Hivesan Pro – antiseptinen voide mm. vuohisiin
Desinfektiospray – haavojen desinfiointiin
Agrosan Dry Out – kuivadesinfiointiaine
Parvocide H Plus – desinfiointiaine
Farm Wash Color – pyykinpesujauhe

Haittaeläintentorjuntatuotteet: Raxon-kärpäsansat, Ra-
xon Rae, Navetta-Radar sumute, Agita-kärpäsmaali ja laaja 
valikoima ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita hiirien ja 
rottien torjuntaan.

Lisätietoa Vilomix Finland  Oy:n tuotevalikoimasta sekä 
alue-edustajista löydät osoitteesta:  

www.vilomix.fi
tai soittamalla  
TalliPro-asiantuntijallemme
(ma-pe klo 8-16)

p. 010 402 7733
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Vilomix Finland Oy
Yrittäjäntie 1, 
21530 Paimio         
puh. 010 402 7700         
www.tallipro.fi 

SUUREMMISSA ERISSÄ, KYSY  
TARJOUSTA ALUE-EDUSTAJALTASI!

Aarikka Anssi
Satakunta- 
Länsi-Pirkanmaa
0400 566 884

Koskenmäki Petri
Alajärvi-Jyväskylä
045 110 7597

Hollo Martti
Pirkanmaa-Häme
050 550 6270

Härkin Petri
Nurmes-Lieksa
040 593 6001

Kivilahti Hannu
Pohjois-Suomi
0400 321 601

Korpi Kauko
Etelä-Pohjanmaa
045 162 7555

Lappi Paavo
Kiuruvesi
0400 176 321

Tauti Tomi
Kouvola-Lappeenr.
050 584 7597

Pakkala Jukka
Punkalaidun
0500 231 583

Pakkala Veli-Matti
Loimaa-Huittinen
0500 331 268

Pekkarinen Erkki
Perhojoki-Lestijoki
050 344 2518

Puurula Markus
Ylivieska-Nivala
044 532 4416

Rimpiläinen Heikki
Sotkamo
040 545 6183

Seilonen Kari
Juva
040 561 5257

Ström Carl-Johan
Vaasa
0500 662 650

Suppi Merja
Lahti-Kouvola
0400 358 015

Turunen Antti
Rääkkylä
044 051 1220

Turunen Veli
Nilsiä
040 569 2613

Uutela Jarkko
Turku-Helsinki
0400 535 107

Ylitalo Tero
Lahti-Helsinki
0400 775 152

Yrjänen Touko
Rauma-Turku
0500 121 848

KOTIMAISET 
HEVOSREHUT

VERKKOKAUPASTA

Sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@vilomix.farm


