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L aiduntaminen on tärkeä osa hevosen kesän aktiviteette-
ja. Laitumella hevonen pääsee toteuttamaan luontaista 

käyttäytymistään, syömään sille parhaiten soveltuvaa ravintoa 
sekä elämään lauman jäsenenä, jolloin se pääsee vahvistamaan 
sosiaalisia taitojaan. Laitumet ovat nykyään ainoita paikkoja 
hevoselle, joissa se pääsee elämään kuten villit esi-isänsä.

Vaikka laiduntaminen onkin hevoselle luonnollista, haitalliset 
ja myrkylliset kasvit ovat riski hevosen päivittäisessä elämässä. 
Laitumella hevonen kohtaa helposti sellaisia kasveja, joita se ei 
ole aikaisemmin tavannut, eikä siten osaa varoa niitä. Myös hevo-
nen, jolla ei ole riittävästi ravintoa laitumella, voi helposti syödä 
nälkäänsä kitkerän makuisia haitallisia ja myrkyllisiä kasveja. 

Tämä opas hevosille haitallisista ja myrkyllisistä kasveista on 
tarkoitettu kaikille hevosten kanssa toimijoille sekä muuten ai-
heesta kiinnostuneille. Kasviluettelon suuret ja monimuotoiset 
kuvat auttavat tunnistamaan luonnon kasveja, jotka ovat hevo-
sille joko haitallisia tai myrkyllisiä. Jokaisen kasvin kohdalla 
kerrotaan muun muassa niiden aiheuttamat oireet, levinneisyys 
sekä mahdollisesti hoitokeinoja, mikäli sellaisia on. Oppaan 
lopussa kerrotaan ohjeita laidunten perustamiseen, ylläpitoon 
sekä hoitoon sekä annetaan vinkkejä, kuinka eri kasveista voisi 
parhaiten päästä eroon. Opas on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen 
helpottamaan kokonaisuuksien hahmottamista.

Materiaalia voi käyttää muun muassa opetuksessa sekä omissa 
tarkoituksissa. Kasveista laadittu erillinen koostetaulukko on 
helppo tulostaa vaikka tallin seinälle. Oppaan valokuvat on ottanut 
pääasiassa Anniina Kallioniemi ja kyseiset kuvat ovat vapaasti 
käytettävissä ja levitettävissä Creative Commons -lisenssin (CC 
BY-NC-SA 4.0) ehtojen mukaisesti. Muiden kuvaajien tiedot 
sekä kuvan lisenssi on ilmoitettu kuvan yhteydessä sekä oppaan 
lopussa olevassa kuvalähdeluettelossa. 

Opas on toteutettu opinnäytetyönä Savonia-ammattikorkea-
koulussa. Ohjaavat opettajat ovat Savonian lehtorit Sinikka 
Ripatti, Katriina Pylkkänen sekä Pirjo Suhonen. Yhteistyössä 
oppaan teossa ovat olleet Luonnonvarakeskus Luke, joka on 
tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, sekä Hippolis - Hevosalan 
osaamiskeskus ry., joka on hevosalan yhteistyöorganisaatio.

Antoisia lukuhetkiä!

Anniina Kallioniemi
Sini Kokkonen
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Hevonen 
laiduntajanaIOppaan ensimmäisessä osiossa tutustutaan hevoseen laiduntajana. 

Osiossa käydään läpi muun muassa hevosen evoluutiota, 
ruoansulatuksen toimintoja sekä kerrataan hevosten tärkeimmät 
ja tyypillisimmät nurmi- ja laidunkasvit. Osion lopussa kerrotaan 

haitallisten ja myrkyllisten kasvien vaikutuksista hevosen elimistölle.



4

Laiduntamisen merkitys hevoselle

L aidunruoho on hevoselle luonnollisinta ravintoa ja 
se sopii erinomaisesti myös kilpaileville hevosille.  

Hevosen hyvinvointi paranee kun se pääsee toteuttamaan 
luontaista käyttäytymistään laiduntamalla. Karkearehun 
syöminen tyydyttää hevosen luontaista tarvetta pureskel-
la ravintoaan, jolloin hevosella riittää tekemistä pitkäksi 
aikaa. Tämä ennaltaehkäisee monien käyttäytymishäiriöi-
den syntymistä. (Hemmann 2009, 52-53; Rosenlew 2009, 
21.)

Tutkimusten mukaan hevonen käyttää aikaa syömiseen 
noin 55-63 %, seisomiseen hereillä 4-14 %, seisomiseen 
leväten 11-23 % sekä liikkumiseen 5-13 % vuorokaudesta. 
Makailuun aikaa jää käytettäväksi noin 1-9 % vuorokaudesta. 
Hevosen vuorokausirytmi on sitä synkronoidumpi mitä 
pysyvämmässä laumassa se on jäsenenä. Paras elinympä-
ristö hevoselle on monimuotoinen ja suuri laidun, jossa 
on riittävästi tilaa lauman jokaiselle hevoselle. (Hemmann 
2009, 52-53.)

Hylkylaikut ja ylilaidunnus

Villihevoset kulkivat vapaana laiduntaessaan pitkiä matkoja 
etsien kaikkein parhaimpia laidunalueita. Kesyttämisen myötä 
laidunalueet ovat pienentyneet ja ulostusalueita muodostuu 
herkemmin parhaimpien syöntialueiden läheisyyteen. He-
voset ulostavat toistuvasti samoille pienille alueille, joiden 
ympäriltä ne eivät syö. Näistä alueista muodostuu laitumille 
hylkylaikkuja. (Cuddeford 2003, 58–59.)

Hylkylaikut pääsevät helposti rehevöitymään ja laajene-
maan, jos lantaa ei levitetä ja syömättä jätettyä kasvustoa ei 
niitetä. Tällöin syötävän ruohon määrä pienenee ja seuraa 
ylilaidunnus, jolloin hyödyllisten kasvien määrä alueella 
vähenee. Rehevöityminen voi edesauttaa haitallisten kasvien 
kasvua laidunalueella kun kilpailua on vähemmän. Niittä-
mällä pystytään rajoittamaan hylkylaikkujen suurenemista ja 
pitämään laidunalueet syöntikelpoisina ja tuottavina pitkään. 
(Cuddeford 2003, 58–59.)

Laitumelle jää hylkylaikkuja helposti mm. 
ulosteiden takia, jolloin hyödylliset kasvit 
vähenevät ja seuraa ylilaidunnus. Myös 

haitalliset kasvit pääsevät tällöin paremmin 
kasvamaan, jos puhdistusniittoja ei tehdä.

Laiduntaessaan hevoset 
voivat elää lauman 

jäsenenä, jolloin 
sosiaaliset  taidot 

kehittyvät.
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Laiduntamisen merkitys hevoselle

Elämää laitumella

Laitumella hevoset pääsevät parhaiten toteuttamaan luontaista käyttäytymistään. Laiduntaessaan hevoset voivat elää 
lauman jäsenenä, jolloin ne oppivat tärkeitä sosiaalisia taitoja. Liikunta laitumella kehittää hevosen luustoa ja lihaksistoa, 
vahvistaa niveliä sekä parantaa elimistön aineenvaihduntaa. (Erola & Saastamoinen 2008, 7.)

Hevoset etsivät ja valikoivat ravintoaan näkö-, haju- ja makuaistin avulla, jonka lisäksi ne pystyvät tunnustelemaan 
kasveja huulillaan. Hevosen huulet ovat erittäin herkät ja voimakkaat ja ne tunnistavat erinomaisesti syötävän rehun 
huonommin sopivan rehun joukosta. Tästä syystä hevoset syövät laitumilla vain harvoin haitallisia ja myrkyllisiä kasveja. 
Rehun valikointi on hevosen oma luonnollinen puolustusmekanismi, sillä hevonen ei voi oksentaa jo syömäänsä rehua.  
(Hulsen & Steenberg 2012, 62; Lillkvist 2007, 33.)

Hemmannin (2009, 47) mukaan luonnonvaraisilla hevosilla ei esiinny lainkaan stereotyyppistä käyttäytymistä, ja 
laiduntavillakin kesyhevosilla sitä esiintyy vain hyvin vähän. Stereotyyppisellä käyttäytymisellä tarkoitetaan toistuvasti 
ilmenevää, useita kertoja peräkkäin toistuvaa käyttäytymistä, jolla ei ole mitään ilmeistä merkitystä ilmenemisyhteydes-
sään. Esimerkiksi imppaavien eli ilmaa nielevien hevosten käyttäytymiseen on laiduntamisella todettu olevan positiivisia 
vaikutuksia.



6

T
yy

pi
lli

si
m

m
ät

 la
id

un
ka

sv
it S uomessa tyypillisimmät laidunkasvit ovat mo-

nivuotiset timotei (Phleum pratense), nurmi-
nata (Festuca pratensis) sekä niittynurmikka (Poa 
pratensis). Niitä esiintyy lähes kaikissa hevosille 
tarkoitetuissa nurmiseoksissa, sillä ne ovat sekä kes-
täviä että maittavia. 

Timotei, toiselta nimeltään nurmitähkiö, on yksi 
perusheinistä ja samalla yksi tärkeimmistä viljellyistä 
heinistä Suomessa. Vaatimattomana kasvina se sietää 
monenlaisia olosuhteita, mutta matalan juuriston takia 
sen jälleenkasvukyky on poutakesinä vaisu. Se on erit-
täin maittava heinä ja hevoset syövät sitä mielellään. 
Seoksia käytettäessä timotein kanssa viljeltäväksi sopii 
parhaiten nurminata, koska ne ovat kasvurytmeiltään 
hyvin samanlaisia ja näin ollen rehuarvojen muutokset 
tapahtuvat samalla nopeudella. (Hakkola 1998, 21; 
Tolppa 2007, 46.)

Nurminata on Suomessa yleinen rehukasvi ja 
erityisesti timotein kanssa yhteen sopiva heinä. Se on 
lehtevämpi kuin timotei, mutta se ei ole yhtä maittava 
kasvi. Talvenkestävyydeltään nurminata soveltuu vil-
jeltäväksi lähestulkoon koko Suomessa. (Frape 2012, 
279; Hakkola 1998, 22.) 

Nurminadan käyttö on vähenemään päin ja sen 
tilalle on tulossa lehtevä ruokonata (Festuca 
arundinacea), joka on yksi maailman suosituimmista 
heinistä. Se on poudankestävä, koska sillä on syvälle 
ulottuva juuristo. Punanata (Festuca rubra) sopii 
erityisen hyvin laidunkasvustoihin, koska se kestää 
hyvin tallausta ja on kasvullisesti matala ja rönsyilevä. 
(Rikkinen 2014, 12; Tolppa 2007, 46.)

Valkoapila (Trifolium repens) on palkokasvi, 
jonka rönsyilevä kasvutapa sopii hyvin laitumille, sillä 
se täyttää laitumille syntyneitä aukkoja tehokkaasti. 
Se kestää hyvin tallausta ja kasvaa mielellään timotein 
aluskasvina. Myös puna-apila (Trifolium pratense) 
on hyvää valkuaisrehua hevosille, mutta sen osuus 
laidunseoksissa tulisi olla maltillinen, sillä se ei kes-
tä tallausta yhtä hyvin kuin valkoapila. Apilapitoiset 

laitumet ovat erityisen hyviä hevosille, joilla on suuri 
valkuaistarve. Tällaisia hevosia ovat muun muassa 
kasvavat varsat sekä imettävät tammat. (Lillkvist 2007, 
147; Nykänen s.a.;  ProAgria s.a., 2; Tolppa 2007, 46.)

Monivuotinen niittynurmikka kestää hy-
vin tallausta ja se on hyvin satoisa heinäkasvi. Se on 
löyhästi mätästävä ja jää melko matalakasvuiseksi. 
Niittynurmikkaa käytetään erityisesti hevosten laidun-
seoksissa, sillä se uusiutuu nopeasti. Niittynurmikan 
kasvusto tihenee usein kolmannen satovuoden jälkeen. 
(Hankkija-Maatalous Oy 2013, 45; Rikkinen 2014, 
16; Tolppa 2007, 46.)

Monivuotinen englanninraiheinä (Lolium 
perenne) on yksi parhaista heinälajeista sulavuudeltaan 
sekä maittavuudeltaan. Sitä suositellaan lisättäväksi 
laidunseoksiin vain eteläisemmässä Suomessa, sillä 
sen talvehtiminen on epävarmaa Suomen olosuhteissa. 
Englanninraiheinä kehittyy nopeasti, joten se parantaa 
erityisesti ensimmäisen vuoden satoa. Runsaslumisilla 
alueilla englanninraiheinän käyttöä seoksissa kannattaa 
harkita tarkkaan, sillä talvituhosienet leviävät helposti 
raiheinän välityksellä muihinkin lajeihin. (Hakkola 
1998, 23; Hankkija-Maatalous Oy 2013, 44, Tolppa 
2007, 46.)

Italianraiheinä (Lolium multiflorum) on 
yksivuotisena heinänä nopeakasvuinen. Lehtevää 
italianraiheinää voi lisätä laidunseokseen maltillises-
ti, jotta se ei varjostaisi monivuotisia heinäkasveja. 
(Hankkija-Maatalous Oy 2013, 44; Tolppa 2007, 46.)

Ulkomailla kaikkein tuottoisimmat laitumet sisältävät 
yli 30 % englanninraiheinää, osan karheanurmikkaa 
(Poa trivialis) ja loppu laitumesta koostuu pääasiassa 
koiranheinästä (Dactylis glomerata), timoteistä sekä 
muista laidunkasveista kuten rölleistä (Agrostis) ja 
nadoista (Festuca). Valkoapilan osuus riippuu paljolti 
typpeä sisältävien lannotteiden käytöstä ja laidun-
nusmallista, mutta se voi olla jopa 25 % pinta-alasta. 
Suomessa on kuitenkin otettava huomioon englannin-
raiheinän huono talvenkestävyys. (Frape 2012, 265.)

Niittynurmikka (vasemalla) ja nurminata (oikealla).
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H evosen evoluutiossa merkittävimpiä muutoksia, 
jotka vaikuttavat edelleenkin hevosen käyttäyty-

miseen ja rehunkäyttöön, ovat olleet koon suureneminen 
sekä pään ja kaulan piteneminen. Suuri koko on mahdol-
listanut sydämen ja keuhkojen kehittymisen siten, että 
niistä on ollut enemmän hyötyä, kun hevosen on tarvin-
nut paeta saalistajia. Koko mahdollisti myös monimut-
kaisen ruoansulatusjärjestelmän kehittymisen, jotta sel-
luloosapitoisen kasvuston sulattaminen olisi tehokkaam-
paa. Pään ja kaulan pidentyminen auttoi laiduntamaan 
maan tasalla ja samalla silmien asento muuttui siten, että 
ne sijaitsevat pään sivuilla. (Cuddeford 2003, 5.) 

Suu, ruokatorvi ja mahalaukku

Hevosen ylähuuli on liikkuva ja tuntoherkkä. Kun hevo-
nen on löytänyt sopivaa ravintoa, ylähuuli liikuttaa rehun 
etuhampaiden väliin. Tämä ruoanvalintamenetelmä mah-
dollistaa sen, että jos suuhun on menossa jotain hevo-
selle epämiellyttävää, hevonen voi vielä tiputtaa sen pois 
suustaan. Kun ravinto on hevoselle sopivaa, se liikuttaa 
rehumassan kielellään poskihampaiden väliin molemmille 
puolille poskia. Poskihampaillaan hevonen jauhaa rehua 
vaaka- ja pystysuuntaisilla liikkeillä, kunnes se on valmiina 
nieltäväksi. (Cuddeford 2003, 19.)

Ruohon sisältämä hiekan kaltainen aine eli silika yhdessä 
jauhamisliikkeiden kanssa aiheuttaa hampaiden kulumis-
ta. Luonnossa eläessään hevosen eliniänodote on suoraan 
riippuvainen siitä, kuinka kauan sen hampaat pysyvät toi-
mintakunnossa. (Cuddeford 2003, 9-10.)

Evoluution aikana hevosen hampaat ovat kehittyneet 
entistä kestävämmiksi, ja joitakin hevosen varhaisille esi-
muodoille ominaisia rakenteellisia ominaisuuksia voi esiintyä 

nykypäivänkin laiduntavilla eläimillä. Näitä ominaisuuksia 
ovat muun muassa hampaiden pinnalla olevat kohonneet 
kohdat, jotka muodostavat hammaskiillettä hampaiden 
kruunuihin. Vuorottelut kruunujen kovuusasteissa johtavat 
erilaiseen hampaiden kulumiseen ja hammaspiikkeihin. 
(Cuddeford 2003, 9-10.)

Ruokatorvea pitkin rehumassa kulkeutuu mahalaukkuun, 
joka on hevosella pieni, alle 10 prosenttia koko ruoansu-
latuskanavan tilavuudesta. Ruokatorven ja mahalaukun 
välillä on vahva sulkijalihas, joka mahdollistaa ravinnon 
kulkemisen mahalaukkuun muttei takaisinpäin. Sulkijalihas 
on siis syy, miksi hevonen ei pysty oksentamaan tai röyhtäi-
lemään. Ruokamassa stimuloi mahalaukkuun päätyessään 
vapauttamaan lisää ruoansulatusnesteitä, joita erittyy pie-
nissä määrin koko ajan. Jos hevosen mahalaukku on pitkiä 
aikoja tyhjä, voi hevoselle muodostua mahahaava, koska 
hapot pääsevät syövyttämään mahalaukun pintakerrosta eli 
limakalvoa. (Cuddeford 2003, 21-22; Kuokkanen 2009, 31.)

Ohut- ja paksusuoli

Ohutsuoli koostuu kolmesta osasta: pohjukaissuolesta, tyhjä-
suolesta sekä sykkyräsuolesta. Ruokamassa kulkee ohutsuolen 
läpi melko lyhyessä ajassa, noin tunnissa. Muut kuin kuitua 

Hevosen ruoansulatus

Hevosen 
ruoansulatusjärjestelmän 

jokaisella osalla on 
tärkeä merkitys, 

jotta rehun kaikki 
käytettävissä olevat 

ravintoaineet saadaan 
otettua talteen.

Luonnossa eläessään hevosen 
eliniänodote on suoraan riippuvainen 

siitä, kuinka kauan sen hampaat pysyvät 
toimintakunnossa.

© Sini Kokkonen 2015
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Kaviokuumeherkät hevoset tulisi laittaa 
vähäravinteikkaalle laitumelle, jotta riski 

sairastumiseen olisi pienempi.

Rehun sulatuksen ja ravintoaineiden 
imeytymisen kannalta ohutsuoli on 
ruoansulatuskanavan tärkein osa.

sisältävät ravintoaineet sulavat pääasiassa ohutsuolessa. 
Proteiinien pilkkoutuminen alkaa jo mahalaukussa ja jat-
kuu vielä ohutsuolessa. Hevonen on yksimahainen, jonka 
vuoksi rehun sulatuksen ja ravintoaineiden imeytymisen 
kannalta ohutsuoli on ruoansulatuskanavan tärkein osa. 
(Cuddeford 2003, 23; Saastamoinen 2008, 27.)

Kuitupitoista ravintoa hevonen pystyy käyttämään te-
hokkaasti hyväkseen paksusuolen pieneliöstötoiminnan 
ansiosta. Paksusuolessa käsitellään ne ravintoaineet, jotka 
eivät ole vielä pilkkoutuneet ja imeytyneet elimistöön ai-
kaisemmissa ruoansulatuskanavan osissa. Paksusuolessa 
ravinteita on pilkkomassa pieneliöstö, joka myös valmistaa 
hevoselle välttämättömiä aminohappoja sekä vesiliukoisia 
vitamiineja eli B-ryhmän vitamiineja sekä K-vitamiineja. 
(Cuddeford 2003, 23-25; Saastamoinen 2008, 27.)

Ruoansulatuksen tehtävät

Hevosen ruoansulatuksen tehtävänä on pilkkoa rehujen 
sisältämät ravintoaineet niin pieniksi osiksi, etttä ne imey-
tyvät ruoansulatuskanavan seinämän läpi verenkiertoon. 
Siten ravintoaineet kulkeutuvat veren kuljettamana siihen 
osaan elimistöä, jossa niitä tarvitaan. Ne osat rehuista, joita 

ruoansulatus ei kykene pilkkomaan, kulkeutuvat ruoansu-
latuskanavan läpi muuttumattomina ja poistuvat elimistöstä 
lannan mukana. Rehu viipyy ruoansulatuskanavassa 2-3 
vuorokautta. Hevosen ruoansulatuselimistö on kehittynyt 
ottamaan vastaan vain pieniä eriä rehua pitkin päivää. 
Kun hevosta ruokitaan vain muutaman kerran päiväs-
sä, altistuu hevonen monille ruokinnallisille ongelmille. 
(Lillkvist 2007, 32; Saastamoinen 1999, 19.)

Useilla tiloilla Suomessa osa- tai kokoaikainen laidun-
nus on onneksi mahdollista. Kaviokuumeherkkiä hevosia 
voidaan pitää laitumella, jos kasvustossa on vähän soke-
reita ja tärkkelystä ja se on niukkakasvuista. Fruktaania 
on erityisesti aamulla kylmien öiden jälkeen ja sen määrä 
vähenee iltapäivällä. (Allman, Cotten, Keene, Sena, Smith 
& Watson 2012, 198.)
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H aitallisilla kasveilla tarkoitetaan sel-
laisia kasveja, jotka ovat epäedullisia 

hevosen elimistölle. Ne voivat aiheuttaa myr-
kytysoireita ja näin ollen sairastuttaa hevosen. 
Ne voivat myös aiheuttaa ongelmia esimerkiksi 
lisääntymiseen. 

Kasvit voivat sisältää useita erilaisia haitallisia 
aineita, jotka ovat myrkyllisiä ja vaarallisia hevo-
sille. Myrkylliset kasvit voivat aiheuttaa hevoselle 
myrkytyksen oireita ja hevonen saattaa sairastua. 
Pahimmassa tapauksessa myrkyllisten kasvien 
syöminen voi aiheuttaa hevosen kuoleman. Kasvissa 
esiintyvät haitalliset aineet voivat olla kasvissa 
luontaisesti tai peräisin ympäristöstä, esimerkiksi 
jäämiä lannoitteista tai kasvinsuojeluaineista. 
Kasvi voi olla myrkyllinen koko kasvukautensa 
ajan tai vasta esimerkiksi kukkiessaan. Kasvin 
myrkylliset aineet voivat myös olla jakautunee-
na vain tiettyyn kasvinosaan, kuten kukkaan 
tai lehtiin, tai kasvi voi olla myrkyllinen koko 
kasvustoltaan. (Frape 2010, 300–301; Jokinen 
2004, 8.)

Useat haitallisista aineista ovat alkaloideja, 
jotka ovat orgaanisia perusyhdisteitä. Niiden 
kemiallinen monimuotoisuus kaikista vaaralli-

sista yhdisteistä on huomattava ja niiden myr-
kyllisyys hevoselle vaihtelee suuresti. Hevosten 
pääsy pensaiden, puiden ja pensasaitojen luokse 
on tyypillisin syy myrkytyksiin. (Frape 2010, 
300–301.)

Myrkylliset kasvit ovat yleensä maultaan hevo-
selle epämiellyttäviä. Hevonen saattaa kuitenkin 
syödä niitä, mikäli hyvälaatuisesta rehusta on 
pulaa, hevonen ei ole ennen kohdannut kyseistä 
kasvia tai kasvia on joutunut kuivatun heinän 
joukkoon. (Frape 2010, 300–301.)

Myrkylliset kasvit ovat yleensä maun lisäksi 
myös hajultaan hevoselle epämiellyttäviä. Hevosta 
ei kuitenkaan tulisi laittaa laitumelle tai tarhaan, 
jossa on terveydelle haitallisia kasveja. Nurmikon 
ja puutarhan leikkuujätettäkään ei kannata he-
vosille syöttää, koska ne voivat sisältää haitallisia 
kasveja. Etenkin puutarha- ja pihakasveissa on 
paljon lajeja ja lajikkeita, jotka ovat hevosille 
myrkyllisiä. (Hulsen & Steenbergen 2012, 62.)

Myrkytystapaukset voidaan jakaa karkeasti 
kahteen eri ryhmään: akuutteihin eli äkillisiin  
sekä kroonisiin eli pitkäaikaisiin myrkytyksiin. 
Akuutti myrkytys vaikuttaa yleensä hermostoon, 
sydämeen ja hengityselimiin ja hevonen voi me-
nehtyä hyvinkin nopeasti. Krooninen vaikutus 
kehittyy hitaasti, jolloin häiriöt ilmenevät maksan 
toiminnassa, hevosen kasvussa ja tiineen tam-
man sikiössä. (Erola & Saastamoinen 2008, 16.)

Kasvien sisältämät haitta-aineet kuten sapo-
niinit, alentavat rehun sulavuutta ja heikentävät 
maittavuutta. Saponiineja esiintyy muun muassa 
apilassa ja sinimailasessa. Nämä aiheuttavat li-
makalvoärsytystä ja hemolyysiä eli punasolujen 
hajoamista. Oksaalihappo vaikeuttaa kivennäis-
ten eli kalsiumin ja magnesiumin imeytymistä, 
koska se muodostaa liukenemattomia suoloja 
kyseisten kivennäisten kanssa. Tätä esiintyy 
suolaheinissä, joita eläimet syövät mielellään. 
(Jokinen 2004, 8.)

Haitalliset ja myrkylliset kasvit

Hevonen ei yleensä syö myrkyllisiä kasveja, 
mutta mikäli tarjolla ei ole hyvänlaatuista 

rehua, voi se syödä myös haitallisia 
kasveja. Kuvan hevonen syö peltokortetta.

Kasvin myrkylliset aineet voivat 
olla jakautuneena vain tiettyyn 

kasvinosaan, kuten kukkaan 
tai lehtiin, tai kasvi voi olla 

myrkyllinen koko kasvustoltaan.
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IIKasviluettelo
Oppaan toisessa osiossa tutustutaan hevosille haitallisten ja 

myrkyllisten kasvien ominaisuuksiin havainnollistavilla kuvilla. 
Jokaisesta kasvista kerrotaan tuntomerkit, levinneisyys sekä syy sille, 

miksi kyseiset kasvit ovat hevosille niin haitallisia. Mikäli mahdollista, 
kasvien aiheuttamista myrkytysoireista sekä hoitokeinoista kerrotaan 

kunkin kasvin tai kasviryhmän kohdalla. Osion lopussa kerrotaan 
yleisesti myrkytyksistä hevosilla sekä niiden hoidosta.
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Ruokohelpi

M onivuotista ruokohelpiä (Phalaris arundinacea) 
esiintyy koko Suomessa ja se voi kasvaa jopa parin 

metrin korkuiseksi. Sitä tapaa erityisesti ojissa ja tienvarsissa 
sekä alavilla kivikkorannoilla, josta se saattaa levitä matalaan 
rantaveteen. Ruokohelpi on löyhästi mätästävä. Väriltään täh-
kyläryhmät ovat vihertävän-, valkean- tai punertavan kirjavia 
ja niitä on paljon enemmän kuin sitä muistuttavalla koiran-
heinällä (Dactylis glomerata). (Rikkinen, 2014, 30.)

Ruokohelpi muodostaa alkaloideja. Kasvin lehdet sisältävät 
alkaloideja enemmän kuin varren osat. Ruokohelvestä on tut-
kimuksissa löydetty ainakin yhdeksän eri tyyppistä alkaloidia, 
joista yleisimmät ovat gramiinit. Ne alentavat kasvin maitta-
vuutta. Jotkut alkaloidit aiheuttavat hevosilla ripulia. (Isolahti, 
Lamminen & Huuskonen 2006, 2.)

Ruokohelven alkaloidipitoisuus lisääntyy muun muassa kui-
vuuden aiheuttaman stressin sekä korkean typpilannoituksen 
vaikutuksesta. Myös lyhyellä niittovälillä on alkaloidipitoisuutta 
nostava vaikutus, joten parin viikon välein ruokohelpikasvustoa ei 
pitäisi niittää. Alkaloidipitoisuudet vähenevät kun korjuu tehdään 
säilörehuksi, jolloin alkaloideja poistuu puristenesteen mukana, 
tai kuivaksi heinäksi. (Isolahti, Lamminen & Huuskonen 2006, 2.)

Nykyiset lajikkeet on jalostettu erityisesti rehuntuotantoon ja 
ovat siten matala-alkaloidisia. Tästä syystä ei kannata huolestua, 
vaikka hevosesi heinäseoksessa olisikin mukana ruokohelpeä. 
Ruokohelpiä käytetään rehukäytön lisäksi myös muun muassa 
kuivikepellettien raaka-aineena sekä energiakasvina. (Mahla-
mäki 2011, 31).
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Ruokohelpi on yleinen koko 
Suomessa Pohjois-Lappia 

lukuun ottamatta, jossa se on 
melko harvinainen.
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R
uokohelpi

Koko: 80-200 cm
Varsi: Ontto, pysty, jäykkä ja 
kalju sekä 4-6-solmuinen
Kukka: 8-15 cm pitkä, leveä, 
tähkyläryhmien muodostama, 
jotka ovat toispuoleisesti
Lehdet: Vuorottain, tupelliset  
ja ruodittomat, päältä karheat, 10-
20 mm leveitä
Kukinta-aika: kesä-elokuu
Kasvupaikka: Ojat, 
tienvarret, rannat, rantavedet 

Phalaris arundinacea
©

 W
isc

on
sin

 D
ep

ar
tm

en
t o

f N
at

ur
al

 R
es

ou
rc

es
 2

01
1 

CC
 B

Y-
ND

 2
.0

©
 M

at
t L

av
in

 2
00

7 C
C B

Y-
SA

 2
.0

©
 M

at
t L

av
in

 2
00

7 C
C B

Y-
SA

 2
.0

« Kukinnan aikaan röyhy on 
auki ja harittavahaarainen, 

muulloin se on tiheän 
tähkämäinen.

» Ruokohelvellä on 
enemmän tähkyläryhmiä 
kuin sitä muistuttavalla 

koiranheinällä (kuvassa).

« Ruokohelven kieleke 
on noin 6 mm pitkä, 

risalaitainen ja tylppä. 
Lehdet ovat päältä karheat.
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R
uokohelpi

Ruokonata

©
 Harry Rose 2011 CC BY 2.0

S uomessa esiintyy kahta eri ruokonatalajia. Rehuruoko-
nataa (Festuca arundinacea var. aspera) viljellään koko 

Suomen alueella rehukasvina. Meriruokonataa (Festuca 
arundinacea var. arundinacea) sen sijaan tavataan vain kivik-
korannoilla alkuperäisenä. (Rikkinen 2014, 10.)

Amerikassa ruokonatamyrkytys on hevosten yleisin syndrooma. 
Yli puoli miljoonaa hevosta on laiduntanut pitkissä natakasvus-
toissa ja vuosien aikana on tullut ilmi, että erityisesti näillä aloilla 
laiduntaneilla tammoilla on todettu olevan lisääntymisongelmia. 
Natakasvustoissa esiintyy yleisesti endofyyttisiä sieniä, jotka 
pääasiassa parantavat isäntäkasvin ominaisuuksia. Esimerkiksi 
nurminadat, joissa endofyyttiä esiintyy, ovat paremmin turvassa 
kirvoilta. Suomessa tällaista tutkimusta on kuitenkin tehty vähän 
verrattuna Yhdysvaltoihin ja Uuteen-Seelantiin. (Frape 2010, 
297; Helander, Lehtonen & Saikkonen 2005, 1.)

Endofyyteistä aiheutuneita oireita ovat muun muassa pitkit-
tynyt tiineys, aikaisten alkioiden kuolemat, abortit, epänormaali 
varsominen ja sitkeä sikiökalvo sekä maidon pidättyminen eli 
agalactia. Tammat sekä varsat voivat olla heikompia, jolloin myös 
kuolleisuus on endofyyttistä heinää syöneillä hevosilla suurempi 
kuin niillä, jotka eivät sitä ole syöneet. Hevosilla voi esiintyä myös 
herkkyyttä ympäristön korkeille lämpötiloille sekä valoherkkyyttä. 
Nuoret hevoset kehittyvät hitaammin syödessään endofyyttis-
ta heinää, koska se sulaa heikommin ruoansulatuselimistössä. 
(Frape 2010, 297–298.)

Suomessa endofyytit aiheuttavat kuitenkin vain vähän haittaa 
ja ovat riskiltään pieniä. Ulkomailta, erityisesti Yhdysvalloista, 
tuodut siemenet voivat kuitenkin sisältää endofyytteja, jolloin 
niiden kanssa on oltava varovaisempi. Suomalainen tutkittu ruo-
konadansiemen on puhdasta, esimerkiksi suomalainen RetuBOR 

-lajike on hevosille sopiva lajike. Hevosenomistajan on hyvä olla 
tietoinen ruokonadassa mahdollisesti esiityvistä endofyyteista, 
mutta suurempaa huolta niistä ei Suomessa kannata ottaa. Ris-
ki sairastumiseen on hyvin epätodennäköinen. Kun varmistaa, 
että siemen on suomalaista ja se on sertifioitua, ruokonata on 
erinomainen heinä hevosten laitumille. (Boreal Kasvinjalostus 
www-sivu; Viitanen 2009, 32.)

Ruokonataa esiintyy koko 
Suomessa.
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Varsi: Juuristo ulottuu syvälle, 
lehtitupen laidoissa pienet 
korvakkeet, kieleke n. 1 mm 
pituinen
Kukka: Röyhyn alimmat 
kukintohaarat lähes 
samanpituiset, neljä tähkylää
Lehdet: Noin 5-10 mm leveät, 
tummemmat kuin nurminadalla
Kasvupaikka: Pellot, 
joutomaat, tienvarret

Festuca arundinacea

» Tähkylät ovat 10-17 mm 
pitkiä ja 4-8-kukkaisia. 

Ulkohelpeet ovat vihneettömät 
tai niissä on lyhyet, noin 2,5 

mm pitkät vihneet.

» Lehden pinta on päältä 
uurteinen ja alta kiiltävä sekä 
leveämpi kuin nurminadalla, 

5-10 mm.

« Korvakkeet ovat pienet ja 
niissä on pieniä karvoja.
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Leinikit
L einikkilajeja tunnetaan Suomessa kymmeniä. Tämän 

lisäksi leinikkilajien lukumäärä kasvaa vuosien myötä, 
mikä tekee leinikkien tunnistamisesta haasteellista. Joillakin 
leinikeillä on kyky tuottaa siemeniä ilman hedelmöitystä eli 
ne ovat apomiktisiä, jolloin kaikki kasvin jälkeläiset ovat ge-
neettisesti eli perintötekijöiltään vanhempiensa kaltaisia. Ke-
vätleinikillä (Ranunculus auricomus) tunnetaan jopa 
300 apomiktistä lajia. Suomessa yleisimmät ja tunnetuimmat 
leinikkilajit ovat niittyleinikki (R. acris) sekä rönsy-
leinikki (R. repens). Nämä kuuluvat myös myrkyllisimpien 
leinikkien joukkoon. Sekä rönsyleinikki että niittyleinikki 
ovat monivuotisia kasveja. (Erkamo 2001, 12–14.) 

Leinikkikasvit sisältävät ranunkuliinia, joka on öljypitoinen 
glykosidi. Öljyn määrä kasvissa vaihtelee aina lajista riippuen. 
Ranunkuliini muuttuu murskautuessa protoanemoniiniksi, joka 
tekee kasvista kitkerän makuisen. Mikäli leinikkiä on joutunut 
kuivatun heinän joukkoon, voi sitä turvallisesti syöttää, sillä 
kasvi menettää myrkyllisyytensä kuivattuna. Kuolettava an-
nosmäärä eli letaaliannos naudalla on 120-200 milligrammaa 
painokiloa kohden, jota voi pitää myös hevosella suuntaa-an-
tavana määränä. Ranunkuliiniin ei ole olemassa vasta-ainetta, 
joten ennaltaehkäisy on tärkeää. (Frape 2010, 300–301; Lawles 
1998; Paarlahti 2005, 48–49.)

Leinikit aiheuttavat hevosilla jonkin verran myrkytystapa-
uksia. Oireet ilmenevät pääasiassa hevosen poskissa, mutta 
kasvien sisältämät öljyt ärsyttävät myös suun limakalvoja ja 
lisäävät syljeneritystä. Suuret myrkytysannokset voivat johtaa 
verenkierron pysähtymiseen sekä hengityshalvaukseen. Tuoreen 
leinikin syöminen on aina riski ja mikäli hevosella esiintyy 
oireita, tulee ottaa yhteys eläinlääkäriin. (Frape 2010, 300–301; 
Paarlahti 2005, 49.)

Rönsyleinikki 
on yleinen koko 

maassa.

Niittyleinikki 
on yleinen koko 

maassa.
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ki Koko: 5-100 cm

Varsi: Pysty, yläosastaan 
haarova, myötäkarvainen
Kukka: Keltainen, 5 terälehteä, 
koko 20-30 mm, kukkapohjus 
kalju
Lehdet: Sormiliuskaisia, 
ruodittomia
Kukinta-aika: kesä-syyskuu
Kasvupaikka: Muuntautuva, 
mm. rantaniityt, tienvarret, pellot, 
puron varret, suot

Ranunculus acris

Lehdet ovat monimuotoisia ja sormiliuskaisia. Kuvan 
yksilöt ovat eri alalajeista ja siten hyvinkin erinäköisiä.

Niittyleinikin kukka on 
keltainen ja siinä on viisi 

terälehteä. 

Sirkka-asteella niittyleinikin 
lehdet ovat lähes pyöreitä 
ja ehyitä sekä ruodillisia. 

Ensimmäiset kasvulehdet ovat 
viisiliuskaisia.
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R
ön

sylein
ikki

Koko: 15-50 cm
Varsi: Rento ja pystyhkö, tyvellä 
juurehtivia rönsyjä
Kukka: Keltainen, yleensä 
5 terälehteä, koko 15-30 cm 
kukkapohjus karvainen
Lehdet: Kierteisesti, 
pitkäruotisia, 3-lehdykkäisiä
Kukinta-aika: kesä-heinäkuu
Kasvupaikka: Erityisesti 
kosteat paikat, niityt, pellot, 
ojanvarret sekä rannat ja korvet

Ranunculus repens

Rönsyleinikin 
sirkkalehdet ovat 
pitkänpyöreitä ja 
ruodillisia sekä 

niiden ensimmäiset 
kasvulehdet ovat 

kolmijakoisia.

Kukat ovat leinikeillä 
toistensa kaltaisia. 

Terälehtiä on viisi ja 
ne ovat keltaisia.

Rönsyleinikin varsi 
on rento, mikä on 

myös sen paras 
tuntomerkki.
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V illakkojen (Senecio) sukuun kuuluu määrittelytavasta 
riippuen 1500–3000 eri lajia. Suomessakin villakkoja 

tavataan kahdeksaa eri lajia. Villakot viihtyvät siellä, missä 
kasvien välistä kilpailua on vähän, eli esimerkiksi puutarhois-
sa, joutomailla ja tienvarsilla sekä viljelymailla. Villakot ovat 
pääasiassa yksivuotisia, mutta jaakonvillakko (Senecio 
jacobaea lat. syn. Jacobaea vulgaris) on kaksi- tai monivuoti-
nen. Kasvia esiintyy lähes koko Suomen alueella. Luultavasti 
tunnetuin villakoiden sukuun kuuluva kasvi Suomessa on 
peltovillakko (Senecio vulgaris, kuvassa). (Paarlahti 
2005, 150–151.) 

Kaikki Suomessa tavattavat villakkolajit ovat myrkyllisiä. 
Kasvin myrkyllisyys vaihtelee sen kasvuvaiheen mukaan, mutta 
kaikista myrkyllisimmillään villakko on vanhetessaan. Villa-
kot sisältävät useita erilaisia aineita, jotka ovat niin ihmisille 
kuin eläimille myrkyllisiä. Näitä aineita ovat muun muassa 
senekioniini, jakobiini, jakoniini, retrosiini sekä senekikiini. 
(Mahlamäki 2011, 31; Paarlahti 2005, 150.)

Ruokohelven tapaan villakko muodostaa alkaloideja. Nämä 
vaikuttavat eläimen maksaan ja hermostoon. Solutasolla alka-
loidit vaikuttavat solukalvoihin, proteiinisynteesiin sekä solun-
jakautumiseen vaikeuttamalla niiden toimintaa. Ne häiritsevät 
myös entsyymien aktiivisuutta. (Mahlamäki 2011, 31.)

Myrkyt aiheuttavat elimistössä maksasolujen tuhoutumista 
ja suolistossa verenvuotoa. Villakon myrkyt ovat erittäin te-
hokkaita. Ne aiheuttavat koe-eläimen kuoleman muutamassa 
minuutissa, mikäli se saa senekioniinia kuolettavan annoksen. 
Maksan vauriot ovat kasautuvia ja peruuttamattomia. Hevonen 
menehtyy myrkkyihin syötyään jaakonvillakkoa yhteensä noin 
22-68 kiloa. Kulutusta ei useinkaan huomaa ennen kuin mak-
sahäiriöt alkavat näkyä. Jaakonvillakon myrkystä aiheutuvaan 

maksavaurioon ei ole hoitokeinoa. (Equus 
2004; Jyrkinen 2011, 10; Paarlahti 2005, 150.)

Peltovillakkoa esiintyy koko 
Suomessa. Etelä- ja Keski-

Suomessa se on yleinen, 
Lapissa satunnainen.

Jaakonvillakko on Suomessa 
vielä harvinainen ja sitä 

esiintyy lähinnä rannikolla. 
Satunnaisena sitä esiintyy 
Suomussalmella saakka.

Villakot
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Peltovillakko 
 

 
 

 
 

 Jaakon
villakko

Senecio vulgaris

Senecio jacobaea (Jacobaea vulgaris)

Koko: 20-40 cm
Varsi: Haaraton tai 
epäsäännöllisesti haarova
Kukka: 4-5 mm leveitä 
mykeröitä, keltaisia, ryhmässä
Lehdet: Kierteisesti, 
varteen kiinnittyneitä, sepiviä, 
harvakarvaisia, liuskottuneita
Kukinta-aika: kesä-lokakuu
Kasvupaikka: Viljelymaat, 
tienvarret, pihat ja puutarhat. 
Talvehtii myös ruusukkeena

Koko: 30-80 cm
Varsi: Haarova, syväuurteinen
Kukka: 15-25 mm leveitä 
mykeröitä, laitakukat keltaisia
Lehdet: Kierteisesti, hieman 
sepiviä, liuskat isohampaisia
Kukinta-aika: heinä-syyskuu
Kasvupaikka: Tienvarret, 
joutomaat, niityt, pihat

Peltovillakon lehdet ovat varteen 
kiinnittyneitä, sepiviä ja harvakarvaisia. 

Sirkkalehdet ovat kapeita, 
päästä pyöreitä ja ruodillisia. 

Ensimmäiset kasvulehdet 
ovat hammaslaitaisia, 
yläpinnalta karvaisia.

Kuten voikukilla, 
siemenet leviävät kauaksi 
lenninhaiventen avulla.
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Sananjalka

S ananjalka (Pteridium aquilinum) on suurimpia yh-
täjaksoisia kasvustoja muodostava eurooppalainen sani-

ainen. Suomessa sitä esiintyy pääasiassa eteläisessä Suomessa 
ja se kasvaa eurooppalaisia sukulaisiaan pienemmäksi. Sanan-
jalka vaatii paljon valoa ja se kasvaa karunpuoleisilla paikoil-
la muun muassa metsänreunoilla ja valoisissa metsissä sekä 
hakamailla. Maan alla kasvaa suikertava juurakko, josta leh-
det nousevat yksitellen. Lehdykät ovat nuorissa lehdissä vielä 
pallomaisiksi kiertyneitä ja niitä kutsutaan kuolleenkouriksi. 
Suomessa sananjalka kasvaa 1,5 metriseksi, kun Euroopassa 
tavataan jopa nelimetrisiä sananjalkoja. (Sarvela ym. 1996, 58, 
74.)

Sananjalka aiheuttaa vakavimpia myrkytystapauksia, josta 
seuraa edistyvää ataksiaa. Ataksia on neurologinen oire, joka 
aiheuttaa esimerkiksi tasapainovaikeuksia, haparointia sekä 
leveäraiteista kävelyä. Koko sananjalka on myrkyllinen, se si-
sältää pienessä määrin cyanogeenistä glykoseeniä sekä aplas-
tisen anemian eli luukadon, sisäisen verenvuodon tekijän sekä 
karsinogeenin eli syövälle altistavan aineen. (Frape 2010, 301; 
Kaakkola & Rinne 2015.)

Sananjalka sisältää edellä mainittujen lisäksi myös tiami-
naasi-entsyymiä. Se tuhoaa B1-vitamiinia ja siten aiheuttaa 
B1-vitamiinin puutosta hevosen elimistössä. Sananjalan aiheut-
tamat myrkytykset ovat hevosilla kuitenkin hyvin harvinaisia. 
Vaikka hevoset saattavatkin syödä sananjalkaa, sen osuuden 
on kuitenkin oltava 30–50 prosenttia koko kuukauden aikana 
syödystä ravinnosta ennen myrkytysoireiden ilmaantumista. 
Noin 450 kiloisen hevosen tulisi syödä kuukauden aikana joka 
päivä noin 1-2 kiloa sananjalkaa, jotta ongelmia syntyisi. (Lawles 
1998; Mahlamäki 2011, 31; Paarlahti 2005, 19.)

Sananjalka on yleinen 
Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Pohjoisempana 
satunnaisempi, Keski- ja 
Pohjois-Lapista puuttuu 

kokonaan.
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Koko: 30-150 cm
Varsi: Maavarsi, levittäytyy 
laajalle
Itiöpesäkkeet: Yhtenäisenä 
ruskeana jonona lehdyköiden 
suojassa alapinnalla
Lehdet: Kolmiomaisia, päältä 
kaljuja, alta hienokarvaisia, 
2-3 kertaa parilehdykkäisiä, 
pikkulehdykät liuskottuneita
Kasvupaikka: Valoisat 
metsät, hakkuuaukeet, hakamaat

San
an

jalka
Pteridium aquilinum

« "Kuolleenkoura" eli nuori 
verso, jossa lehdykät ovat 

vielä kerällä.

» Nuori verso, jossa 
lehdykät ovat auenneet.

Syksyisin sananjalka 
muuttuu kellertävän 

kullanruskeaksi.
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Kortteet
S uomessa esiintyy kahdeksan eri kortelajia, joista ainakin 

neljällä esiintyy myrkyllisiä aineita solukoissaan. Nämä lajit 
ovat metsä-, lehto-, pelto- sekä suokorte. Näistä myr-
kyllisimmät ovat suo- ja peltokorte. Ne sisältävät kortelajeista 
eniten oksaalihappoa sekä palustriinialkaloidia. Kuten sanan-
jalka, nämä sisältävät myös tiaminaasi-entsyymiä eli ne tu-
hoavat B-vitamiinia. Myrkyt eivät myöskään kortteista häviä, 
vaikka ne kuivattaisiinkin. (Paarlahti 2005, 16.)

Kaikista haitallisin kortelaji on kuitenkin suokorte (Equise-
tum palustre). Sen sileässä varressa kasvaa haaroja epätasaisesti 
ja toisinaan ne voivat myös puuttua kokonaan. Se leviää maan 
alla kasvavien juurakoidensa avulla. (Erkamo 2001, 10; Paarlahti 
2005, 17.)

Peltokortteella (Equisetum arvense) on keväällä vaaleanruskea 
kevätverso joka kasvaa 10–20 cm korkeaksi. Kuten suokorte, se 
leviää myrkyllisten mustien juurakoidensa avulla, jotka sijaitsevat 
muokkaussyvyyden alapuolella. (Erkamo 2001, 8.)

Kortteiden aiheuttamat myrkytykset ovat erittäin harvinai-
sia, mutta mikäli rehu sisältää 20 % esimerkiksi suokortetta ja 
sitä syötetään pitkäaikaisesti, voi seurauksena olla myrkytys. 
Hevosilla on havaittu kortepitoisen rehun aiheuttavan painon 
alenemista, lihasten koordinaation häiriötä ja jopa takajalkojen 
halvaantumista. Myös osittaista sokeutumista voi ilmentyä. Muita 
oireita ovat ripuli sekä kiihtynyt pulssi. (Bebbington & Wright; 
Paarlahti 2005, 16–17.)

Myrkytysoireet voivat ilmestyä heti tai vasta viikkojen päästä 
kortepitoisen rehun syömisestä. Myrkytysoireita hoidetaan tiamii-
nilla, joka on B1-vitamiini. Näin paikataan tiaminaasi-entsyymin 
aiheuttamia B-vitamiinivajeita. (Mahlamäki 2011, 31; Paarlahti 
2005, 16–17.)

Peltokorte on yleinen koko 
Suomessa.

Suokorte on kohtalaisen 
yleinen koko Suomessa.
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Peltokorte
Koko: 20-40 cm (kesäverso)
Varsi: Haaroittuva maavarsi, 
nivelikäs pystyverso, jäykähkö
Itiöpesäkkeet: Itiötähkä vain 
kevätversossa. Pesäkkeet ryhminä 
tähkässä.
Lehdet: Yhteenkasvaneet, 
rakenne tuppimainen 
nivelkohdissa, tupessa 10-15 
mustahkoa hammasta
Kasvupaikka: Rannat, kosteat 
paikat, pellot, joutomaat, niityt

Equisetum arvense

« Peltokortteen kevätverson itiötähkä (yllä) 
sekä tuppi (alla), joka on vaalea ja väljä, sekä 

siinä on hampaita 10-15 kappaletta.

Peltokortteen voi sekottaa helposti 
suokortteeseen. Peltokortteen voi erottaa 

parhaiten suokortteesta siitä, että sen haaran 
ensimmäinen nivelväli (punaisella) on paljon 

pidempi kuin varren tuppi (sinisellä).
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Su
ok

or
te

» Suokortteen voi helposti sekottaa 
peltokortteeseen. Suokortteen voi erottaa 
parhaiten peltokortteesta siitä, että sen 

haaran ensimmäinen nivelväli (punaisella) 
on paljon lyhempi kuin varren tuppi 

(sinisellä).

« Suokortteessa itiötähkä on aikuisessa 
yksilössä, sillä suokortteella ei ole erillistä 

kevätversoa. Tämän yksilön itiötähkä on jo 
surkastunut.

Koko: 20-40 cm
Varsi: Maavarsi, pystyvarsi sileä, 
uurteinen ja niukasti haaroittuva
Itiöpesäkkeet: Ei erillistä 
kevätversoa, käpymäinen 
itiötähkä varren ja joskus jopa 
haarojen latvassa
Lehdet: Yhdenkasvuisia, 
tupessa 5-10 mustanruskeaa ja 
valkolaitaista hammasta
Kasvupaikka: Ojat, suot, 
rannat, hiekkaiset penkereet

Equisetum palustre
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Peruna

©
 Bastus917 2014 CC BY-SA 2.0

K oisokasveja on Suomessa edustettuna 13 lajia, jotka 
ovat seitsemästä eri suvusta. Ne ovat kaikki myrkyl-

lisiä. Näihin kuuluu myös tärkeitä ravintokasveja, joita ovat 
muun muassa tomaatit ja perunat. Yksi kasveista on kuitenkin 
kaikista myrkyllisin ja vaarallisin, vaikka sitä esiintyykin vain 
lähinnä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sekä Pirkanmaalla. 
Skopolia (Scopolia carniolica) on kokonaan myrkyllinen ja 
erityisesti sen juurakko sisältää myrkkyjä. Myrkyllisimmillään 
se on kukinnan alkuvaiheessa. Vain 180–300 grammaa tuoreita 
versoja kykenee tappamaan hevosen. (Paarlahti 2005, 130.)

Peruna (Solanum tuberosum) on kauttaaltaan myrkyllinen 
kasvi sen syötäväksi tarkoitettuja mukuloita lukuun ottamatta. 
Perunan kaikki vihreät osat sisältävät myrkyllisiä alkaloideja. 
Tästä syystä myöskään vihertyneitä perunan mukuloita ei tule 
syödä, sillä ne ovat alkaneet muodostaa myrkyllisiä alkaloideja. 
(Paarlahti 2005, 137.)

Myrkkyuutteet kiihottavat keskushermostoa ja aiheuttavat 
riippuen annoksen koosta muun muassa erilaisia sekavuustiloja, 
harha-aistimuksia sekä raivokohtauksia. Väliaivojen lämpökeskuk-
sen kiihottuessa nousee kuume ja verisuonet pullistuvat. Tämän 
jälkeen kiihkotila vaihtuu lamaannukseksi. Myrkyt lamaannuttavat 
parasympaattisen hermoston perifeerisiä hermopäätteitä. Suu-
ret annokset johtavat lopulta horrostilaan ja hengityskeskuksen 
lamaantumiseen. (Paarlahti 2005, 130.)

Myös muun muassa perunan sisältämä glykoalkaloidi eli 
solaniini aiheuttaa vatsa- ja suolistokipua sekä ripulia ja her-
mosto-oireita. Hevoset ovat erityisen herkkiä juuri solaniinille. 
Nämä myrkyt häiritsevät hevosen keskushermostoa ja ruoansu-
latuselimistön toimintaa. Vihreät marjat ovat hevosille kaikista 
myrkyllisimpiä. Myrkytysoireet ilmenevät hevosessa apatiana, 
lihasheikkoutena sekä laajentuneina pupilleina. Myös kouristuksia 
voi esiintyä. Solaniinipitoisuuden turvallinen raja on 20 mg/100 
g, jonka ylittyessä perunan maku muuttuu kitkeräksi. (Bamka, 
Barbour, Gladney & Williams 2013; Evira 2014; Paalo 2007, 53.)

Perunaa viljellään koko 
Suomessa.
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Koko: 26-84 cm
Varsi: Karhea, pystysuora ja 
mehevä
Kukka: Valkoinen, sininen, 
vaaleanpunainen tai keltainen, 
kaikki lajikkeet eivät kuki
Lehdet: Pareittain kiinni 
lehtiruodissa
Kukinta-aika: Keskikesällä, 
n. 2 kk perunan istutuksesta
Kasvupaikka: Kuohkeat 
pellot

Solanum tuberosum
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« Perunan lehdet 
ovat pehmeitä.

« Pieni perunan 
taimi.

« Perunan marjat 
ovat myrkyllisiä 

ja kypsinä mustia. 
Kuvan marjat ovat 

vielä raakoja.

Iso taimi.
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Myrkkykeiso

M yrkkykeiso (Cicuta virosa) on erittäin myrkylli-
nen kasvi, jota eläimet eivät osaa karttaa. Tämä tekee 

siitä erityisen vaarallisen myrkkykasvin. Hevoset voivat syödä 
koko kasvin juurineen, sillä juuri on erityisen maukas ja ma-
kean makuinen. Juuri juurakko on kasvin myrkyllisin osa ja 
sisärakenteeltaan ainutlaatuinen. Se on jakaantunut joukok-
si päällekkäisiä onteloita ja jokainen ontelo vastaa nivelväliä. 
Juurakko sisältää nestettä, joka on väriltään vaaleankeltaista. 
(Jokinen 2004, 11.)

Myrkkykeiso sisältää nopeasti imeytyvää kouristusmyrkkyä 
eli kikutoksiinia. Sitä on eniten erityisesti juurakossa. Tyypillisiä 
myrkytysoireita ovat levottomuus, lisääntynyt syljeneritys, ähkyily 
sekä pupillien laajeneminen. Hevosen pulssi on hidas ja hengitys 
on pinnallista. Hevonen voi myös kouristella. Eläin heikkenee 
hyvin äkillisesti ja kuolee parin tunnin sisällä myrkytysoireiden 
alkamisesta. Kuolemansyy on hapenpuute eli asfyksia. (Jokinen 
2004, 11.)

Jo alle puoli kiloa myrkkykeison lehtiä ja vartta voi olla kuo-
lettavaa. Tukevalla hoidolla ennen kouristuksien alkua voidaan 
välttää kouristuksien pahimmat vaikutukset, mutta hevoset jotka 
selviävät, kärsivät hyvin todennäköisesti pysyvistä vammoista 
sydän- ja luurankolihaksissa. (Equus 2004.)

Myrkkykeiso säilyttää myrkyllisyytensä myös kuivattuna, eli 
myrkkykeisoa sisältävää kuivattua heinää ei hevoselle saa tarjota. 
Kuivatun kasvin myrkkypitoisuus voi olla jopa 3,5 prosenttia. 
Heinän säilöntä laskee myrkkypitoisuutta, mutta ei poista kasvin 
myrkyllisyyttä täysin. Myrkytysriski on kuitenkin alhaisempi kuin 
kuivaa tai tuoretta myrkkykeisoa syödessä. (Jyrkinen 2011, 11.)

Myrkkykeisoa esiintyy 
koko Suomessa Lapin 

pohjoisimpia osia lukuun 
ottamatta.
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Koko: 30-150 cm
Varsi: Ontto, sileä ja kalju
Kukka: Pää- ja pikkusarjoista 
muodostuva kerrannaissarja, 
valkoinen
Lehdet: Kierteisesti, suikeita ja 
isohaaraisia
Kukinta-aika: heinä-elokuu
Kasvupaikka: Alavat joen 
varret, vetiset niityt, järvien 
rannat ja matalat vedet sekä 
mutahaudat

Pteridium aquilinum
M

yr
kk

yk
ei

so

« Myrkkykeison paras 
tuntomerkki on sen 
juurakko, jossa on 

lokeroita.

» Myrkkykeison 
lehdet ovat suikeita ja 

isohaaraisia.

Myrkkykeisoa esiintyy märissä paikoissa kuten 
järven rannoilla sekä matalassa rantavedessä.
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Lupiini

L upiini (Lupinus polyphyllus), joka tunnetaan myös ni-
mellä komealupiini, on kaikkien tuntema näyttävä 

hernekasvi, jota kasvaa erityisesti tienvarsilla. Se on kotoisin 
Pohjois-Amerikasta, josta se on tuotu Suomeen koristekasviksi 
1800-luvun alussa. Se on sen jälkeen levinnyt hallitsemattomasti 
ympäri Suomen aina Lappiin asti. Sitä pidetäänkin Suomessa 
haitallisena vieraslajina, sillä se päihittää kotoperäiset lajit ja 
uhkaa niiden elintilaa. (LuontoPortin www-sivu.)

Kuten muut hernekasvit, myös lupiini sitoo ilmakehän typpeä 
juurinystyröidensä bakteerien avulla kasvin omiin tarkoituk-
siin. Tällöin se samalla lisää myös maaperän typpipitoisuutta, 
jolloin maaperä rehevöityy ja vähäravinteisten paikkojen kasvit 
joutuvat syrjäytymään lupiinin tieltä. Se myös kestää kuivuutta 
erinomaisesti, mikä tekee siitä niin elinvoimaisen kasvin. Lupiinia 
ei pystytä enää täysin hävittämään, mutta sen leviämistä voidaan 
rajoittaa. (Vieraslajit www-sivu.)

Lupiinit sisältävät myrkyllisiä alkaloideja kuten lupinidiinia, 
lupiniinia, lupaniinia sekä lupiniidiglykosidia. Niitä esiintyy niin 
kasvin versossa kuin sen siemenissäkin. Nämä yhdisteet vaikut-
tavat niin ääreis- kuin keskushermostoon ja niiden vaikutuksia 
verrataan muun muassa koniiniin sekä nikotiiniin. Suurina an-
noksina syötynä lupiini on tappava, sillä yhdisteet vaikuttavat 
hengityselimistöön lamauttavasti. (Paarlahti 2005, 93.)

Komealupiinia esiintyy lähes 
koko maassa pohjoisinta 

Lappia lukuun ottamatta, 
jonne se mahdollisesti tulee 

kuitenkin leviämään.
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in
i Koko: 60-110 cm

Varsi: Verso vankka, yleensä 
haaraton
Kukka: Pitkä terttu, teriö 
perhomainen, sininen, 
vaaleanpunainen tai valkoinen
Lehdet: 9-15-kertaisesti 
sormilehdykkäiset, joiden pituus 
7-12 cm
Kukinta-aika: kesä-elokuu
Kasvupaikka: Koristekasvi, 
hiekkaiset pientareet, puutarhat

Lupinus polyphyllus

Lupiinin kukka, joka on 
vasta aukeamassa. Värejä on 
kolme: sininen/sinipunainen, 

vaaleanpunainen ja valkoinen. 
Loppuvaiheessa kukka on 

sininen.

Lupiinin lehdet ovat 
sormiliuskaiset ja 

karvaiset.
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Alsikeapila

A lsikeapila (Trifolium hybridum) on varsin yleinen 
osa nautojen nurmikasviseoksissa, mutta Suomessa he-

vosten laidunseoksissa alsikeapilaa ei käytetä eikä se sinne kuu-
lu. Alsikeapilan myrkyllisyys on ollut tiedossa vuosikymmeniä. 
Tutkimustietoa alsikeapilan haitoista ei kuitenkaan vielä paljon 
ole, joten tarkkaa tietoa siitä, mikä alsikeapilassa aiheuttaa he-
vosilla myrkytyksiä, ei olla vieläkään varmoja. (Termonen 2015; 
Wright 2016.)

Useimmiten alsikeapila ei kuitenkaan aiheuta hevosilla min-
käänlaisia ongelmia, mutta joillakin yksittäisillä hevosilla on 
todettu aluksi ihon palamista sekä tarkemmissa tutkimuksissa 
maksaentsyymien nousua ja maksan toimintahäiriöitä. Valo-
herkkyys ja vaaleiden kohtien palaminen on todettu olevan 
yleensä seuraus alsikeapilan lyhytkestoisesta altistuksesta, kun 
taas maksavauriot on yhdistetty pitkäkestoiseen altistumiseen. 
Kanadalaisen tutkimuksen mukaan myös nitraattimyrkytys on 
hevosilla mahdollinen. (Niinistö 2015, 73; Wright 2016.)

Syytä paniikkiin ei kuitenkaan ole. Valikoivana laiduntajana 
hevonen ei välttämättä edes koske alsikeapilaan, vaikka jotkut 
voivatkin sitä syödä. Ulkomaisten tutkimusten mukaan hevosten 
olisi syötävä alsikeapilaa vähintään 20 prosenttia saamastaan 
ravinnosta, jotta sille tulisi joitakin oreita. Tärkeintä on tiedostaa 
alsikeapilan syönnistä aiheutuvat riskit sekä estää hevosen pääsy 
sellaiselle laitumelle, jossa kasvaa erityisen paljon alsikeapilaa. 
(Termonen 2015.)

Alsikeapilaa esiintyy 
luonnonvaraisena sekä sitä 
viljellään koko Suomessa.
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A
ls

ik
ea

pi
la Koko: 20-50 cm

Varsi: Rento, lähes pysty, 
kalju, mutta yläosasta karvainen, 
niukkahaarainen
Kukka: Valkoinen, punertava, 
lopulta ruskea, 5-12 mm pitkä
Lehdet: Kierteisesti, lapa 
3-lehdykkäinen, nirhalaitaisia, 
täplättömiä
Kukinta-aika: heinä-elokuu
Kasvupaikka: Pellot, niityt, 
tienvarret sekä pientareet

Trifolium hybridum

Puna-apila Alsikeapila Valkoapila

Alsikeapila muistuttaa suuresti valkoapilaa kukinnon värinsä vuoksi, mutta kasvutavaltaan alsikeapila 
on lähempänä puna-apilaa. Sen lähes pystyssä varressa kasvaa lehtiä, toisin kuin valkoapilalla, jonka 
varsi kasvaa maanmyötäisesti. Tämän lisäksi alsikeapilan lehdykät ovat kokonaan vihreitä eikä sillä 

ole vaaleaa laikkua, kuten puna- sekä valkoapilalla.

Pieni alsikeapila- sekä 
valkoapilakasvusto 

loppukesästä.

©
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Ukontatar

Ukontatar on yleinen 
koko Suomessa lukuun 

ottamatta Lappia, jossa se on 
harvinainen.

T atarkasveihin kuuluva yksivuotinen ukontatar (Per-
sicaria lapathifolia) on näyttävä rikkakasvi, joka saattaa 

runsaana esiintyessään jopa tukahduttaa viljelykasvin. Se jae-
taan Suomessa kahteen alalajiin eli rantaukontattariin (ssp. la-
pathifolia) sekä peltoukontattariin (ssp. pallida). Ukontattaren 
voi herkästi sekoittaa sitä muistuttavaan hanhentattareen (P. 
maculosa), joka on kuitenkin melko harvinainen. Hanhentatar 
on ukontattaren tapaan mustatäpläinen, mutta sen lehtien ala-
pinnat eivät ole nystyiset, toisin kuin ukontattarella. (Erkamo 
2001, 30; LuontoPortin www-sivut.)

Ukontatar on myrkyllinen, vaikka sitä onkin käytetty lääkekas-
vina muun muassa ripuliin, kihtiin, reumatismiin sekä keltatautiin. 
Vaikka kasvi on myrkyllinen, hevosilla ei ole esiintynyt vakavia 
myrkytystapauksia, eikä siitä löydy tutkimustietoa käytännössä 
lainkaan. On kuitenkin huomattu, että mikäli hevonen pääsee 
syömään suuria määriä ukontattaria, voi hevoselle ilmestyä kylkiin 
suuria paiseita. Ukontatar ei maistu hyvältä, joten hevoset eivät 
kuitenkaan yleensä ukontattaria syö. (Hakosalo 2014; Luonto-
Portin www-sivut.)
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r Koko: 20-80 cm

Varsi: Tanakkarakenteinen, 
haarova
Kukka: Vaaleanpunainen 
tai kellertävä, kukinto 
runsaskukkainen tiheä tähkä
Lehdet: Päältä kaljuja, alta 
karvaisia tai kaljuja, joskus 
tumma täplä lehden keskiosassa
Kukinta-aika: heinä-syyskuu
Kasvupaikka: Kosteat ja 
multavat pellot, rannat, joutomaat

Persicaria lapathifolia

Ukontattaren kukat voivat olla joko 
kellertävät tai vaaleanpunaiset. 

Lehdet ovat pitkulaiset ja 
tummanvihreät ja niissä voi olla 

keskellä tumma täplä.

Ukontattaren pieni 
taimi.
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Myrkytysten oireet ja hoito

K asvien aiheuttamat myrkytystilat hevosilla ovat 
Suomessa onneksi erittäin harvinaisia. Hevosilla 

esiintyvät oireet ovat usein myös erittäin moninaiset ja ne 
voivat viitata myös moniin muihin sairauksiin, jolloin oi-
reiden perimmäinen syy voi jäädä kokonaan selvittämät-
tä. Koska tutkittua tietoa kasveissa esiintyvien myrkkyjen 
vaikutuksista hevosiin on verrattain vähän, on mahdol-
lista, että tarkkaa syytä hevosen oireille ei saada selville 
koskaan. Useiden tapausten kohdalla voidaan vain epäillä 
ja todeta jonkun tietyn kasvin aiheuttaneen kyseiset oi-
reet tai sairastumiset. Myrkytyksiä aiheuttavat erityisesti 
erilaiset alkaloidit sekä endofyytit.

Tämä ei kuitenkaan vähennä kasvitietouden tärkeyttä, 
sillä monet myrkytystapauksista on mahdollista estää tie-
toutta lisäämällä. Koska myrkytyksiä esiintyy aina silloin 
tällöin, hevosihmisten on tärkeää olla tietoisia kasvien 
aiheuttamista riskeistä ja niiden vaikutuksista hevosen 
terveyteen.

Tyypillisimmät oireet

Hevosille tyypillisimpiä myrkytyksen oireita ovat muun 
muassa ihottuma, ripuli, ärsyyntynyt suun limakalvo, atak-
sia eli tasapainohäiriö, lihasvärinä, sydämen rytmihäiriöt 
sekä ruokahaluttomuus. Kantavilla tammoilla ongelmia 
ovat muun muassa pitkittynyt tiineys ja muut ongelmat 
sikiövaiheessa sekä vaikeudet varsomisessa. Kasvien si-
sältämät haitta-aineet, kuten saponiinit, alentavat rehun 
sulavuutta ja heikentävät maittavuutta. Saponiineja esiintyy 
muun muassa apilassa ja sananjalassa. Nämä aiheuttavat 
limakalvoärsytystä ja hemolyysiä eli punasolujen hajoamis-
ta. Oksaalihappo vaikeuttaa kivennäisten eli kalsiumin ja 
magnesiumin imeytymistä, koska se muodostaa liukene-
mattomia suoloja kyseisten kivennäisten kanssa. Oksaali-
happoa esiintyy etenkin suolaheinissä, joita eläimet syövät 
mielellään. (Frape 2010, 297–301; Isolahti, Lamminen & 
Huuskonen 2006, 2; Jokinen 2004, 8; Paarlahti 205, 19.)

Lievät maksaongelmat, jotka johtuvat esimerkiksi jaa-
konvillakon tai alsikeapilan syömisestä, eivät välttämät-
tä aiheuta selkeitä kliinisiä oireita kuten keltaisuutta tai 
kuumeilua. Hevoset, joilla on lievä maksavika, voivat olla 
tavallista väsyneempiä, ne eivät syö kunnolla tai niillä voi 
olla erilaisia turvotuksia. Alsikeapilan maksamyrkyllisyys 
vaihtelee ja joidenkin tutkimuksien mukaan sateinen kesä 
lisää myrkyllisyyttä. (Niinistö 2015, 73.)

Hoitomenetelmät

Kun epäillään, että hevosella saattaisi olla maksaongel-
ma, ensimmäisenä hevonen tulisi siirtää pois laitumelta ja 
suojata auringonvalolta. Verinäytteiden avulla arvioidaan 
maksan kunto ja mahdollinen lääkitystarve. Hevosta lää-
kitään yleensä sen jälkeen, jos hevonen ei vastaa pelkkään 
ruokinnanmuutokseen. Parhaiten lääkityksen tarve saadaan 
selvitettyä klinikalla otettavan maksan koepalan avulla. 
Koepalan otto on yksinkertainen toimenpide, joka tehdään 
rauhoituksessa, mutta jos tapaus on lievä, ei koepalaa ote-
ta riskien takia ennen kuin arvoja on seurattu muutama 
päivä. (Niinistö 2015, 73.)

Joihinkin myrkkyihin on olemassa vasta-aineita, joil-
la myrkytyksiä voidaan hoitaa. Esimerkiksi sananjalassa 
esiintyvä tiaminaasi-entyymi tuhoaa B1-vitamiinia, jonka 
vajeen korjaamiseen käytetään tiamiini-nimistä B1-vita-
miinia. Kaikkiin myrkytyksiin ei kuitenkaan ole olemas-
sa vasta-aineita tai lääkkeitä, kuten esimerkiksi perunan 
solaniiniin tai leinikkien ranunkuliiniin. Tällöin oireita 
voidaan vain lievittää. (Mahlamäki 2011, 31; Paarlahti 
2005, 19; USDA 2012.)

Kuvan hevonen on syönyt ukontattaria isoja määriä 
ja saanut nokkosihottumaa. Paiseet eivät kutisseet 
tai rikkoutuneet ja ne laskivat kolmessa päivässä. 

Muut hevoset eivät saaneet yhtä isoja oireita.
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Hevosihmisten on tärkeää olla tietoisia 
kasvien aiheuttamista riskeistä ja niiden 

vaikutuksista hevosen terveyteen.
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IIIOppaan kolmannessa osassa käsitellään laidunten perustamista, hoitoa 
sekä uudistamista. Loppuosassa perehdytään haitallisten ja myrkyllisten 

kasvien torjuntaan niin mekaanisesti kuin kemiallisestikin. Oppaassa 
annetaan muutamia torjunta-ainevaihtoehtoja kutakin oppaassa 

käsiteltyä kasvia kohti. 

Laidunten 
ylläpito
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Laidun
ten

 hoito
H evoslaitumet voidaan jakaa eri laiduntyyp-

peihin eli viljeltyihin laitumiin sekä viljele-
mättömiin luonnonlaitumiin. Viljellyt laitumet ovat 
ihmisten perustamia, muokkaamia sekä hoitamia 
nurmipeltoja, kun taas luonnonlaitumiin kuuluvat 
muun muassa niityt sekä rantaniityt, metsälaitumet 
ja laidunmetsät sekä hakamaat. Hoitamattomat pel-
tolohkot eivät kuulu luonnonlaitumiin, vaikka niitä 
joskus virheellisesti luonnonlaitumiksi kutsutaankin. 
(Erola & Saastamoinen 2008, 9.)

Luonnonlaitumet edistävät luonnon monimuo-
toisuutta. Osa laitumista onkin niin sanottuja perin-
nebiotooppeja eli elinympäristöjä, jotka perinteinen 
maankäyttö on luonut pitkän ajan kuluessa. Näitä 
ovat muun muassa laidunnus sekä niitto. (Erola & 
Saastamoinen 208, 15.)

Maisemalaiduntaminen on olennainen osa tätä päivää. 
Hevoset muokkaavat maisemaa ja samalla hoitavat alueen 
luontoa. Luonnonlaitumilla esiintyykin monenlaisia 
kasvilajeja kuten niittykasveja. Kun luonnonlaidun on 
kunnolla toteutettu, tarjoaa se hevosille virikkeitä ja 
on viihtyisä. Koska luonnonlaitumia ei lannoiteta, voi 
ruoho sisältää vain vähän kivennäisaineita ja energiaa. 
Tällöin hevoset tarvitsevat lisäruokinnan. (Erola & 
Saastamoinen 208, 15.)

Seuraavassa kohdassa on esitelty neljä tärkeää huo-
miota, jotka kannattaa pitää mielessä uutta laidunta 
perustettaessa, jotta laitumesta tulisi mahdollisimman 
pitkäikäinen, tuottoisa sekä puhdas.

1) Ennen uuden nurmen perustamista pe-
rusparannustoimet, kuten salaojitukset sekä 
pinnan muotojen muokkaukset, hoidetaan 
kuntoon.

2) Pellolle valitaan sopiva siemenseos, joka 
kestää hyvin tallausta, sillä on hyvä jälkikas-
vukyky, se on maittava ja siemen on puhdasta.

3)  Hyvän laidunnurmen tulisi kestää käytös-
sä 3-5 vuotta, joten perustaminen on tehtävä 
huolellisesti. 

4) Kun laitumia hoidetaan vuosittain, säi-
lyy laitumen satokyky hyvänä sekä kasvusto 
puhtaana rikkakasveista uudistamiseen asti.

Ennen nurmen perustamista

Ennen nurmen perustamista on kaikki perusparan-
nustoimet hoidettava kuntoon. Peltojen ja laidunten 
perusparannuksiin kuuluvat muun muassa salaojitukset, 
kalkitukset, pinnan muotojen muokkaus sekä vaikei-
den, monivuotisten rikkakasvien torjunta. (Puurunen 
1998, 33.)

Perusparannusten lisäksi pellolle valitaan sopi-
vin siemenseos. Seoksen määrittää muun muassa 
maaperän sekä kasvuvyöhykkeen lisäksi laiduntavat 
eläinlajit. Esimerkiksi 60-70 prosenttia timoteita, 20 
prosenttia nurminataa ja loput englanninraiheinää 
sisältävät yleisseokset ovat hevosille maittavia ja kes-
täviä. Hyvä jälkikasvukyky on hevoslaitumilla tärkeää, 
jotta laidunkierto olisi mahdollisimman tehokasta. 
Mikäli seoksessa on ruokonataa, tulee siemenen olla 

Luonnonlaitumet kuten metsälaitumet ovat 
hevosille virikkeellisiä sekä alueella olevat puut 

tuovat auringonsuojaa.
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suomalaista ja sertifioitua. Luomuviljelyssä kannattaa 
harkita typpeä sitovien kasvien, kuten apiloiden, käyttöä 
seoksissa. (Erola & Saastamoinen 2008, 12, 58; Seppänen 
& Yli-Halla 2012, 100–101.)

Koska nurmikasvien siemenet ovat kooltaan hyvin pie-
niä, täytyy kylvöalustan olla tasainen ja kosteusolosuhteil-
taan itämiseen otollinen.  Esimerkiksi varjostukselle arka 
suokorte ei viihdy tiheissä ja voimakkaasti lannoitetuissa 
nurmissa. Salaojituksella voidaan hyvin vähentää suokort-
teen esiintymistä, kun salaojitus hävittää leviämispesäkkeet 
pientareilta ja vaikuttaa maan kosteusoloihin. (Junnila 2012, 
134; Puurunen 1998, 33.)

Nurmen perustaminen

Nurmen perustaminen on tarkkaa puuhaa, sillä viljellyn 
laitumen tulisi kestää käytössä vähintään kolme vuotta, 
mielellään viisi. Perustamisen yhteydessä tehdyt virheet 
voivatkin näkyä seuraavaan uudistamiseen asti. Kun laidunta 
uusitaan riittävän usein, laidun tuottaa riittävästi rehua, 
sato pysyy puhtaana eikä rikkakasvit pääse valtaamaan 
laidunalaa. (Erola & Saastamoinen 2008, 58.)

Nurmensiemenen kylvömääriin vaikuttavat muun muassa 
maan laatu sekä seoksen koostumus, jolloin seosta kyl-
vetään noin 20-30 kiloa hehtaarille. Määrä on kuitenkin 
viitteellinen, joten kylväjän kannattaa tutustua siemensä-
kin vakuustodistukseen ennen kylvöä, jotta siemenkus-
tannuksissa säästäisi mahdollisimman paljon. (Erola & 
Saastamoinen 2008, 58.)

Nurmensiemenet kannattaa kylvää kylvökoneen vantaiden 
kautta 1-2 cm syvyyteen, jolloin saadaan mahdollisimmaan 
tasainen oras. Maan jyräyksestä on hyötyä löyhillä mailla, 
koska liian löyhät maat sekä kuorettuvat hiesu- ja savi-
maat saavat aikaan orastumisvaikeuksia. Suorakylvöäkin 
voidaan harkita nurmia perustettaessa, mutta silloin on 
otettava huomioon, että kylvön aikaan maan tulisi olla 
kostea ja pellolla ei saisi olla ylimääräistä kasvijätettä tai 
rikkakasveja. (Erola & Saastamoinen 2008, 58; Puurunen 
1998, 33; Seppänen & Yli-Halla 2012, 99.)

Nurmen perustamisen yhteydessä olisi hyvä lisätä 
suojakasveja viljelykiertoon, sillä ne suojaavat maata ja 
estävät heinänoraan kuivumiselta ja rikkakasveilta. Nur-
men suojakasviksi soveltuvat parhaiten aikaiset viljalajit 
kuten ohra. Viljojen olki on korjattava pois, sillä muuten 
se voi tukahduttaa nurmenoraan. Nurmen voi perustaa 
myös ilman suojakasvia, jolloin rikkakasvit tulee torjua 
kemiallisesti. (Erola & Saastamoinen 2008, 62.)

Laidunten hoito

Kun laitumia hoidetaan vuosittain perustamisen jälkeen 
aina uudistamiseen asti, nurmen satokyky säilyy hyvänä 

ja rikkakasvit eivät pääse valtaamaan laidunta. Laidunten 
hoitomenetelmiin kuuluvat muun muassa lannoitukset, 
puhdistusniitot sekä laidunalan jakaminen useampaan 
lohkoon. (Erola & Saastamoinen 2008, 62-64.)

Laidunnurmea on tarkoitus lannoittaa aina keväisin 
sekä lohkovaihtojen jälkeen, jotta nurmi pääsee hyvin 
kasvamaan. Oikean lannoitustason selvittämiseksi kan-
nattaa hyödyntää maan viljavuustutkimuksia. Laitumien 
lannoitustarve on pienempi kuin säilö- ja kuivaheinäksi 
tarkoitetuilla sadoilla, koska ravinteita palaa maahan lai-
duntavan hevosen lannan mukana. Liika lannoitus ei ole 
kuitenkaan aina hyväksi. Esimerkiksi joutilaille hevosille 
ja poneille riittää niukemminkin lannoitettu nurmi, joten 
lannoituksia suunniteltaessa kannattaa selvittää laidun-
nuksen voimakkuus sekä laiduntavien hevosten käyttö ja 
tyyppi. (Erola & Saarinen 2008, 62; Seppänen & Yli-Halla 
2012, 100–101.) 

Kalkitus on laidunpelloilla erityisen tärkeää, sillä se 
parantaa nurmen rehuarvoa ja parantaa ravinteiden hyväk-
sikäyttöä. Kalsiumia saattaa huuhtoutua tavallista enemmän 
läpäisevillä mailla, kuten laidunpelloilla, joka vaikuttaa 
suoraan laidunruohon laatuun. (Erola & Saastamoinen 
2008, 62.) 

Kasvinsuojelu on tärkeä osa laidunten hoitoa. Integroitu 
kasvinsuojelu eli IPM (Integrated Pest Management) on 
tuttu käsite jo vuosien takaa, mutta sen periaatteet ovat 
astuneet voimaan vasta 2014. Sen mukaan kaikki ammat-
timaisesti viljelyä harjoittavat ovat velvollisia soveltamaan 
IPM:n periaatteita, joiden mukaan kemiallinen kasvinsuo-
jelu on kaikkein viimeisin vaihtoehto. (Junnila 2012, 5-6.)

Ennen kemialliseen kasvinsuojeluun ryhtymistä on tehtävä 
muut toimet. Viljelykiertojen on oltava kunnossa, kylvö-
siemenen on oltava puhdasta ja sertifioitua, lajikevalinta 
on alueelle sopiva ja lannoitus on tasapainossa. Mekaaniset 
torjuntamenetelmätkin, kuten laitumen puhdistusniitto, 
tulee ottaa huomioon. (Junnila 2012, 5-6.)

Ennen hevosten päästämistä laitumelle voidaan juuri 
perustetulta tai uudistetulta nurmelta korjata yksi heinäsato, 
mikäli nurmiseos siihen soveltuu. Tämä parantaa moni-
vuotisten heinien juuristoa ja tekee siitä kestävämmän kun 
hevoset eivät pääse tallomaan uutta nurmea. Mikäli lohko 

Kun laitumia hoidetaan vuosittain 
perustamisen jälkeen aina uudistamiseen 

asti, nurmen satokyky säilyy hyvänä 
ja rikkakasvin eivät pääse valtaamaan 

laidunta.
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on ollut jo laidunkäytössä, ei lohkolta saa tehdä rehua. 
Seuraavaa korjuukertaa joutuu odottamaan seuraavaan 
uudistamiseen asti. (Erola & Saastamoinen 2008, 62.)

Hevosten laiduntaminen voidaan aloittaa kun kasvusto 
on keväällä 15–20 cm korkea. Laitumet kannattaa jakaa 
useaan pienempään lohkoon, sillä se tehostaa laidunten 
käyttöä ja ravintoa riittää pitkin kesää. Kun lohkoja on 
vähintään kolme, ehtii juuri käytössä olleet lohkot levätä ja 
kasvattaa uutta kasvustoa, ennen seuraava lohkonvaihtoa. 
Hevoset voi siirtää lohkolle, kun kasvusto on noin 10 cm:n 
korkuista. Levossa olevat lohkot kannattaa puhdistusniittää, 
jolloin rikkakasvit eivät pääse niin helposti kasvamaan 
eikä korsiintunut ruoho jää turhaan viemään tilaa syömä-
kelpoiselta ruoholta. Niitto torjuu myös siemenestä itäviä 
rikkakasveja. (Airaksinen & Heiskanen 2012, 58–59; Erola 
& Saastamoinen 2008, 64.)

Puhdistusniiton lisäksi on tärkeää siivota laitumet he-
vosten lannasta, sillä se saattaa sisältää niin rikkakasvien 
siemeniä kuin loisia. Asianmukainen hevosten madotus 
kuuluu hyvään laidunhygieniaan. Hevoset madotetaan 
tyypillisesti kolme viikkoa ennen laitumelle laskua ja 
heti laidunkauden loputtua. On kuitenkin tärkeää muis-
taa, että liika madotus saattaa lisätä loisten vastustuskykyä 

eri lääkevalmisteille, joten madotusten olisi hyvä perustua 
tehtyyn diagnoosiin. Ulostusnäytteessä tällöin tulisi löytyä 
yli 200 munaa grammassa. (Erola & Saastamoinen 2008, 
90; Hemmann 2009, 56.) 

Australiassa tehdyn tutkimuksen mukaan moni rik-
kakasvi pystyy itämään hevosen lannassa. Osa itämisky-
kyisistä kasveista on hevosille myrkyllisiä tai haitallisia. 
Siemenet voivat levitä pitkänkin matkan päähän ja vaikuttaa 
negatiivisesti paikallisen ympäristön kasvillisuuteen. Osa 
hevosen lannassa itäneistä kasveista voi saavuttaa jopa kuk-
ka-asteen. Kaikki itämiskykyisistä kasveista ei kuitenkaan 
kykene selviytymään laitumen kasvuolosuhteissa, joten 
ne kuihtuvat pian itämisen jälkeen. Tutkimuksia on teh-
ty ympäri maailmaa niin kokeellisesti kuin luonnollisia 
koemenetelmiä käyttäen. (Ansong & Pickering 2013, 1.)

Laidun on uudistamisen tarpeessa silloin, kun hylkylaikut alkavat laajentua ja haitalliset kasvit alkavat hallita 
laidunaluetta. Hevoset syövät rehevöittyneen alueen ympäriltä syötävän laidunruohon loppuun ja rehun määrä 

vähenee. Kuvat on otettu samalta laidunlohkolta.

Puhdistusniiton lisäksi on tärkeää siivota laitumet 
hevosten lannasta, sillä se saattaa sisältää niin 

rikkakasvien siemeniä kuin loisia.
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Haitallisten kasvien 
torjunta

V anhetessaan nurmet harvenevat ja niiden tilalle 
alkaa kasvaa heikkosatoisia, rehuarvoltaan huono-

ja kasveja jotka voivat myös olla hevosille haitallisia ja 
myrkkyllisiä. Sen vuoksi laitumetkin kannattaa uudistaa 
aika ajoin. Kolmannen satovuoden jälkeen laitumen tuo-
tanto alkaa tippua merkitsevästi. Syksyisin laitumen syö-
tön tulee loppua tarpeeksi ajoissa, jotta kasvusto pystyy 
valmistautumaan talveen keräämällä hiilihydraattivaras-
tojaan ja näin ollen tuottamaan paremmin satoa myös 
seuraavana vuonna. (Airaksinen & Heiskanen 2012, 57; 
Puurunen 1998, 37.)

Kun nurmikasvuston sadontuottokyky on olennaisesti 
jo heikentynyt, kannattaa nurmen lopettamista harkita. 
Nurmen lopetuksen yhteydessä on helppo käyttää kasvin-
suojeluainetta, jolla saadaan nurmikasvuston lisäksi hävi-
tettyä myös nurmikasvustossa olevat sinne kuulumattomat 
kasvit. Tehokas yhdiste on glyfosaatti. Jotta saadaan paras 
mahdollinen lopputulos, kasvuston on oltava riittävän 
pitkää, jotta glyfosaatin käytöstä on hyötyä. (Airaksinen 
& Heiskanen 2012, 59.)

Glyfosaatin haitattomuudesta on viime aikoina ollut 
paljon puhetta. Keväällä 2015 IARC (International Agency 
for Research on Cancer) julkaisi tutkimustuloksen, jossa 
glyfosaatti luokiteltiin ihmiselle todennäköisesti syöpää 
aiheuttavaksi aineeksi ja se on hyväksytty tehoaineena 
kesäkuun loppuun 2016. Asiantuntijoiden mukaan akuut-
teja vaaraominaisuuksia ei kuitenkaan ole. Ei ole vielä 

tiedossa, tuleeko glyfosaatin käyttöön rajoituksia vai ei. 
(Anttila 2015.)

Nurmien ruiskutus tehdään mieluiten alkukesästä 
rikkakasvien ollessa ruusukevaiheessa, jolloin kasvu on 
rehevää. Mikäli rikkakasvit ovat voimakkaassa kasvussa, 
voidaan kasveja ruiskuttaa myös nurmen 1. tai 2. niiton 
jälkeen. (Junnila 2012, 129.)

Kasvikohtaiset torjunta-aineet

Vaikka puhdistusniitto onkin erinomainen tapa välttää 
rikkakasvien leviäminen, ei sekään aina riitä. Isokasvustoi-
set siemenlevintäiset rikkakasvilajit, kuten leinikit, voivat 
levittäytyä tehokkaasti samalla syrjäyttäen viljellyt nur-
mikasvit. Kemiallinen torjunta on tällöin välttämätöntä, 
mikäli laidun halutaan pitää tuottoisana ja puhtaana sekä 
turvallisena hevoselle. (Junnila 2012, 129.)

Laitumien sekä niittonurmien rikkakasvien torjuntaan 
kasvukauden aikana hyviä torjunta-aineita ovat muun 
muassa fluroksipyyri, amidosulfuroni, florasulaami sekä 
fluroksipyyrin ja florasulaamin seos, joista jokaisen varo-
aika vaihtelee 7 vuorokaudesta 10 vuorokauteen. Mikäli 
amidosulfuronia käytetään kuivalle heinälle, on varoaika 
tällöin 21 vuorokautta. Huomaathan, että mikään edellä 
mainituista yhdisteistä EI sovellu apilapitoisille nurmil-
le, joten niillä voidaan tojua myös alsikeapilaa. (Junnila 
2012, 129.)

Kuvaus torjunta-aineiden vaikutuksesta
Ruokonata Ei tarvetta kemialliselle torjunnalle.
Ruokohelpi Ei tarvetta kemialliselle torjunnalle.
Leinikit Florasulaamin, amidosulfuronin sekä fluroksipyyrin teho kohtalainen.
Villakot Villakot on helppo hävittää useimmilla torjunta-aineilla.
Sananjalka Mekaaninen torjunta on tehokasta.
Kortteet Ei olemassa hyvin tehoavia torjunta-aineita, MCPA:n teho kohtalainen.
Peruna Ei tarvetta kemialliselle torjunnalle.
Myrkkykeiso Mekaaninen torjunta on tehokasta.
Lupiini Vaikea torjua kemiallisesti, glyfosaatin vaikutus kohtalainen.
Alsikeapila Fluroksipyyri, amidosulfuroni sekä florasulaami hävittävät apilat tehokkaasti.
Ukontatar Helppo torjuttava, lähes kaikki nurmikasvien torjunta-aineet tehoavat hyvin.

Taulukko oppaassa esiintyvien kasvien torjunta-aineista sekä niiden vaikutuksista kasveihin.

Lähteet: Farmit.net, Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita, Kasvuohjelma Opas 2013
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Helve Heinäkasvin tähkylän sisemmässä kerroksessa 
on kaksi suomua eli ulko- ja sisähelve. Niistä 
voi lähteä jäykkiä karvoja eli vihneitä.

Kale Heinäkasvin tähkylän uloimmassa kerroksessa 
ovat eripituiset kaleet, joita on kaksi 
kappaletta: ulko- ja sisäkale. 

Kieleke Lehtitupen ja lehtilavan liittymäkohdassa oleva 
kalvomainen lisäke.

Korvake Lehtilavan tyvinurkissa oleva lehtimäinen 
parillinen laajentuma.

Lehtilapa Litteä, kiinnittyy korteen tuppimaisella 
kannalla.

Maavarsi Kasvin varren maanalainen osa.

Rönsy Tavallisesti maan pinnan suuntaisesti kasvava 
varsi, jonka nivel on tyypillisesti pitkä. 

Röyhy Heinäkasvin monihaarainen kukinto, 
esimerkiksi ruokonadan kukinto on röyhy.

Tuppi Lehden kanta ympäröi vartta tuppena.

Tähkä Heinäkasvin korren latvassa esiintyvä 
tähkylöistä muodostuva kukinto.

Tähkylä Tähkylä muodostuu kahdesta suomurivistä, 
vastakkaiset suomut ovat vuorottain pitkin 
tähkylän keskirankaa. Tähkylä voi olla 1-, 2- 
tai monikukkainen. 

Vihne Joillakin heinäkasveilla tähkylän 
ulkohelpeeseen liittyvä jäykkä karva, joka on 
pitkä ja ohut. 

Lähteet: Raatikainen 1991, 12. & Rikkinen 2014, 5.
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Hevonen tunnetaan valikoivana laiduntajana. Se ei yleensä syö sellaisia kasveja, joita 
se pitää pahanmakuisina tai mahdollisesti haitallisina. Joskus kasvien aiheuttamia 
myrkytystapauksia voi sattua muun muassa silloin kun laitumen syömäkelpoinen 
kasvillisuus on niukkaa, hevonen ei tunnista kasvia ennestään tai kasvia on joutunut 
kuivatun heinän joukkoon. Vaikka myrkytystapauksia Suomessa on vähän, on hevosen 
omistajan hyvä tunnistaa sen elinympäristössä kasvavat kasvit.

Oppaassa esitellään Suomessa yleisimmin kasvavat hevosille haitalliset ja myrkyl-
liset kasvit. Jokainen kasvi on kuvattu mahdollisimman havainnollistavasti, jotta sen 
tunnistaminen onnistuu myös luonnossa. Haitallisten ja myrkyllisten kasvien lisäksi 
oppaassa on peruskatsaukset hevosen ruoansulatukseen, käyttäytymiseen, nurmi-
alueiden hoitoon sekä haitallisten ja myrkyllisten kasvien torjuntaan. Myös kasvien 
aiheuttamia oireita ja myrkytysten hoitokeinoja kuvataan.
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