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KALIUM 
 
MMT Susanna Tauriainen, Opetushallitus, susanna.tauriainen@oph.fi 
MMM Anna Sipilä 

Johdanto 
Kalium on naudoille määrällisesti kolmanneksi 
tärkein kivennäinen kalsiumin ja fosforin jälkeen. 
Ruokintatyypistä riippumatta eläimet saavat sitä 
liikaa kaikissa tuotannon vaiheissa. Kaliumin lii-
kasaannista on myös haittaa, ja ongelmatilanteis-
sa sen saantia pitää vähentää. 
 
Kalium nurmirehuissa 
Kasvit ovat tehokkaita ottamaan kaliumia maasta. 
Ne ottavat kaliumia ylimäärin, jos sitä on tarjolla. 
Kaliumlannoitus lisää kasvien kaliumpitoisuutta. 
Nurmen kaliumpitoisuus on suurimmillaan alku-
kesästä ja vähenee nurmen vanhetessa. Kasveille 
ei ole haittaa ylimääräisestä kaliumista, mutta ko-
tieläinten rehujen kaliumpitoisuutta tulee tarkkail-
la. 
 
Tilastojen mukaan viljelymaiden ja nurmirehujen 
kaliumpitoisuudet ovat nousseet viime vuosi-
kymmeninä. Myös säilörehun esikuivatus nostaa 
nurmirehun kaliumpitoisuutta. Hyvän säilörehun 
kaliumpitoisuus on reilusti alle 30 g/kg kuiva-
ainetta. Jos nurmen kaliumpitoisuus on liian kor-
kea, kaliumlannoituksen määrää on syytä tarkis-
taa. Myös rikkakasvien määrää nurmessa on hyvä 
tarkkailla, koska ne sisältävät paljon kaliumia, 
40–70 grammaa kuiva-ainekilossa.  
 
Nurmien lannoittaminen virtsalla lisää kaliumpi-
toisuutta jopa 40 grammaan rehun kuiva-
ainekiloa kohti, mikä on riski lehmien terveydel-
le. Usein samanaikaisesti myös nurmen kalsium-
pitoisuus on keskimääräistä suurempi. 
 
Kalium kotieläimillä 
Kalium osallistuu elimistössä hermo- ja lihasjän-
nityksen sekä vesi- ja happo-emästasapainon yl-
läpitoon. Se sijoittuukin pääosin pehmeisiin ku-
doksiin. Kaliumin imeytyminen ruuansulatus-
kanavassa on tehokasta. 
 
 
 

 
 

Lypsylehmille suositellaan annettavan kaliumia 5-8 
grammaa rehun kuiva-ainekiloa kohti. Kalium-
suositus on suurin ummessa olevilla. Vasikoille ja 
kasvaville naudoille ei Suomessa ole annettu ka-
liuminsaantisuositusta. 
 
Käytännössä kaliumista ei ole koskaan puutetta. 
Naudat saavat kaikissa tuotantovaiheissa rehusta 
paljon tarvetta enemmän kaliumia. Kaliumin sieto-
raja naudoilla on korkea, noin 70 g K/kg ka, mutta 
liika kalium haittaa kuitenkin monen muun kiven-
näisaineen hyväksikäyttöä. 
 
Liiallinen kaliuminsaanti heikentää magnesiumin 
imeytymistä pötsissä. Tästä voi seurata laidunhal-
vaus tai talvisaikaan navettakouristus. Magnesium-
lisän antamista suositellaankin aina rehun kalium-
pitoisuuden ollessa runsas, yli 30 g/kg ka. Kalium 
heikentää myös natriumin hyväksikäyttöä. Ihan-
teellisessa tapauksessa rehussa olisi kaliumia kuusi 
kertaa enemmän kuin natriumia, mutta nurmisäilö-
rehussa kaliumia on huomattavasti enemmän. 
 
Liika kalium altistaa poikimahalvaukselle. Pitkään 
jatkuva runsas kaliumin saanti nostaa veren pH-
arvoa. Seurauksena on kalsiumaineenvaihdunnan 
hidastuminen. Rehun runsaan kaliumpitoisuuden 
on todettu lisäävän myös utaretulehduksia ja mah-
dollisesti jalkasairauksia. 
 
Kaliumin saannin ylärajana pidetään noin 25 
grammaa koko rehuannoksen kuiva-ainekiloa koh-
den, ja ummessa oleville vain 20 grammaa. Säilö-
rehun kaliumpitoisuuden pitäisi pysyä alle 30 
grammaa kuiva-ainekiloa kohden muista rehuista 
riippuen. 
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