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

 
Johdanto 
Suomen maaperä on luonnostaan seleeniköyhää, 
joten myös kasvien seleenipitoisuus jää pieneksi 
ilman seleenilannoitusta. Luomutiloilla seleenin 
lisäys lannoituksen kautta ei ole mahdollista, vaan 
sitä täytyy lisätä ruokintaan muulla tavoin. 
 
Seleeni nurmirehuissa 
Suomalaisessa maaperässä on vähän seleeniä, joka 
lisäksi sitoutuu tiukasti happamaan maahan. Tä-
män vuoksi seleeniä on annettava lannoitteessa 
joka vuosi. Seleeniä lisätään lannoitteisiin, jotta 
eläimet ja sitä kautta myös ihmiset saisivat se-
leeniä riittävästi. Kasveihin seleeni kulkeutuu ve-
denoton mukana. Luomuviljelyssä seleenilannoi-
tus ei tällä hetkellä ole mahdollista, joten luo-
munurmessa ei ole seleeniä. 
 
Taulukko 1. Seleenin määrä rehuissa. Julkaistu 
Tauriainen, S. 2005. KMVET 4/2005. Tiedot pe-
rustuvat Tuori ym. 2002. Rehutaulukot ja ruokin-
tasuositukset 2002. 
 

 

Seleeni kotieläimillä 

Seleenillä on monia tehtäviä eläimessä mm. kilpi-
rauhasessa, puolustusjärjestelmässä ja lihasten ra-
kentamisessa. Seleeni imeytyy nopeasti elimis- 

 
 

töön, mutta sen imeytymistehokkuus on heikko. 
Hyväksikäyttö on tehokkaampaa orgaanisista kuin 
epäorgaanisista lähteistä saadulla seleenillä. Eli-
mistössä sitä kerääntyy eniten munuaisiin, maksaan 
ja haimaan. Seleeni on kudoksissa sitoutuneena 
valkuaisaineisiin. 
 
Rehun seleenipitoisuus vaikuttaa maidon seleenipi-
toisuuteen, vaikka maitoon päätyykin vain pieni 
osuus rehun seleenistä. Ternimaidon seleenipitoi-
suus on 3–4-kertainen tavalliseen maitoon verrat-
tuna. Vasikan seleenivarastoja voidaan myös kar-
tuttaa jo tiineysaikana, koska seleeni siirtyy helpos-
ti istukan välityksellä vasikkaan. 
 
Seleenin saanti riippuu monista muista rehun osa-
tekijöistä. Seleeni ja E-vitamiini ovat aineenvaih-
dunnallisesti kytköksissä toisiinsa, sillä vähäinen 
E-vitamiinipitoisuus lisää seleenin tarvetta. Kal-
siumin liiallinen mutta myös liian vähäinen saanti 
heikentää lypsylehmien seleenin imeytymistä. Lii-
allinen rikin saanti heikentää seleenin hyväksikäyt-
töä. Myös rehun liiallinen rasvapitoisuus ja erilai-
set stressitekijät heikentävät seleenin imeytymistä. 
 
Nautojen seleenin saanniksi suositellaan 0,1 mg 
rehun kuiva-ainekiloa kohden. Seleenin puu-
tosoireita ovat lihasrappeuma, tiinehtymättömyys, 
jälkeisten kiinnijääminen sekä vastasyntyneellä va-
sikalla heikko vastustuskyky hengityselinsairauksia 
vastaan. 
 
Suurina annoksina seleeni on myrkyllistä eläimille, 
joten sen annostelussa pitää olla tarkkana. Märehti-
jöiden seleenin maksimisietorajana pidetään 2 mg 
rehun kuiva-aineesta. Seleenin yliannostuksen oi-
reina ovat raskas hengitys, ripuli, jalkaheikkous ja 
kasvun heikentyminen. 
 
Tavanomaisesti viljellyillä tiloilla nurmessa ja vil-
jassa on lannoituksen kautta saatua seleeniä. Kun 
lisäksi käytetään tuotantovaiheeseen sopivia kiven-
näisiä, seleenistä ei tule puutetta minkään tyyppi-
sellä ruokinnalla. Luomutilojen kotoiset rehut eivät  
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sisällä seleeniä, joten sitä täytyy antaa lisävalmis-
teina tai kivennäisissä. 
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