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Johdanto 
Rauta on hivenaine, jota eläimet tarvitsevat valku-
aisaineiden ja entsyymien osana. Naudat saavat 
rautaa yleensä riittävästi rehussaan. 
 
Rauta nurmirehuissa 
Rehukasvit sisältävät melko runsaasti rautaa ver-
rattuna muihin hivenaineisiin. Nurmisäilörehussa 
rautaa on noin 300 mg kuiva-ainekiloa kohti. Esi-
kuivattu rehu sisältää rautaa enemmän kuin tuo-
reena säilötty rehu.  
 
Rauta kotieläimillä 
Rauta osallistuu hapen kuljetukseen ja hyväksi-
käyttöön valkuaisaineiden kuten hemoglobiinin ja 
myoglobiinin osana. Rautaa on myös monissa ent-
syymeissä ja entsyymien aktivaattoreissa. Yli puo-
let elimistön raudasta on hemoglobiinissa. 
 
Raudan imeytyminen on yhteydessä sen tarpee-
seen. Vasikoilla raudan imeytyminen on tehokas-
ta, mikä liittyy maidon vähäiseen rautapitoisuu-
teen. Vastasyntyneet vasikat myös saavat raudan-
puutosanemian vanhempia eläimiä herkemmin. 
Eläimen raudan tarve vähenee iän myötä. 
 
Raudan saannin ollessa runsasta märehtijät varas-
toivat rautaa maksaan ja pernaan. Varastoja voi-
daan purkaa raudan saannin ollessa niukkaa. 
 
Suositusten mukaan pikkuvasikat tarvitsevat rau-
taa 100 mg päivässä eli noin 50–100 mg rehun 
kuiva-ainekiloa kohden. Kasvavien ja aikuisten 
nautojen saantisuositus on 100 mg rehun kuiva-
ainekiloa kohden. 
 
Rautaa sisältävä myoglobiini on merkittävin lihan 
väriin vaikuttava tekijä. Lihan väri on sitä tum-
mempi, mitä enemmän siinä on myoglobiinia. 

 
 
Raudan puutosoireita ovat anemia, ruokahalun vä-
hentyminen, heikentynyt kasvu, vaalentuneet lima-
kalvot ja kielen papillinen surkastuminen. Aneemi-
sen naudan lihan väri on vaalea. Raudan puutok-
sesta kärsivät harvoin muut kuin vasikat. 
 
Kuparin puute voi heikentää raudan hyväksikäyt-
töä. Myös loisista kärsivät naudat ovat herkempiä 
raudan puutteelle. 
 
Suuristakaan rauta-annoksista ei ole käytännössä 
haittaa. Naudan sietokyvyn yläraja raudalla on 
1 000 mg rehun kuiva-ainekiloa kohden. Suuret 
rauta-annokset lisäävät pernan ja maksan rautapi-
toisuutta. 
 
Kasvavat ja aikuiset naudat saavat riittävästi rautaa 
kotoisista perusrehuista. Saanti on kuitenkin suu-
rempi karkearehu- kuin väkirehuvaltaisella ruokin-
nalla. Maidossa rautaa on erittäin vähän, noin 4 
mg/kg kuiva-ainetta, joten pitkään pelkällä täys-
maitoruokinnalla olevat vasikat saattavat altistua 
raudanpuutosanemialle. 
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