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Johdanto 
Kuparia tarvitaan kotieläinten ravitsemuksessa vain 
pieniä määriä, mutta se on kuitenkin erittäin tar-
peellinen osa ruokintaa. Kotoisten perusrehujen si-
sältämä kupari ei riitä, vaan sen saantia on täyden-
nettävä kivennäisrehuilla.  
 
Kupari nurmirehuissa 
Kasvien kuparipitoisuus ja kuparin käyttökelpoi-
suus vaihtelevat paljon. Samankin kasvilajin kupa-
ripitoisuus voi vaihdella suuresti. Laidunruohossa 
kuparia on enemmän kuin säilörehussa tai heinässä. 
Apilassa kuparia on enemmän kuin heinäkasveissa. 
Maaperän kuparipitoisuus vaikuttaa kasvien saa-
maan kuparipitoisuuteen. Suomessa kuparin puutet-
ta on havaittu useimmiten turvemailla, joissa on 
luonnostaan vähän kuparia. Myös maan pH vaikut-
taa kasvien kuparipitoisuuteen. Happamalla maalla 
kasvaneet kasvit sisältävät vähemmän kuparia. 
 
Kupari kotieläimillä 
Kuparia tarvitaan elimistössä monien entsyymien 
osana. Kupari osallistuu mm. raudan imeytymiseen 
ja vaikuttaa hedelmällisyyteen ja vastustuskykyyn. 
Kupari vaikuttaa myös naudan rasva-aineenvaih-
duntaan. Kuparilisän on todettu vähentävän rasvan 
määrä, parantavan rasvan koostumusta ja vähentä-
vän naudanlihan kolesterolipitoisuutta.  
 
Märehtijällä kupari imeytyy pääasiassa ohutsuoles-
ta. Imeytyminen on tehokkainta vasikalla ja heiken-
tyy eläimen kasvaessa. Aikuisen naudan rehusta 
saamasta kuparista imeytyy alle 10 prosenttia. Ku-
parin imeytymistä heikentää rehun runsas rikki- ja 
molybdeenipitoisuus. Myös liiallinen raudan saanti 
saattaa lisätä kuparin tarvetta. 
 
Kupari varastoituu maksaan, joka toimii kupariai-
neenvaihdunnan säätelijänä. Maksan varastoja pu-
retaan kuparin tarpeen ollessa suuri, ja toisaalta ku-
paria varastoidaan, kun sen saanti ylittää tarpeen. 

Kuparia suositellaan annettavan 10 mg rehun kui- 
va-ainekiloa kohden. Käytännössä kuparin tarve on 

 
 
noin 4-15 mg rehun kuiva-aineesta riippuen rehun 
sisältämästä molybdeeni- ja rikkipitoisuudesta. Pe-
rusrehut eivät riitä täyttämään nautojen kuparin 
tarvetta. Tarvittavan kivennäistäydennyksen määrä 
riippuu tuotostasosta sekä kotoisten rehujen laadus-
ta.  
 
Vasikat eivät saa riittävästi kuparia maidosta, joten 
ensimmäisten elinviikkojen aikana ne ovat riippu-
vaisia maksaan sikiökaudella kertyneestä kupariva-
rastosta. Emolehmille suositellaankin tiineyden ai-
kaista kuparilisää. Maidon kuparipitoisuutta ei voi 
lisätä ruokinnalla, mutta riittämättömän kuparin 
saannin vuoksi se voi alentua. 
 
Kuparin puutos aiheuttaa anemiaa, koska se haittaa 
raudan imeytymistä. Muita oireita ovat kasvun hi-
dastuminen, pigmenttimuutokset, luiden haurastu-
minen, ripuli ja kiimakierron häiriöt. Maksan kupa-
rivarastojen ollessa riittävät eläin voi pärjätä pit-
kiäkin aikoja niukalla kuparin saannilla.  
 
Kuparin liikasaannin oireet tulevat esiin vasta, kun 
yliannostus on kestänyt jo jonkin aikaa ja maksan 
kyky varastoida kuparia täyttyy. Tällöin kuparin 
imeytyminen heikentyy, josta seuraa rehunkulutuk-
sen väheneminen ja tuotannon heikkeneminen. 
Kuparin myrkyllisyysraja on kuitenkin varsin kor-
kea, 100 mg rehun kuiva-aineesta. Nuorten eläinten 
myrkyllisyysraja on tätä alhaisempi. 
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