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Kuivaheinä on saatava pellolta puhtaana, kuivattava nopeasti ja varas-

toitava riittävän kuivassa, jotta homeriskiltä vältytään. Kuivan heinän 

korjuukosteuden tulisi olla alle 20 %, jotta voitaisiin varmistua siitä, 

ettei heinän laatu heikkene asianmukaisessa varastossa. Käytännössä 

varastokuivurin käyttö on usein välttämätöntä hyvälaatuisen kuivahei-

nän ja kuivikeoljen tuotannossa.  

 

Heinävaraston ilmassa olevan kosteuden siirtymistä kuiviin heinäpaa-

leihin voidaan estää siten, että paalit peitetään tiiviisti esim. vihreällä 

kevytpeitteellä. Kosteus ei pääse kuiviin paaleihin lattiankaan kautta, 

kun paalit kasataan kevytpeitteellä vuorattujen kuormalavojen päälle tai 

kosteussululla varustetulle lankkulattialle.  

 

HUOMIO! Muista lakaista heinävaraston lattia aina ennen uuden hei-

näerän varastointia! Näin estetään mm. varaston lattialle kertyneiden 

varastopunkkien (kuvassa) siirtyminen uusiin heiniin. 

 

Väkirehun hygieeninen laatu ei heikkene, kun se varastoidaan kuivissa ja viileissä olosuhteissa, tiiviissä 

rehusäiliössä. Lattialle varisseet jyvät ja rehuntähteet houkuttelevat paikalle haittaeläimiä, joten ne kannattaa 

siivota pois viivyttelemättä.  

 

Muovitettujen säilöheinäpaalien tulisi pysyä 

ehjänä myös varastoinnin ja käsittelyn aikana. 

Paalattu heinä alkaa reagoida ilman kanssa heti 

muovin poistamisen jälkeen, mikä mahdollis-

taa rehun pilaantumisen. Säilöheinäpaalien 

päälle levitetty muovipeite estää lintuja nokki-

masta paaleihin reikiä. Säilöheinäpaalin suo-

jamuoviin tullut reikä kannattaa sulkea teipillä 

tuoreeltaan ja paalin sisältö syöttää hevosille 

mahdollisimman pian.  

 

HUOMIO! Säilöheinäpaalivarasto ei ole lasten 

leikkipaikka. 

 

Kuvassa on käyttökelvoton säilöheinäpaali, 

jonka suojamuovi on poistettu. Paalin pohja-

muovissa oli myyrän tekemä reikä. 

 

Haittaeläinten torjunta on olennainen osa rehujen asianmukaista varastointia. Tärkein keino hiirien ja rotti-

en kannan säätelyssä on evätä niiltä pääsy hevosten rehuihin ja ihmisten elintarvikejätteisiin, joten sekä rehu- 

että jäteastioiden tulee olla tiiviitä. Myös siisteyden ylläpito häiritsee hiirien ja rottien lisääntymistä talliym-

päristössä. Kissan ohella hiirien ja rottien torjunnassa käytetään loukkuja ja myrkkyjä.  
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Rehujen hygieeninen laatu on syytä tarkistaa ennen ostopäätöstä ja pistää ostokuitti talteen rehukir-

janpitoa varten. Oikeanlaisilla säilytysolosuhteilla varmistetaan, että rehujen laatu ei heikkene va-

rastossa. 


