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REHUHIIVAN LUOKITTELU MUUTTUU 1.1.2014 ALKAEN  
 
Komission asetus (EY) N:o 889/2008 annettu 5. syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta 
ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, 
merkintöjen ja valvonnan osalta, artikla 27 2. c.   
 
Hiivan luokittelu luomutuotannossa muuttuu. Tästä seuraa muutoksia rehuhiivan käytölle 
luomutuottajille soveltuvien rehujen valmistuksessa ja hiivasta valmistettujen rehujen käy-
tössä luomutiloilla.  
 
Hiiva (ns. inaktivoitu eli tapettu hiiva) luokitellaan 1.1.2014 alkaen luomutuotannossa maatalouspe-
räiseksi ainesosaksi. Inaktivoidut hiivat ovat rehuaineita, jolloin niihin pätee rehuaineita koskevat 
luomusäädökset. Inaktivoiduista hiivoista luomutuotannossa sallittuja ovat Saccharomyces cere-
visiae ja Saccharomyces carslbergiensis -kannat.  
 
Luokittelun muutoksesta seuraa, että edellä mainituista tavanomaisesti tuotetuista hiivakannoista 
tuotettua hiivaa ei voida enää käyttää luomutuotannossa, jossa eläimet tulee ruokkia luonnonmu-
kaisesti tuotetulla rehulla. Tästä syystä tavanomaisen hiivan ja siitä valmistettavien rehujen käyttö 
ei ole enää mahdollista luonnonmukaisesti tuotettujen märehtijöiden ruokinnassa. Muutos vaikuttaa 
myös sellaisiin rehuihin, jossa tavanomaista inaktivoitua hiivaa on jossain muodossa. Rehualan 
toimijoiden tulee huomioida tämä muutos luomutuottajille markkinoitavien rehujen osalta. Luomuti-
loille ennen muutosta hankitut rehut saa käyttää loppuun. 
 
Inaktivoidun hiivan käyttö yksimahaisille luomuelämille (luomusika- ja -siipikarja) 
Inaktivoitua tavallista hiivaa voi käyttää tietyin ehdoin luonnonmukaisissa sika- ja siipikarjarehuissa.  
Poikkeus on voimassa vuoden 2014 loppuun asti. Siihen saakka yksimahaisten eläinten ruokin-
nassa on sallittua käyttää enintään 5 % tavanomaisia valkuaisrehuja laskettuna prosenttiosuutena 
vuotuisesta (12 kk jakso) maatalousperäisten rehujen sisältämästä kuiva-aineesta, jos luonnonmu-
kaisesti tuotettua valkuaisrehua ei ole saatavilla. Tavanomaisen inaktivoidun hiivan käyttö on siis 
mahdollista, jos luonnonmukaisesti tuotettua hiivaa ei ole saatavilla. Käyttöön ei tarvita erillistä lu-
paa. Luomutilan tulee pitää kirjaa käyttämistään rehuista ja rehukirjanpidosta tulee helposti selvitä 
tilalla käytetyt luomurehut ja tavanomaiset valkuaisrehut.  Asiasta on tiedotettu aiemmin Eviran 
tiedotteessa (19.9.2012, tiedote nro: 6763/0405/2012). 
 
Elävät hiivat 
Elävät hiivat ovat rehun lisäaineita ja kuuluvat ns. eläintuotantoon vaikuttaviin lisäaineisiin. Eläin-
tuotantoon vaikuttavista lisäaineista sallittuja ovat kaikki EU:ssa rehukäyttöön hyväksytyt entsyymit 
ja mikro-organismit. Ainoa vaatimus luomutuotannossa on, että näitä lisäaineita ei ole tuotettu 
muuntogeenisistä organismeista (gmo), niistä tuotetuista tuotteista tai muuntogeenisten tuotteiden 
avulla. Evira on luomurehuohjeessaan ohjeistanut, että tällaisista mahdollisista gmo-peräisistä 
valmisteista luomutoimijan tulee hankkia kirjallinen vakuutus, jossa myyjä vakuuttaa, että geenitek-
niikkaa ei ole käytetty lisäaineiden tuotannossa. EU:ssa muuntogeeniset rehut tulee merkitä, mutta 
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lisäaineita merkintävelvollisuus ei koske. Tästä syystä lisäaineiden kohdalla toimijan lisävarmistus 
on perusteltu. 
 
 
Lisätietoja luomurehuista:  
 
ylitarkastaja Tiina O’Toole puh: 040 8279631 
 
 
Muuta  
 
Komission asetus (EY) N:o 889/2008: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FI:PDF 
 
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 505/2012: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:154:0012:0019:FI:PDF 
 
 
 


