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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää dieetin valkuaispitoisuuden lisääntymisen vaikutusta heruvan lehmän rehun

syöntiin, kudosvarastojen käyttöön ja maitotuotokseen. Tutkimuksessa oli mukana 21 useamman kerran poikinutta

ayrshire-lehmää, jotka oli jaettu kolmeen ryhmään. Dieetin valkuaispitoisuutta lisättiin nostamalla väkirehun

rypsirouhemäärää, jolloin väkirehuseos sisälsi rypsiä joko 0, 15 tai 30 %. Väkirehun valkuaispitoisuuksiksi muodostui

119, 154 ja 191 g/kg ka. Säilörehua oli vapaasti tarjolla. Energiansaanti pysyi jokaisessa koeryhmässä samana. Tutkimus

tehtiin 1 - 10 laktaatioviikon aikana.

Valkuaisen saannin lisääntyminen ei vaikuttanut rehun syöntiin eikä dieetin sulavuuteen raakavalkuaisen näennäistä

sulavuuden parantumista lukuunottamatta. Rehun raakavalkuaisen hyväksikäyttö maitovalkuaisen tuotantoon heikentyi

valkuaisen saannin lisääntyessä. Energian hyväksikäytössä maidon tuotantoon ei ollut merkitseviä eroja lukuunottamatta

laktaatiokauden 3 - 4 viikkoa, jolloin rypsi 0 % - ryhmän energianhyväksikäyttö oli heikoin.

Rypsin lisääminen ruokinnassa nosti maitotuotosta, mutta tuotosvaste väheni rypsin määrän lisääntyessä. Rypsi 30 % -

ryhmä tuotti eniten maitoa. Rypsi 15 % - ja rypsi 30 % -ryhmien valkuaistuotos oli rypsi 0 % -ryhmää korkeampi, mutta

rypsi 15 % - ja rypsi 30 % -ryhmien valkuaistuotoksessa ei ollut eroa. Rypsilisän vaikutus energiakorjattuun

maitotuotokseen oli pienempi kuin maitotuotokseen. Valkuaisen saannin lisääntyminen nosti maidon ureapitoisuutta, ja

maidon rasva- ja valkuaispitoisuudet olivat hieman matalampia rypsilisän saaneissa ryhmissä kuin rypsi 0 % -ryhmässä,

kuitenkin yleensä ilman tilastollisesti merkitseviä eroja. Rypsilisäyksellä saatu tuotoslisäys johtui lisääntyneestä

aminohapposaannista.

Rypsin lisääminen ruokintaan nosti plasman NEFA-pitoisuutta aivan tutkimuksen alussa. Muutoin valkuaisen vaikutus

kudosrasvan käyttöön oli ilmeisesti vähäinen. Valkuaisen saannilla ei ollut vaikutusta elopainoon tai kuntoluokkaan.
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