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1 JOHDANTO 

 

Lehmien maidontuotannon kasvu viime vuosikymmenten aikana on lisännyt leh-

mien sairastumisriskiä siirtymäkaudella. Siirtymäkausi käsittää ajanjakson kolme 

viikkoa ennen ja jälkeen poikimisen (Grummer 1995). Siirtymäkaudella lypsyleh-

män elimistössä tapahtuu useita fysiologisia ja aineenvaihdunnallisia muutoksia, 

jolloin aineenvaihduntasairauksien riski kasvaa. Siirtymäkaudella lehmän immuu-

nipuolustuksen toiminta heikkenee, mikä lisää myös sairastumisriskiä (Grummer 

1995, Drackley 1999, Overton ja Waldron 2004). Siirtymäkauden onnistuminen 

vaikuttaa koko lehmän laktaatiokauden maidontuotantoon (Drackley 1999). Hy-

vällä hoidolla, olosuhteilla ja erityisesti tasapainoisella ummessaolo- ja siirtymä-

kauden dieetillä voidaan ylläpitää lehmän rehunsyöntikykyä poikimisen läheisyy-

dessä sekä laktaatiokauden alussa ja siten ennaltaehkäistä sairastumisia. 

 

Tunnutusruokinta aloitetaan tyypillisesti muutamia viikkoja ennen odotettua poi-

kimista (Keady ym. 2001, Kokkonen ym. 2004). Tunnutusruokinnassa lehmien 

ummessaolokauden lopun ruokintaan lisätään asteittain väkirehua. Tunnutusruo-

kinnalla lehmä ja sen pötsi totutetaan laktaatiokauden rehuihin, jotta siirtyminen 

laktaatiokauden ruokintaan sujuisi ongelmitta (Grummer 1995, Kokkonen ym. 

2004). Pihattonavetoiden yleistyessä ja karjakoon kasvaessa lehmien yksilöllinen 

ruokinta on kuitenkin vaikeampaa ja monet suomalaiset lypsykarjatilat ovat luo-

puneet tunnutusruokinnasta, koska se koetaan hyödyttömäksi ja hankalaksi to-

teuttaa.  
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2 SIIRTYMÄKAUDEN MERKITYS LYPSYLEHMÄLLE 

 
2.1 Siirtyminen ummessaolokaudelta laktaatiokaudelle 
 
Ummessaolokauden kesto on keskimäärin 6-8 viikkoa (Annen ym. 2004). Um-

messaolokausi on lypsylehmälle lepojakso laktaatiokausien välissä (Esposito ym. 

2014), jolloin lypsylehmän utarekudos uusiutuu ja lehmä valmistautuu seuraa-

vaan laktaatiokauteen täydentämällä kehon rasvavarastoja (Annen ym. 2004). 

Ummessaolokausi on tärkeä ajanjakso lypsylehmälle, jotta lypsylehmän maidon-

tuotanto voidaan maksimoida seuraavalla laktaatiokaudella (Annen ym. 2004). 

 

Ummessaolokauden ruokinnan tavoitteena on terveysongelmien minimointi ja 

maitotuotoksen maksimointi seuraavalla laktaatiokaudella (Douglas ym. 2006). 

Ruokinnan tulisi edistää lehmän syöntiä poikimisen jälkeen, jotta syönti kasvaisi 

mahdollisimman nopeasti (Douglas ym. 2006). Kuitupitoinen ummessaolokauden 

dieetti sisältää vain vähän energiaa lehmän lihomisen välttämiseksi (Grummer 

ym. 2004, Beever 2006). Liiallinen energiansaanti johtaa lehmän lihomiseen ja 

rasvan kertymiseen sisäelimiin, erityisesti maksaan. Rasvan kertyminen mak-

saan heikentää ravintoainemetaboliaa (Beever 2006). Beeverin (2006) mukaan 

lehmän ummessaolokauden dieetissä tulisi olla suuri kuitupitoisuus, energiaa 9 

MJ/kg ka ja raakavalkuaista 130 g/kg ka.  

 

Ummessaolokauden viimeiset viikot ja laktaatiokauden alku on lypsylehmälle 

vaativa ajanjakso. Ummessaolokauden lopun vähentynyt rehun syönti, poikimi-

nen ja maidontuotannon käynnistyminen vaikuttavat suuresti lypsylehmän ai-

neenvaihduntaan (Grummer 1995). Siirtymäkausi vaikuttaa lypsylehmän maidon-

tuotantoon koko laktaatiokauden aikana ja on sen vuoksi tärkeä vaihe lehmän 

terveyden ja tuotannon kannalta. Siirtymäkauden aikaiset sairaudet ja huonolaa-

tuiset rehut voivat estää lehmää saavuttamasta maksimaalista maitotuotosta. 

Poikimisen jälkeen ravinnontarve ja maidontuotanto kasvaa nopeasti, mutta re-

hun syönti on liian vähäistä. Sairastumisriski kasvaa vähäisen ravintoaineiden 

saannin ja poikimisen aikaisten stressitekijöiden vuoksi (Drackley 1999). 
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2.2 Syönti 

 

Lypsylehmän rehun syönti vähenee tiineyden lopussa (Ingvartsen ja Andersen 

2000). Viimeisen kolmen ummessaoloviikon aikana lypsylehmän syönti vähenee 

maissisäilörehuruokinnalla jopa 35 % (Grummer 1995). Hiehoilla syönnin notkah-

dus on vähäisempää verrattuna vanhempiin lehmiin (Grummer ym. 2004). Syön-

nin lasku ummessaolokauden viimeisten viikkojen aikana on huomattavasti vä-

häisempää, kun lehmän energiansaantia rajoitetaan. Energiansaantia voidaan 

rajoittaa lisäämällä ruokintaan esimerkiksi olkea tai rajoittamalla lehmän säilöre-

hun tai seosrehun saantia (Salin ym. 2018).  

 

Energiansaannin rajoittaminen ummessaolokaudella voi parantaa poikimisen jäl-

keistä kuiva-aineen syöntiä (Kunz ym. 1985). Tutkimuksissa rajoitetusti ruokittu-

jen lehmien kuiva-aineen syönti kasvoi poikimisen jälkeen nopeammin kuin va-

paasti ruokittujen lehmien (Kunz ym. 1985, Tesfa ym. 1999).  

 

Poikimisen aikaan syönti on alimmillaan, minkä jälkeen syönti alkaa kasvaa. 

Syönnin kasvu ja maksimaalisen syöntikyvyn saavuttaminen riippuu sekä laktaa-

tiokauden ruokinnasta että eläimestä (Ingvartsen ja Andersen 2000). Ensikoiden 

rehun syönti on tavallisesti vähäisempää verrattuna useamman kerran poikinei-

siin (Ingvartsen ja Andersen 2000). Maksimaalinen syönti saavutetaan yleensä 

vasta tuotoshuipun jälkeen. Lehmien maidontuotanto on korkeimmillaan noin 5-

7 viikkoa poikimisen jälkeen. Syöntikyky saavuttaa huippunsa kuitenkin vasta 8-

22 viikkoa poikimisesta (Ingvartsen ja Andersen 2000). 

 

 

2.3 Tunnutusruokinta 

 

Ummessaolokaudella lehmiä ruokitaan kuitupitoisella, vähäenergisellä dieetillä, 

(Goff ja Horst 1997, Grummer ym. 2004, Beever 2006), jolloin pötsipapillien pinta-

ala pienenee (Dirksen ym. 1985, Dirksen ym. 1997). Poikimisen jälkeen ruokin-

nan väkirehun osuus kasvaa, kun lehmien ruokintaan lisätään nopeasti fermen-

toituvia hiilihydraatteja (Dieho ym. 2017b). Tunnutusruokinnalla muokataan pöt-

simikrobiston koostumusta laktaatiokauden rehuille sopiviksi (Dieho ym. 2017b). 
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Joidenkin tutkimusten mukaan väkirehun lisääminen kuitupitoiseen ummessaolo-

kauden dieettiin lisää pötsipapillien kasvua, jolloin ravintoaineiden imeytymis-

pinta-ala pötsissä lisääntyy (Dirksen ym. 1985, Dirksen ym. 1997). Andersen ym. 

(1999) osoittivat kuitenkin, että ummessaolokauden maltillinen väkirehuruokinta 

lisäsi propionihapon ja voihapon tuotantoa pötsissä, mutta sillä ei ollut vaikutusta 

pötsin epiteeliin. Myös Ingvartsenin ym. (2001) mukaan ummessaolokauden vä-

kirehuruokinta ei vaikuta merkittävästi pötsin seinämään. Andersenin ym. (1999) 

mukaan aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa positiivisia vaikutuksia pötsiepitee-

liin saatiin kun tunnutusruokinnan väkirehu:karkearehu -suhde oli korkea (3:1) ja 

ruokinnan väkirehumäärä oli suuri.  

 

Hollantilaisessa tutkimuksessa tunnutusruokinnalla havaittiin olevan pötsipapil-

lien pinta-alaa lisäävä vaikutus. Diehon ym. (2017a) tutkimuksessa tunnutusvä-

kirehua (3 kg) syötettiin lehmille neljän viimeisen ummessaoloviikon aikana. 

Dieho ym. (2017a) havaitsivat tunnutusruokinnan lisäävän pötsipapillien pinta-

alaa, sillä pötsipapillit olivat 18 päivää ennen poikimista 19 % suurempia ja kah-

deksan päivää ennen poikimista 29 % suurempia verrattuna tunnutuskauden al-

kuun. Diehon ym. (2017a) mukaan pötsipapillien pinta-ala kasvoi lähinnä papil-

lien leveyden kasvun myötä. Dirksenin ym. (1985) mukaan pötsipapillien kehitty-

minen kestää 4-5 viikkoa, ennen kuin pötsipapillit ovat täysin kehittyneet. 

 

 

2.4 Energiatase 

 

Energiatase on saadun ja kulutetun energian erotus. Energiatase saadaan las-

kemalla lehmän päivittäinen energian saanti, josta vähennetään ylläpitoon, tiiney-

teen ja maidontuotantoon tarvittavan energian määrä (van Knegsel ym. 2005).  

 

Ummessaolokaudella lypsylehmä käyttää energiaa elimistön toimintojen ylläpi-

toon ja sikiön kehitykseen (Ill-Hwa ja Gook-Hyun 2003). Ummessaolokauden lo-

pussa ja poikimisen jälkeen lehmän energiantarve kasvaa voimakkaasti kasva-

van sikiön ja maidontuotannon käynnistymisen vuoksi. Lehmän syöntikyky ei kui-

tenkaan vastaa kasvavaa energiantarvetta (Wathes ym. 2007). Lehmän energia-

tase on yleensä laktaation alkuvaiheessa negatiivinen, koska kehon kudosten yl-

läpitoon ja maidontuotantoon tarvittava energiantarve ylittävät dieetistä saatavan 
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energiamäärän (Butler ja Smith 1989, Bell 1995, Goff ja Horst 1997, Ill-Hwa ja 

Gook-Hyun 2003). Energiatase kääntyy negatiiviseksi yleensä muutama päivä 

ennen poikimista ja energiavaje on syvimmillään 1-2 viikkoa poikimisen jälkeen 

(Butler ja Smith 1989, Bell 1995, Ill-Hwa ja Gook-Hyun 2003, Friggens ym. 2007). 

Tuolloin lehmän syöntikyky on 80 % maksimaalisesta syöntikapasiteetista (Frig-

gens ym. 2007). Lehmän ollessa negatiivisessa energiataseessa se alkaa purkaa 

omia kudosvarastojaan, joiden avulla lehmä pyrkii sopeutumaan energiavajee-

seen (Friggens ym. 2004). Negatiivinen energiatase ja kehon rasvakudosten mo-

bilisointi viivästyttävät poikimisen jälkeistä ensimmäistä ovulaatiota ja osittain sen 

takia heikentävät hedelmällisyyttä (Butler ja Smith 1989).  

 

 

2.5 Kuntoluokka 

 

Kuntoluokitus on hyödyllinen menetelmä kehon energiavarastojen arvioimiseen 

ja se on yleisesti käytössä lypsykarjatiloilla (Edmonson ym. 1989, Roche ym. 

2009). Kuntoluokituksen avulla voidaan arvioida lehmän ravitsemuksellista tilaa 

ja sitä voidaan käyttää yhtenä työkaluna karjan terveydenhallinnassa ja ruokin-

nan seurannassa (Hady ym. 1994).  

 

Kuntoluokitus tulisi tehdä säännöllisesti, jotta saadaan kuva lehmän kuntoluokan 

muutoksista tuotoskauden eri vaiheissa. Kuntoluokitus tulisi tehdä erityisesti leh-

män umpeenpanon yhteydessä, poikimisen aikaan ja siemennysvaiheessa. Kun-

toluokka ja kuntoluokan muutokset vaikuttavat lehmän maidontuotantoon, tervey-

teen ja hedelmällisyyteen (Hady ym. 1994).  

 

Ryanin ym. (2003) ja Rochen ym. (2009) mukaan optimaalinen kuntoluokka poi-

kimisen aikaan on 3-3,25 asteikolla 1-5 (1=laiha, 5=lihava). Laktaatiokauden 

alussa lypsylehmän kuntoluokka alenee, kun lehmä on negatiivisessa energiata-

seessa. Energiataseen kääntyessä positiiviseksi lehmän kuntoluokka alkaa kas-

vaa (Hady ym.1994, Ill-Hwa ja Gook-Hyun 2003, Beever 2006, Roche ym. 2009). 

Kuntoluokan lasku laktaatiokauden alussa lisää poikimisen jälkeisiä metabolisia 

sairauksia kuten ketoosia ja juoksutusmahan siirtymää sekä lisääntymissairauk-

sia kuten kohtutulehdusta (Ill-Hwa ja Gook-Hyun 2003).  
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Korkea kuntoluokka poikimisen aikaan vähentää kuiva-aineen syöntiä ja maito-

tuotosta alkulaktaatiokaudella sekä lisää metabolisten sairauksien riskiä (Hayirli 

ym. 2002, Roche ym. 2009). Lihavat lehmät syövät vähemmän normaalikuntoisiin 

lehmiin nähden, jolloin ne mobilisoivat enemmän rasvaa. Tästä syystä lihavilla 

lehmillä on yleensä negatiivisempi energiatase normaalikuntoisiin lehmiin näh-

den (Grummer 1995, Roche ym. 2009). Alhainen kuntoluokka poikimisen aikaan 

vähentää tuotosta ja heikentää lypsylehmän hedelmällisyyttä (Hayirli ym. 2002, 

Roche ym. 2009). 

 

2.6 Ketoosi 

 

Ketoosi on aineenvaihduntasairaus, jonka tyypillisiä oireita ovat heikentynyt 

syönti, apaattisuus sekä maidontuotannon ja kuntoluokan lasku (Baird 1982, 

Herdt 2000). Lypsylehmä voi sairastua ketoosiin erityisesti laktaatiokauden 

alussa, kun ravinnontarve kasvaa voimakkaasti, mutta syönti ei kasva riittävän 

nopeasti (Baird 1982). Laktaatiokauden alussa ravintoaineista, etenkin glukoo-

sista on puutetta, kun maitorauhasen glukoosintarve kasvaa (Baird 1982, Herdt 

2000). Glukoneogeneesi, jonka tärkein lähtöaine on pötsifermentaatiossa muo-

dostuva propionihappo, ei riitä tässä vaiheessa täyttämään lehmän glukoosin tar-

vetta (Herdt 2000). 

 

Maitorauhasen suuri glukoosintarve laskee veren insuliini- ja glukoosipitoisuuksia 

(Baird 1982). Tämä johtaa ketoaineiden muodostumiseen ja siitä seuraa veren 

ketoainepitoisuuksien nousu (Herdt 2000). Alhainen veren insuliinipitoisuus lisää 

rasvakudoksen mobilisointia, jolloin vapaita rasvahappoja vapautuu verenkier-

toon. Suurin osa vapaista rasvahapoista kulkeutuu maksaan (Baird 1982).  Mak-

salla on kuitenkin rajallinen kyky käsitellä rasvahappoja. Osa vapaista rasvaha-

poista varastoituu maksaan rasvana, kun rasvahappojen otto maksaan ylittää 

maksan kyvyn hajottaa niitä. Maksaan varastoitunut rasva heikentää maksan toi-

mintaa (Grummer 1993). Maksan rasvoittuminen lisää lehmän sairastumisalt-

tiutta sekä heikentää lehmän maidontuotantoa (Drackley 1999). Rajala-Schultzin 

ym. (1999) mukaan ketoosi laskee lehmien maitotuotosta 3-5,3 kg/pv riippuen 

poikimakerrasta. Ketoosi heikentää myös lehmien hedelmällisyyttä (Baird 1982). 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tunnutusruokinnan vaikutusta lypsylehmien 

rehunsyöntiin, maidontuotantoon ja maidon koostumukseen, kuntoluokkaan, elo-

painoon sekä aineenvaihduntaan käytettäessä kotoiseen viljaan ja hyvin sula-

vaan nurmisäilörehuun perustuvaa ruokintaa. 

 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 
4.1 Koejärjestelyt ja ruokinnat 

 

Tutkimus toteutettiin Viikin opetus- ja tutkimustilalla 23.10.2017-17.4.2018 väli-

senä aikana. Kokeessa oli 16 vähintään toista kertaa poikivaa ay-lehmää. Koe-

muoto oli täydellisesti satunnaistettu lohkokoe, jossa lehmät jaettiin pareihin poi-

kimakerran, edellisen kauden maitotuotoksen, odotetun poikimapäivän ja painon 

perusteella. Kunkin parin sisällä lehmät arvottiin ruokinnoille. 

 

Koe alkoi 3 viikkoa ennen odotettua poikimista ja päättyi 8 viikkoa poikimisen 

jälkeen. Ennen poikimista ja poikimisen jälkeen ensimmäisten 10 päivän ajan leh-

mät olivat parsissa, minkä jälkeen lehmät siirrettiin pihattoon. Lehmät siirrettiin 

poikimisen ajaksi poikimakarsinaan, aikaisintaan 3 päivää ennen odotettua poi-

kimista. Poikimisen jälkeen lehmät siirrettiin takaisin parteen.  

 

Ummessaolokaudella kaikki lehmät ruokittiin 1. sadon nurmisäilörehulla. Nurmi-

säilörehu oli säilötty laakasiiloon ja säilöntäaineena oli käytetty AIV2 Plus Na 

(käyttömäärä 5 l/t). Toinen ryhmä sai vapaasti nurmisäilörehua ja toinen ryhmä 

sai kotitekoista väkirehuseosta (ohra 32 %, kaura 39 %, härkäpapu 15 %, melas-

sileike 10 %, kivennäinen 3 %, propyleeniglykoli 1 %) nurmisäilörehun lisäksi. 

Vapaassa nurmisäilörehuruokinnassa jäännösrehun määräksi tavoiteltiin 5 % 

edellisen päivän syönnistä. Säilörehu jaettiin kahdesti päivässä kello 9.00 ja 

18.00 alkaen.  
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Tunnutusväkirehun päivän annos punnittiin rehuvaa’alla (ITB 60K10DLIPM, Kern 

& Sohn GmbH, Balingen, Saksa) ämpäreihin taulukon 1 mukaisesti. Tunnutus-

väkirehu jaettiin kahdesti päivässä kello 6.00 ja 17.00 erillisiin väkirehukuppeihin 

paitsi 1 kilon annos annettiin yhdellä kertaa aamulla. Mahdollinen väkirehujäte 

kerättiin ämpäreihin, jotka punnittiin ja väkirehujätteen määrä kirjattiin ylös.  

 

Kokeen alussa kaikille lehmille jaettiin 100 g/pv ummessaolokauden kivennäistä 

(Tunnu-Melli, Lantmännen Feed Oy) säilörehun päälle aamuruokinnan yhtey-

dessä. Tunnutetut lehmät saivat lisäksi Seleeni-E-Melli TMR (Lantmännen Feed 

Oy) kivennäistä tunnutusväkirehuun sekoitettuna. Seleeni-E-Melli TMR määrä oli 

30, 75 ja 120 g/pv eri tunnutusviikoilla. Poikimahalvausriskin pienentämiseksi ki-

vennäisruokintaa muutettiin kesken kokeen siten, että kaikille lehmille jaettiin aa-

mujaon yhteydessä säilörehun päälle 200 g/pv Tunnu-Mellliä ja tunnutusväkire-

huseoksesta poistettiin kivennäinen.  

 

Taulukko 1. Väkirehun määrä (kg/pv) tunnutuskaudella ja ensimmäisten 10 päi-
vän ajan poikimisen jälkeen. 

          

Aika poi-
kimiseen 

Ei-tunnutusta  Tunnutus  

Tilaseos Tiiviste Tilaseos Tiiviste 

-3 vk 0  1  
-2 vk 0  2,5  
-1 vk 0  4  
0 pv 2  4  

+1 pv 4  4  
+2 pv 4,25 0,75 4,25 0,75 

+3 pv 5,1 0,9 5,1 0,9 

+4 pv 5,95 1,05 5,95 1,05 

+5 pv 6,8 1,2 6,8 1,2 

+6 pv 7,65 1,35 7,65 1,35 

+7 pv 8,5 1,5 8,5 1,5 

+8 pv 8,5 1,5 8,5 1,5 

+9 pv 8,5 1,5 8,5 1,5 

+10 pv 8,5 1,5 8,5 1,5 

 

Ryhmien ruokinnat olivat poikimisen jälkeen samanlaiset. Poikimisen jälkeen en-

simmäisten 10 päivän ajan lehmien ollessa parsissa käytettiin erillisruokintaa, 

jossa lehmät saivat vapaasti nurmisäilörehua ja väkirehua taulukon 1 mukaisesti. 

Poikimisen jälkeen nurmisäilörehu oli samaa kuin ennen poikimista. Helmikuusta 
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alkaen poikineille syötettiin 2. sadon nurmisäilörehua. Säilörehu oli tehty laaka-

siiloihin ja säilöntäaineena oli käytetty AIV 2 Plus Na (käyttömäärä 6,5 l/t). Väki-

rehuseos oli muuten sama kuin ennen poikimista, mutta väkirehuseoksessa oli 

lypsävien kivennäinen mukana (Seleeni-E-Melli TMR, Lantmännen Feed Oy). 

Poikimisen jälkeen kivennäistä jaettiin 200 g/pv myös säilörehun päälle aamujaon 

yhteydessä, jolla varmistettiin riittävä kivennäisten saanti. Kotitekoisen väkire-

huseoksen lisäksi ruokinnassa käytettiin valkuaistiivistettä (Amino-Maituri 30, 

Lantmännen Feed Oy). Säilörehu jaettiin pääsääntöisesti kolmesti päivässä kello 

9.00, 12.00 ja kello 19.00 alkaen. Tarvittaessa säilörehua lisättiin kuppeihin. Vä-

kirehuseos jaettiin kolmesti päivässä aamulla ja illalla lypsyn yhteydessä kello 

6.00 ja 17.00 sekä päivällä kello 12.00. Mahdollinen väkirehujäte punnittiin ja kir-

jattiin ylös. 

 

Parsilehmien rehukupit tyhjennettiin ja jätteet punnittiin sekä kirjattiin ylös päivit-

täin kello 8.30 alkaen. Rehumäärä kirjattiin lehmien vaa’allisista RIC-rehuku-

peista (Rouhage Intake Control, Insentec, Marknesse, Alankomaat) syöntikirjan-

pitoon ennen rehunjakoa ja sen jälkeen. Rehukuppien toiminta tarkastettiin ker-

ran kuukaudessa punnuksin (2*10 kg) ja kuppi kalibroitiin jos heitto oli yli ± 0,2 

kg.  

 

Lehmät siirrettiin seosrehuruokinnalle 10 päivän kuluttua poikimisesta. Samassa 

yhteydessä ne pyrittiin siirtämään pihattoon, mutta 12 lehmää pidettiin parressa 

pidempään, koska niiden terveydentilaa haluttiin tarkkailla parressa pidemmän 

aikaa. Lehmien siirto pihattoon tapahtui keskimäärin 16,6 päivää poikimisen jäl-

keen (keskihajonta 5,22 päivää). Lehmät saivat seosrehua (65 % säilörehua ja 

35 % väkirehuseosta kuiva-aineesta) vapaasti sekä täysrehua (Maituri 10 000, 

Lantmännen Feed Oy) ja valkuaistiivistettä (Amino-Maituri 30, Lantmännen Feed 

Oy) taulukon 2 mukaisesti. Pihatossa lehmät saivat väkirehun lypsyrobotilta (Lely 

Astronaut A3, Lely International, Maassluis, Alankomaat). Väkirehumäärä nousi 

tasaisesti poikimisen jälkeen aina neljään viikkoon saakka. Rehuvaunu (TMR-

SUK M2, Pellon Group, Ylihärmä, Suomi) jakoi seosrehun neljästi päivässä.  
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Taulukko 2. Täysrehun ja tiivisteen (kg/pv) määrä poikimisen jälkeen. 

Aika poikimisesta Täysrehu Tiiviste 

+11 pv 3 1 

+2 vk 4 1 

+3 vk 5 1,5 

+4 vk 6 2 

 

 

4.2 Näytteet ja mittaukset 

4.2.1 Rehunäytteet 

 

Säilörehusta määritettiin kuiva-aine ja pH kerran viikossa. Säilörehusta otettiin 1 

kg:n näyte analyysejä varten viikoittain maanantaisin ja torstaisin. Säilörehunäyt-

teet pakastettiin (-20 astetta) ja yhdistettiin ennen analyysejä kuukauden ajalta, 

kuitenkin niin, ettei eri siilojen näytteitä yhdistetty.  

 

Kotitekoisesta väkirehuseoksesta otettiin 0,5 kilon näyte kylmiöön joka maanan-

tai. Rehuanalyysejä varten neljän peräkkäisen viikon osanäytteet yhdistettiin. Va-

ranäytettä jätettiin 0,5 kg. Teollisista väkirehuista, eli täysrehusta, valkuaistiivis-

teestä ja kivennäisistä otettiin joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina 0,5 

kilon näyte kylmiöön. Täysrehun ja valkuaistiivisteen kahden kuukauden peräk-

käiset näytteet yhdistettiin analyysejä varten. Kivennäisten analyysinäytteet yh-

distettiin koko kokeen ajalta. Teollisista väkirehuista varanäytettä jätettiin 0,5 kg. 

 

4.2.2 Maitotuotos ja maitonäytteet 

 

Parsilehmien maitomäärä mitattiin (WB Auto Sampler, Tru-Test, Auckland, Uusi-

Seelanti) päivittäin ja kirjattiin ylös. Lehmät lypsettiin putkilypsykoneella (DeLaval, 

Tumba, Ruotsi) kahdesti päivässä alkaen kello 6.00 ja 17.00. Pihatossa olevien 

lehmien maitotuotos saatiin suoraan robotin (Lely Astronaut A3, Lely Internati-

onal, Maassluis, Alankomaat) tuotannonhallintajärjestelmästä (Lely T4C). 

 

Maitonäytteitä otettiin 1, 2, 4, 6 ja 8 viikon jälkeen poikimisesta. Näyte otettiin 

Bronopol-säilöntäainetabletilla (Valio Oy, Helsinki, Suomi) varustettuun pikariin 
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neljältä peräkkäiseltä lypsykerralta lehmien ollessa parressa ja robottilypsyllä jo-

kaiselta lypsykerralta (40 ml/krt) kahden vuorokauden ajalta. Näytepikarit nume-

roitiin juoksevasti näytelistan mukaisesti ja lähetettiin maitoauton välityksellä Va-

lio Oy:n Seinäjoen aluelaboratorioon analysoitavaksi.  

 

4.2.3 Punnitus ja kuntoluokitus 

 

Lehmät punnittiin aamuisin kello 9.00 alkaen erillisellä eläinvaa’alla (CV 9600 

Scale, Solotop Oy, Helsinki, Suomi) kahtena peräkkäisenä päivänä ennen ko-

keen alkua ja viikko ennen poikimista. Poikimisen viivästyessä lehmät punnittiin 

lisäksi viikon välein.  Poikimisen jälkeen lehmät punnittiin 1 (12-36 h), 2 ,9 ja 10 

päivän kuluttua poikimisesta. Mikäli peräkkäisten päivien painot poikkesivat yli 10 

kiloa, lehmä punnittiin vielä 3. päivänä. Lehmän siirryttyä pihattoon, käytettiin 

lypsyrobotilta saatuja elopainotietoja.  

 

Kuntoluokituksessa lehmästä arvioitiin kahdeksaa eri kohtaa, joiden pisteistä las-

kettiin keskiarvo. Kuntoluokka arvioitiin asteikolla yhdestä viiteen 0,25 pisteen 

tarkkuudella (Edmonson ym. 1989). Lehmien ollessa parressa kuntoluokitus teh-

tiin samoina ajankohtina kuin punnitus kuitenkin niin, että kuntoluokitusta ei tehty 

peräkkäisinä päivinä. Pihatossa lehmien kuntoluokitus tehtiin 4, 6 ja 8 viikkoa poi-

kimisen jälkeen.  

 

4.2.4 Verinäytteet 

 

Lehmiltä otettiin verinäytteitä häntäsuonesta 3 ja 1 viikkoa ennen odotettua poi-

kimista sekä 1, 10 ja 21 päivää poikimisen jälkeen. Näytteet otettiin aamulla kello 

9.00. Verinäyte otettiin kahteen 9 ml:n vakuumiputkeen (Vacuette, Greiner Bio-

One GmbH, Kremsmünster, Itävalta), joissa oli antikoagulanttina joko tri-kalium 

etyleenidiamiinitetraetikkahappo (K3-EDTA) tai litium-hepariini. Näytteenoton jäl-

keen putket pidettiin jäämurskeessa näytteiden jatkokäsittelyyn saakka. Plasma 

erotettiin sentrifugoimalla jäähdyttävällä sentrifugilla (Eppendorf 5810R, Eppen-

dorf AG, Hampuri, Saksa) (10 min 2220 × g).  Plasma (4 Eppendorf-putkea (1,5 

ml) /verinäyteputki) pakastettiin (-20 °C) määrityksiä varten.  
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4.3 Näytteiden analysointi 

 

Näytteiden analysointi tehtiin Helsingin yliopiston maataloustieteiden osaston ko-

tieläintieteen laboratoriossa. Maitonäytteet analysoitiin Valio Oy:n Seinäjoen 

aluelaboratoriossa. 

 

Säilörehunäytteistä määritettiin primäärinen ja sekundäärinen kuiva-aine, pH, 

tuhka, NDF, raakavalkuainen, maitohappo, sokeri, etanoli, haihtuvat rasvahapot, 

ammoniumtyppi ja in vitro-sellulaasisulavuus. Väkirehuista analysoitiin primääri-

nen ja sekundäärinen kuiva-aine, NDF, tuhka, raakavalkuainen, tärkkelys sekä 

HCL-rasva. Kivennäisestä määritettiin primäärinen ja sekundäärinen kuiva-aine 

sekä tuhka. 

 

Rehujen primäärinen kuiva-aine määritettiin kuivaamalla rehunäytettä tuuletta-

vassa kuivauskaapissa (Memmert, Memmert GmbH, Schwabach, Saksa) 103 °C 

lämpötilassa 20-24 h. Säilörehujen kuiva-ainekorjaus tehtiin Huidan ym. (1986) 

mukaan. Rehujen analyysinäytteitä kuivattiin tuulettavassa kuivauskaapissa 

(Memmert, Memmert GmbH, Schwabach, Saksa) tunnin ajan 103 °C:ssa, jonka 

jälkeen rehunäytteitä kuivattiin 50 °C:ssa kahden vuorokauden ajan. Kuivatut 

analyysinäytteet jauhettiin vasaramyllyllä (Sakomylly KT-3100, Koneteollisuus 

Oy, Helsinki, Suomi) 1 mm:n seulalla. Rehujen sekundäärinen kuiva-aine määri-

tettiin jauhetusta analyysinäytteestä kuivaamalla näytettä lämpökaapissa 103 

°C:ssa 17 tuntia. 

 

Rehunäytteiden tuhkapitoisuus määritettiin polttamalla näytettä muhveliuunissa 

(Heraeus Thermicon T, Heraeus, Hanau, Saksa) 600 ºC:ssa 20–24 h. Rehujen 

raakavalkuaispitoisuus määritettiin Kjeldahl-menetelmällä (AOAC 1995). Neut-

raalidetergenttikuitu määritettiin Van Soestin ym. (1991) mukaan käyttäen 

kuuma- ja kylmäuuttolaitetta (Tecator Fibertec System 1020/1021, Foss, Hillerød, 

Tanska). Neutraalidetergenttikuidun määrityksessä käytettiin natriumsulfiittia. 

Väkirehujen tärkkelyspitoisuus määritettiin kolorimetrisella menetelmälla käyt-

täen spektrofotometriä (Shimadzu UV-VIS mini 1240, Shimadzu Europa GmbH, 

Duisburg, Saksa) ja amyloglukosidaasi- / α-amylaasi metodia (Megazyme K-

TSTA-kitti, Megazyme, Co. Wicklow, Irlanti; AOAC metodi 996.11). Väkirehunäyt-
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teille tehtiin petroolieetteriuutto HCL-hydrolyysin jälkeen (FOSS Soxtec 8000 uut-

toyksikkö, SoxCap 2047 hydrolyysiyksikkö, FOSS Analytical, Hillerød, Tanska) 

rasvapitoisuuden määrittämiseksi. 

 

Säilörehun pH määritettiin pH-mittarilla (S20 SevenEasyTM pH, Mettler-Toledo 

Ltd, Leicester, Iso-Britannia) viikoittain navetan laboratoriossa säilörehusta puris-

tetusta nesteestä. Säilörehunäytteiden maitohapon määrityksessä käytettiin ko-

lorimetrista menetelmää (Barker ja Summerson 1941) ja säilörehujen haihtuvien 

rasvahappojen määrityksessä käytettiin nestegromatografia (Waters Acquity 

UPLC, Waters, Milford, MA, Yhdysvallat; kolonni 186004097, Waters MassTrak 

AAA, Waters, Milford, MA, Yhdysvallat). Pelkistävät sokerit määritettiin spektro-

fotometrillä (Shimadzu UV mini 1240, Shimadzu Europa, GmbH, Duisburg, 

Saksa) Somogyin (1945) ja Salon (1965) mukaan. Säilörehujen ammoniumtyppi 

määritettiin kolorimetrisellä menetelmällä spektrofotometrillä (Shimadzu UV-VIS 

mini 1240, Shimadzu Europa, GmbH, Duisburg, Saksa) käyttäen McCulloughin 

(1967) menetelmää. Etanolin määritys tehtiin käyttämällä kolorimetrista menetel-

mää ja entsyymikittiä (cat. No 176290, R-Biopharm AG, Darmstadt, Saksa).  

 

Säilörehujen orgaanisen aineen in vitro -sulavuus määritettiin Friedelin (1990) 

pepsiini-sellulaasi -menetelmällä käyttäen Nousiaisen ym. (2003) muunnelmaa. 

Tulokset muunnettiin in vivo -sulavuutta vastaaviksi käyttämällä Huhtasen ym. 

(2006) korjausyhtälöitä. Rehujen D-arvo laskettiin in vitro -sulavuuden perusteella 

laskemalla sulavan orgaanisen aineen pitoisuus kuiva-aineessa.  

 

Valio Oy:n Seinäjoen aluelaboratorioon lähetettiin maidon peruskoostumusnäyt-

teet. Maitonäytteistä määritettiin infrapuna-analysaattorilla (Milco Scan FT 6000, 

Foss, Hillerød, Tanska) lypsykerroittain maidon kuiva-aine-, rasva-, valkuais-, 

laktoosi-, urea- sekä solupitoisuus. 

 

Verinäytteistä määritettiin glukoosi, insuliini, NEFA ja BHBA. Glukoosin määritys 

tehtiin entsymaattisella, kolorimetrisella GOD-POD -menetelmällä (Glucose 

GOD-POD kit, Thermo Fisher Scientific Oy, Vantaa, Suomi). Veren insuliinin 

määrityksessä käytettiin radioimmunologista menetelmää (RIA kit, PI-12K, Milli-

pore Oy, Espoo, Suomi). Vapaiden rasvahappojen määritys tehtiin entsymaatti-
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sella, kolorimetrisella ACS-ACOD menetelmällä (NEFA-HR (2) kit, Wako Chemi-

cals GmbH, Neuss, Saksa). BHBA:n määrityksessä käytettiin entsymaattista me-

netelmää (Ranbut kit, Randox Laboratories, Crumlin, Iso-Britannia). 

 

4.4 Tulosten laskeminen ja tilastollinen analyysi 

 

Tulokset tallennettiin ja alustavasti käsiteltiin käyttäen Microsoft Excel-taulukko-

laskentaohjelmaa (Microsoft, Redmond, USA). Energiakorjattu maitotuotos 

(EKM), rehuarvot, muuntokelpoinen energia (ME), ohutsuolesta imeytyvä valku-

ainen (OIV) ja pötsin valkuaistase (PVT) laskettiin Luonnonvarakeskuksen (Luke 

2019) rehutaulukoiden laskentakaavojen pohjalta. Säilörehujen rasvapitoisuu-

deksi oletettiin 40 g/kg ka. 

 

Solunsisällyshiilihydraattien (SSHH) pitoisuus, g/kg ka laskettiin kaavalla 1000 – 

NDF-pitoisuus – raakavalkuaispitoisuus – rasvapitoisuus – tuhkapitoisuus. 

 

Tilastollinen analyysi tehtiin varianssianalyysillä käyttäen SAS 9.4 -ohjelmiston 

(SAS Institute, Cary, NC, USA) Mixed-proseduuria. Suurin osa muuttujista ana-

lysoitiin toistettujen mittausten mallilla, jossa kiinteinä tekijöinä olivat ruokinta, 

aika sekä ruokinnan ja ajan yhdysvaikutus. Satunnaisina tekijöinä oli pari sekä 

parin ja ajan yhdysvaikutus. Syönti- ja maitotuotostiedoista laskettiin viikkokes-

kiarvot ja tilastollinen analyysi tehtiin käyttäen viikkokeskiarvoja. Lisäksi laktaa-

tiopäivien 1-10 syönti- ja maitotuotostulokset analysoitiin käyttäen päiväkohtaisia 

tietoja. Poikimista edeltävät veren pitoisuudet analysoitiin näytekerroittain mal-

lilla, jossa kiinteänä tekijänä oli ruokinta ja satunnaisena tekijänä pari. Poikimisen 

jälkeiset veriarvot analysoitiin toistettujen mittausten mallilla. Toistettujen mittaus-

ten mallin analyysissä käytettiin kolmea erilaista kovarianssirakennetta ”com-

pound symmetry” (CS), ”unstructured” (UN) ja ”autoregressive” (AR(1)). Jos mit-

tausten aikavälit eivät olleet yhtä pitkiä, AR(1)-rakenteen sijasta käytettiin ”spatial 

power” (SP(POW) -kovarianssirakennetta. Tilastollisen mallin kovarianssiraken-

teeksi valittiin se, jolla oli pienin bayesilaisen informaatiokriteerin (BIC) arvo. 

 

Aineiston normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin käyttäen tilastollisen testauksen 

residuaaleja ja SAS-ohjelmiston Univariate-proseduurin Shapiro-Wilks testiä. Jos 
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aineisto ei ollut normaalijakautunut, sille tehtiin logaritmi- tai neliömuunnos nor-

maalijakautuneisuuden lisäämiseksi. Analysoitaessa päiväkohtaisia syöntejä 

(päivät 1-10 poikimisen jälkeen) poistettiin ne poikkeavat havainnot, joiden resi-

duaali oli suurempi kuin yläkvartiili + 1,5*IQR tai pienempi kuin alakvartiili - 

1,5*IQR, missä IQR on kvartiiliväli. 

 

Poikimista edeltävät ja poikimisen jälkeiset tulokset analysoitiin erikseen. Tulos-

ten laskennassa käytettiin kaikkien koelehmien tietoja ennen poikimista. Poiki-

mista edeltävät tulokset laskettiin toteutunutta poikimista edeltäviltä kolmelta vii-

kolta. Syönnin tulosten laskennassa poikimapäivä jätettiin laskennasta pois kai-

kilta koelehmiltä. Poikimisen jälkeen tulosten laskennasta jätettiin pois havainnot 

yhdeltä koelehmältä sairastumisen vuoksi. Lehmä sairastui kokeen lopussa, eikä 

sitä voitu enää korvata toisella lehmällä. 

 

Tuloksissa p-arvon ollessa p<0,001 vaikutus on tilastollisesti erittäin merkitsevä, 

p<0,01 on hyvin merkitsevä, p<0,05 on merkitsevä ja p<0,10 on suuntaa antava. 

 

 

5 TULOKSET 
 

5.1 Rehujen kemiallinen koostumus 

 

Nurmisäilörehu oli melko märkää, kuiva-ainepitoisuus oli 1. sadossa 262 ja 2. 

sadossa 266 g/kg (taulukko 3). Ensimmäisen sadon nurmisäilörehu oli 

kuitupitoisempaa kuin 2. sadon nurmisäilörehu, kun taas toisen sadon 

nurmisäilörehussa oli selvästi suurempi raakavalkuaispitoisuus kuin 1. sadon 

nurmisäilörehussa. Ensimmäisen sadon nurmisäilörehussa oli enemmän sokeria 

kuin 2. sadossa. Sekä 1. että 2. sadon nurmisäilörehut olivat hyvin sulavia, D-

arvo oli yli 710 g/kg ka. Ensimmäisen sadon pH oli 4,20 ja toisen sadon 3,96. 

Maitohappoa oli 2. sadon nurmisäilörehussa 33 g/kg ka enemmän kuin 1. sadon 

nurmisäilörehussa.  Energiaa oli molemmissa säilörehuissa saman verran (11,5 

MJ/kg ka). OIV-pitoisuus oli molemissa noin 90 g/kg ka. PVT oli positiivinen 

molemmissa sadoissa. 
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Taulukko 3. Nurmisäilörehujen kemiallinen koostumus. 

  
Nurmisäilörehu, 

sato 1 
Nurmisäilörehu, 

sato 2 

Kuiva-aine, g/kg 262 266 

Kuiva-aineessa, g/kg   
Tuhka 76,3 87,2 

Raakavalkuainen 157 193 

NDF 528 452 

SSHH 199 228 

Sokeri 69,2 25,2 

Maitohappo 82,0 114,9 

Etikkahappo 10,1 16,4 

Propionihappo 0,18 0,00 

Voihappo 1,21 0,00 

Isovoihappo 0,00 0,00 

Valeriaanahappo 0,00 0,00 

Isovaleriaanahappo 0,00 0,00 

Etanoli 4,13 4,57 

Ammoniumtyppi, g/kg N 72,9 41,0 

pH 4,20 3,96 

D-arvo, g/kg ka 714 717 

ME, MJ/kg ka 11,4 11,5 

OIV, g/kg ka 86,2 90,3 

PVT, g/kg ka 28,8 59,2 

NDF = neutraalidetergenttikuitu,  
SSHH = solunsisällyshiilihydraatit  
D-arvo = sulavan orgaanisen aineen pitoisuus kuiva-aineessa 

ME = muuntokelpoinen energia  
OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen  
PVT = pötsin valkuaistase   

 

 

Tunnutettavien ja poikineiden lehmien ruokinnassa käytettävät tilaseokset olivat 

ravintoainekoostumukseltaan samanlaiset (taulukko 4). Energiaa molemmissa 

tilaseoksissa oli 12,3 MJ/kg ka ja raakavalkuaista 150-159 g/kg ka. Tilaseosten 

tärkkelyspitoisuus oli yli 400 g/kg ka. Teollisena rehuina ruokinnassa käytettiin 

hyvin energiapitoista täysrehua (Maituri 10 000) sekä valkuaistiivistettä (Amino-

Maituri 30), joka sisälsi runsaasti raakavalkuaista ja OIV:ta. 
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Taulukko 4. Tilaseosten ja teollisten väkirehujen kemialliset koostumukset. 

  
Tilaseos, 

tunnutettavat 
Tilaseos, 
poikineet* 

Maituri 
10000 

Amino-
Maituri 30 

Kuiva-aine, g/kg 858 865 870 870 

Kuiva-aineessa, g/kg     
Tuhka 36,7 65,8 69,4 72,9 

Raakavalkuainen 159 151 204 291 

NDF 223 221 248 208 

SSHH 540 540 450 400 

Tärkkelys 434 413 242 134 

Rasva 31 27 37 40 

ME, MJ/kg ka 12,3 12,3 12,8 12,7 

OIV, g/kg ka 95,4 95,4 119 148 

PVT, g/kg ka 3,2 3,2 38 98 

NDF = neutraalidetergenttikuitu    
SSHH = solunsisällyshiilihydraatit    
ME = muuntokelpoinen energia    
OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen    
PVT = pötsin valkuaistase     
* tunnutettavat lehmät saivat seosta 21.12.2017 saakka  

 

 

5.2 Rehujen syönti ja ravintoaineiden saanti 

5.2.1 Rehujen syönti ja ravintoaineiden saanti ummessaolokaudella 

 

Tunnutusruokinnalla olleet lehmät söivät kuiva-ainetta enemmän ennen poiki-

mista kuin tunnuttamattomat lehmät (p<0,10) (taulukko 5), mutta säilörehun syön-

nissä ei ruokintojen välillä ollut eroa. Säilörehun ja kokonaiskuiva-aineen syön-

nissä oli ajan suhteen tilastollinen merkitsevyys (p<0,05), mutta ruokinnan ja ajan 

yhdysvaikutuksella ei havaittu tilastollista merkitsevyyttä. Molempien ryhmien 

kuiva-aineen syönti laski kokeen alusta poikimiseen saakka. Koska tunnutettujen 

lehmien kuiva-aineen syönti oli suurempi, myös raakavalkuaisen (p<0,05), 

SSHH:n (p<0,001), rasvan (p=0,10), energian (p<0,05) ja OIV:n (p<0,05) saanti 

oli suurempi tunnuttamattomiin lehmiin verrattuna. 
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Taulukko 5. Syönti ja ravintoaineiden saanti ennen poikimista. 

  Koekäsittelyt   Tilastollinen merkitsevyys, P-arvo 

  Tunnutus Ei-tunnutusta SEM Ruokinta Aika Ruokinta*aika 

Syönti, kg ka/pv       

Säilörehu 10,4 11,3 0,64 0,19 0,02 0,52 

Kokonaissyönti 12,7 11,3 0,55 0,07 0,03 0,30 
Ravintoaineiden 
saanti, g/pv       

Raakavalkuainen 2072 1793 91,3 0,03 0,03 0,23 

NDF 6108 5985 315,5 0,73 0,02 0,52 

SSHH 3542 2212 103,2 <0,001 0,004 <0,001 

Rasva 500 452 22,7 0,10 0,05 0,26 
Energian ja valkuaisen  
saanti      

ME, MJ/pv 153 129 6,2 0,019 0,04 0,19 

OIV, g/pv 1160 976 47,1 0,017 0,04 0,18 

PVT, g/pv 315 339 24,0 0,27 0,004 0,67 

NDF = neutraalidetergenttikuitu, SSHH = solunsisällyshiilihydraatit, ME = muuntokelpoinen 
energia, OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen, PVT = pötsin valkuaistase, SEM = kes-
kiarvon keskivirhe 

  
 

5.2.2 Rehujen syönti ja ravintoaineiden saanti poikimisen jälkeen 

 

Poikimisen jälkeen ensimmäisten 10 päivän ajan tunnuttamattomien lehmien 

kuiva-aineen syönti oli suurempi (p<0,05) tunnutettuihin lehmiin verrattuna (tau-

lukko 6), mutta säilörehun tai väkirehun syönnissä ei ryhmien välillä havaittu ti-

lastollisesti merkitsevää eroa. Kokonaiskuiva-aineen syönnin ero ruokintojen vä-

lillä oli 1,3 kg/pv. Tunnuttamattomien lehmien raakavalkuaisen (p<0,05), rasvan 

(p<0,05), NDF:n (p<0,10) ja SSHH:n (p=0,01) saanti oli suurempi kuin tunnutet-

tujen lehmien. Myös energian ja OIV:n saanti oli tunnuttamattomilla lehmillä suu-

rempi (p<0,05) tunnutettuihin lehmiin verrattuna.  

 

Väkirehun ja kuiva-aineen syönnissä oli ajan suhteen tilastollinen merkitsevyys 

(p<0,001). Ravintoaineiden, energian ja valkuaisen saanti lisääntyi poikimisen 

jälkeen. 
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Taulukko 6. Syönti ja ravintoaineiden saanti 1-10 päivää poikimisen jälkeen. 

  Koekäsittelyt   Tilastollinen merkitsevyys, P-arvo 

  Tunnutus Ei-tunnutusta SEM Ruokinta Aika Ruokinta*aika 

Syönti, kg ka/pv      

Säilörehu 9,3 9,7 0,55 0,45 0,78 0,36 

Väkirehu 5,8 6,5 0,39 0,19 <0,001 0,17 

Kokonaissyönti 15,0 16,3 0,46 0,02 <0,001 0,25 
Ravintoaineiden  
saanti, g/pv     

Raakavalkuainen 2583 2810 71,0 0,02 <0,001 0,11 

NDF 6337 6735 235,5 0,07 0,01 0,33 

SSHH 5166 5849 172,8 0,01 <0,001 0,06 

Rasva 560 607 15,9 0,02 <0,001 0,26 
Energian ja  
valkuaisen saanti/pv     

ME, MJ/pv 187 204 5,5 0,02 <0,001 0,07 

OIV, g 1481 1604 44,2 0,04 <0,001 0,17 

PVT, g 384 408 13,9 0,12 <0,001 0,20 

NDF = neutraalidetergenttikuitu, SSHH = solunsisällyshiilihydraatit, ME = muuntokelpoinen ener-
gia, OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen, PVT = pötsin valkuaistase, SEM = keskiarvon kes-
kivirhe 

 

 

Poikimisen jälkeen 8 viikon tarkastelujaksolla ruokinnalla ei ollut vaikutusta koko-

naiskuiva-aineen tai säilörehun syöntiin (taulukko 7). Myöskään ravintoaineiden 

ja energian saannissa ei ryhmien välillä ollut eroa. Poikimisen jälkeen syönti, ra-

vintoaineiden sekä energian ja valkuaisen saanti lisääntyi ajan suhteen 

(p<0,001). 
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Taulukko 7. Syönti ja ravintoaineiden saanti poikimisen jälkeen. 

  Koekäsittelyt   Tilastollinen merkitsevyys, P-arvo 

  Tunnutus Ei-tunnutusta SEM Ruokinta Aika Ruokinta*aika 

Syönti, kg ka/pv      

Säilörehu 10,9 10,9 0,35 0,81 <0,001 0,52 

Väkirehu 10,9 11,0 0,19 0,77 <0,001 0,78 

Kokonaissyönti 21,8 21,8 0,45 0,86 <0,001 0,79 

Ravintoaineiden saanti, g/pv     

Raakavalkuainen 4082 4057 92,4 0,79 <0,001 0,93 

NDF 8059 8106 205,1 0,87 <0,001 0,44 

SSHH 8044 8137 184,1 0,71 <0,001 0,88 

SSHH, neliömuunnos 67,9 68,2 2,93 0,94 <0,001 0,85 

Rasva 802 809 19,3 0,81 <0,001 0,84 
Energian ja valkuaisen  
saanti/pv    

ME, MJ/pv 272 273 5,6 0,91 <0,001 0,79 

OIV, g 2262 2263 43,6 0,98 <0,001 0,86 

PVT, g 773 746 40,0 0,58 <0,001 0,16 

NDF = neutraalidetergenttikuitu, SSHH = solunsisällyshiilihydraatit, ME = muuntokelpoinen ener-
gia, OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen, PVT = pötsin valkuaistase, SEM = keskiarvon kes-
kivirhe 

 

 
5.3 Maitotuotos, maidon pitoisuudet ja energiatase 

 

Ruokinnalla ei havaittu olevan vaikutusta maitotuotokseen (taulukko 8). Tunnu-

tettujen lehmien maidon rasvapitoisuus oli suurempi kuin tunnuttamattomien leh-

mien, ero oli lähes suuntaa antava (p=0,12). Maidon laktoosipitoisuus oli tunnu-

tetuilla lehmillä suurempi (p<0,10) tunnuttamattomiin lehmiin verrattuna. Maidon 

ureapitoisuus oli sama molemmilla ryhmillä. 

 

Maitotuotoksella (p<0,001) sekä valkuais- (p<0,001), laktoosi- (p<0,001) ja ras-

vatuotoksella (p<0,01) oli ajan suhteen tilastollinen merkitsevyys. Maidon pitoi-

suuksilla oli tilastollinen merkitsevyys ajan suhteen, mutta ruokinnan ja ajan yh-

dysvaikutuksella tilastollista merkitsevyyttä ei havaittu. 
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Taulukko 8. Maitotuotos ja maidon koostumus. 

  Koekäsittelyt   Tilastollinen merkitsevyys, P-arvo 

  Tunnutus Ei-tunnutus SEM Ruokinta Aika Ruokinta*aika 

Tuotos       

Maito, kg/pv 43,6 45,8 1,64 0,34 <0,001 0,85 

EKM, kg/pv 41,6 42,3 1,94 0,77 <0,001 0,18 

Rasva, g/pv 1734 1697 110,2 0,80 0,002 0,10 

Valkuainen, g/pv 1320 1424 58,6 0,18 <0,001 0,91 

Laktoosi, g/pv 1890 1968 67,7 0,39 <0,001 0,96 

Maidon koostumus       

Rasva, g/kg 43,4 40,0 173,40 0,12 <0,001 0,63 

Valkuainen, g/kg 32,6 33,1 62,35 0,54 <0,001 0,97 

Laktoosi, g/kg 45,9 44,9 39,34 0,07 0,002 0,25 

urea, mg/dl 25 26 1,42 0,76 <0,001 0,23 

Solut/ml x1000 44,4 148,0 67,57 0,28 0,09 0,59 

Solut log-muunnos 1,5 1,7 0,15 0,19 0,00 0,24 

kuiva-aine, % 13,2 12,9 0,15 0,09 <0,001 0,57 

SEM = keskiarvon keskivirhe, EKM = energiakorjattu maitotuotos     

 

 

Molempien ryhmien energiatase ennen poikimista oli positiivinen (taulukko 9). 

Viikolla 3 ja viikko ennen poikimista tunnutettujen lehmien korjaamaton energia-

tase oli positiivisempi tunnuttamattomiin lehmiin verrattuna (p<0,10) ja korjatussa 

energiataseessa ero oli lähes suuntaa antava (p=0,14). Myös OIV-tase oli tunnu-

tetuilla lehmillä parempi tunnuttamattomiin lehmiin verrattuna kokeen viikoilla 3 ja 

1 ennen poikimista (p<0,10). 

 

Poikimisen jälkeen ruokinnalla ei ollut vaikutusta energiataseeseen. Molempien 

ryhmien energia- ja OIV-tase laski negatiiviseksi poikimisen jälkeen. Valkuaisen 

hyväksikäyttö oli lähes suuntaa antavasti suurempi (p=0,14) tunnuttamattomilla 

lehmillä verrattuna tunnutettuihin lehmiin. Ruokinnalla ei ollut vaikutusta lehmien 

rehunhyötysuhteeseen poikimisen jälkeen. Energia- ja OIV-tase nousi ajan suh-

teen poikimisen jälkeen (p<0,001), mutta ruokinnan ja viikon yhdysvaikutusta ei 

havaittu. 
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Taulukko 9. Energia- ja OIV-tase ennen poikimista ja poikimisen jälkeen sekä 
valkuaisen     hyväksikäyttö ja rehuhyötysuhde poikimisen jälkeen. 

 
 

5.4 Veren pitoisuudet 

 

Ennen kokeen alkua ryhmien plasman insuliinipitoisuudessa ei ollut eroja (tau-

lukko 10). Tunnutettujen lehmien veren insuliinipitoisuus oli 7 päivää ennen poi-

kimista 20,7 µIU/ml suurempi kuin tunnuttamattomien lehmien. Poikimisen jäl-

keen tunnutettujen lehmien veren insuliinipitoisuus oli 1,9 µIU/ml suurempi kuin 

tunnuttamattomien lehmien, ero oli lähes suuntaa antava (p=0,11). 

 

Veren glukoosipitoisuudessa ennen ja jälkeen poikimisen ei ollut ryhmien välillä 

eroa. Veren glukoosipitoisuus väheni ja NEFA-pitoisuus kasvoi molemmilla ryh-

millä poikimisen jälkeen verrattuna aikaan viikko ennen poikimista. Tunnutettujen 

lehmien veren NEFA-pitoisuus oli kokeen alussa sekä viikko ennen poikimista 

pienempi verrattuna tunnuttamattomiin lehmiin (p<0,05). Poikimisen jälkeen ve-

ren NEFA pitoisuudessa ei ollut eroa.  

       

  Koekäsittelyt   Tilastollinen merkitsevyys, P-arvo 

  Tunnutus Ei-tunnutusta SEM Ruokinta Viikko Ruokinta*viikko 

Energiatase ennen  
poikimista, MJ ME/pv      

 -3vk, korjaamaton 43,8 28,6 6,84 0,09   

 -3 vk, korjattu 39,9 28,5 6,13 0,14   
 -1 vk, korjaamaton 35,2 13,4 7,34 0,09   
 -1 vk, korjattu 30,7 13,8 6,67 0,14   

OIV-tase ennen  
poikimista, g/pv      

 -3 vk 507 397 44,7 0,052   
 -1 vk 467 310 45,8 0,058   

Energiatase poikimisen  
jälkeen, MJ ME/pv      

Korjaamaton -25,5 -22,8 10,64 0,86 <0,001 0,63 

Korjattu -45,9 -43,8 10,65 0,89 0,0004 0,53 
OIV-tase poikimisen 
jälkeen, g/pv -216 -335 59,7 0,16 <0,001 0,53 
Valkuaisen hyväksi-
käyttö poikimisen jäl-
keen 0,35 0,38 0,013 0,14 <0,001 0,49 
Rehuhyötysuhde poi-
kimisen jälkeen 2,0 2,1 0,09 0,80 0,03 0,44 

SEM = keskiarvon keskivirhe,  
OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen   
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Tunnutettujen lehmien veren BHBA-pitoisuus kokeen alussa ja viikko ennen poi-

kimista oli suurempi kuin tunnuttamattomien lehmien (p<0,05). Poikimisen jäl-

keen ryhmien veren BHBA-pitoisuuksissa ei ollut eroja. Veren glukoosi- 

(p<0,001) ja NEFA-pitoisuus (p<0,05) vähenivät ajan suhteen poikimisen jälkeen. 

 

Taulukko 10. Veriparametrit ennen poikimista ja poikimisen jälkeen. 

  Koekäsittelyt   Tilastollinen merkitsevyys, P-arvo 

  Tunnutus Ei-tunnutusta SEM Ruokinta Aika Ruokinta*aika 

 -21 pv ennen poikimista¹       

     Insuliini, µIU/ml 26,0 24,1 4,14 0,62   

     Glukoosi, mmol/l 3,8 3,7 0,068 0,63   

     BHBA, mmol/l 0,45 0,34 0,037 0,03   

     NEFA, mmol/l 0,15 0,22 0,028 0,04   

 -7 pv ennen poikimista²       

     Insuliini, µIU/ml 37,4 16,7 7,03 0,06   

     Insuliini, log-muunnos 1,49 1,20 0,082 0,01   

     Glukoosi, mmol/l 3,7 3,7 0,082 0,66   

     BHBA, mmol/l 0,59 0,36 0,047 0,02   

     NEFA, mmol/l 0,16 0,23 0,024 0,05   

Poikimisen jälkeen       

     Insuliini, µIU/ml 7,3 5,4 1,04 0,11 0,54 0,74 

     Glukoosi, mmol/l 3,1 3,1 0,14 0,94 0,001 0,57 

     BHBA, mmol/l 0,96 0,93 0,168 0,90 0,15 0,82 

     BHBA, log-muunnos -0,14 -0,23 0,158 0,66 0,17 0,76 

     NEFA, mmol/l 0,83 0,72 0,142 0,50 0,02 0,53 

SEM = keskiarvon keskivirhe, BHBA = β-hydroksivoihappo, NEFA = vapaat rasvahapot  
¹ ennen odotettua poikimista, ² ennen toteutunutta poikimista 

 

 

5.5 Kuntoluokka ja elopaino 

 

Ruokinnalla ei havaittu olevan vaikutusta kuntoluokkaan ennen poikimista tai poi-

kimisen jälkeen (taulukko 11). Ennen kokeen alkua molempien ryhmien kunto-

luokka oli sama. Kuntoluokassa ei havaittu ryhmien välillä eroa viikko ennen poi-

kimista. Kuten kuvasta 1 havaitaan, molempien ryhmien kuntoluokka laski tasai-

sesti ensimmäiset 4 viikkoa poikimisen jälkeen, minkä jälkeen kuntoluokan lasku 

tasoittui.  
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Taulukko 11. Kuntoluokan kehitys. 

        

 Koekäsittelyt   Tilastollinen merkitsevyys, P-arvo 

  Tunnutus Ei-tunnutusta SEM Ruokinta Aika Ruokinta*aika 

 - 21 pv ennen 
poikimista¹ 3,41 3,41 0,054 0,95   
 -7 pv ennen  
poikimista² 3,48 3,46 0,050 0,72   
Poikimisen  
jälkeen 3,13 3,05 0,080 0,37 <0,001 0,45 

¹ ennen odotettua poikimista, ² ennen toteutunutta poikimista 

 
 

 
Kuva 1. Kuntoluokan kehitys ennen poikimista ja poikimisen jälkeen. 

 

Kokeen alussa lehmien keskimääräinen elopaino oli 737 kg (taulukko 12). Ruo-

kinnalla ei havaittu olevan vaikutusta lehmien elopainoon ennen poikimista. Kol-

men viimeisen ummessaoloviikon aikana lehmien elopaino nousi keskimäärin 36 

kg. 

 
Poikimisen jälkeen ruokinnalla ei ollut vaikutusta lehmien elopainoon. Elopainon 

lasku oli voimakkaita 1-28 päivää poikimisen jälkeen molemmilla ryhmillä. Tun-

nutettujen lehmien elopainon muutos oli lähes suuntaa antavasti suurempi 1-56 

päivää poikimisesta kuin tunnuttamattomien lehmien (p=0,14). 
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Taulukko 12. Lehmien elopaino ja elopainon muutos. 

  Koekäsittelyt   
Tilastollinen merkitsevyys,  

P-arvo 

  Tunnutus Ei-tunnutusta SEM Ruokinta Viikko Ruokinta*viikko 

Elopaino ennen  
poikimista, kg      

 -3 vk 745 729 38,0 0,47   
 -1 vk 782 763 38,6 0,36   

Elopaino poikimi-
sen jälkeen, kg 687 664 35,9 0,22 <0,001 0,81 
Elopainon 
muutos kg/pv       

Ennen poikimista 1,7 1,9 0,25 0,63   
1-28 pv -1,6 -1,4 0,25 0,51   
28-56 pv 0,1 0,1 0,16 0,86   
1-56 pv -0,7 -0,4 0,11 0,14     

SEM = keskiarvon keskivirhe      

 

6 TULOSTEN TARKASTELU 

 
6.1 Säilörehujen kemiallinen koostumus 

 

Nurmisäilörehujen kuiva-ainepitoisuudet olivat pienet johtuen kesän sateisista 

sääolosuhteista. Säilörehut oli korjattu aikaisin, mistä kertoo korkea D-arvo. Ny-

kyisen korjuuaikasuosituksen mukaan optimaalinen rehun D-arvo korjuuhetkellä 

on 680-700 g/kg ka (Hyrkäs ym. 2012, s. 4). Aikainen korjuu näkyi myös kuitupi-

toisuudessa, sillä sekä 1. että 2. sadon säilörehuissa kuidun määrä oli alhainen 

verrattuna kotimaisten rehutaulukoiden ensimmäisen (550 g/kg ka) ja toisen sa-

don (520 g/kg ka) kuitupitoisuuteen (Luke 2019).  

 

Hapolla säilötyn nurmisäilörehun pH:n ylärajana pidetään pH 4,2, joten säilörehut 

oli säilyneet hyvin (Moisio ja Heikonen 1992, s. 80). Myös haihtuvien rasvahap-

pojen pieni pitoisuus säilörehuissa viittaa siihen, ettei rehuissa ollut virhekäymistä 

(Moisio ja Heikonen 1992, s. 137). Molempien satojen säilörehuissa oli suuri mai-

tohappopitoisuus, mikä kertoo rehujen voimakkaasta maitohappokäymisestä 

(Moisio ja Heikonen 1992, s. 142). Varsinkin 2. sadon säilörehun maitohapon 

suuri pitoisuus heikensi rehun syöntipotentiaalia.  
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Säilörehun laatu heikkenee, jos säilörehun sokeri loppuu ennen kuin maitohap-

pokäyminen on laskenut rehun pH:n riittävän alas (Moisio ja Heikonen 1992, s. 

104). Ensimmäisen sadon nurmisäilörehussa jäännössokerin määrä oli riittävä, 

mutta toisen sadon nurmisäilörehussa jäännössokeria oli jäljellä niukasti, mikä 

viittaa siihen, että rehun sokeri loppui kesken maitohappokäymisen (Moisio ja 

Heikonen 1992, s. 104). Suuri maitohappopitoisuus ja pieni sokeripitoisuus 2. sa-

don nurmisäilörehussa viittaa siihen, että säilöntäaine ei riittänyt laskemaan re-

hun pH:ta maitohappokäymistä rajoittavalle tasolle.  

 

Ummessaolokauden säilörehussa oli suuri energiapitoisuus, joka oli suurempi 

kuin kotimaisissa tutkimuksissa keskimäärin (10,4 MJ/kg ka) (Kokkonen ym. 

2004, Kokkonen ym. 2018, Salin ym. 2018). Ensimmäisen nurmisäilörehusadon 

raakavalkuaispitoisuus vastasi kotimaisten rehutaulukoiden (Luke 2019) 1. sadon 

raakavalkuaispitoisuutta (160 g/kg ka). Toisen sadon säilörehussa raakavalku-

aispitoisuus oli reilusti tavanomaisia nurmisäilörehuja suurempi (Luke 2019). Nur-

misäilörehun OIV ja PVT vastasi kotimaisten rehutaulukoiden 1. ja 2. sadon nur-

misäilörehujen OIV- ja PVT-tasoa (Luke 2019).  

 

Kokeen nurmisäilörehu oli liian energiapitoista ummessaoleville lehmille, sillä leh-

mien dieetin suositeltu energiapitoisuus ummessaolokaudella on Beeverin (2006) 

mukaan 9 MJ/kg ka. Ummessaolokauden dieetin valkuaispitoisuus tulisi keski-

määrin olla 130 g/kg ka, joten myös valkuaista oli tarpeeseen nähden paljon 

(Beever 2006).  

 

6.2 Rehujen syönti 

 

Ummessaolokauden säilörehun syönnissä ei ollut eroa, toisin kuin Keadyn ym. 

(2001) ja Littlen ym. (2017) tutkimuksissa, joissa tunnutettujen lehmien säilöre-

hun syönti oli ummessaolokaudella pienempi verrattuna tunnuttamattomiin leh-

miin, mutta kokonaiskuiva-aineen syönti oli tunnutetuilla lehmillä suurempi kuin 

tunnuttamattomilla lehmillä, kuten tässäkin tutkimuksessa. Kokonaiskuiva-aineen 

syönti oli tunnutetuilla lehmillä suurempi väkirehulisän vuoksi (Keady ym. 2001). 

Keadyn ym. (2001) ja Littlen ym. (2017) tutkimuksissa tunnutusväkirehun määrä 

oli (5 kg/pv) suurempi kuin tässä tutkimuksessa, minkä vuoksi säilörehun syönti 

väheni enemmän kuin tässä tutkimuksessa. 



32 

 

Poikimisen jälkeen 8 viikon tarkastelujaksolla syönneissä ei ollut ryhmien välillä 

eroa, kuten ei myöskään Keadyn ym. (2001) ja Littlen ym. (2017) tutkimuksissa. 

McNamaran ym. (2003) tutkimuksessa nurmisäilörehuun pohjautuvalla tunnu-

tusruokinnalla oli positiivinen vaikutus lehmän laktaatiokauden syöntiin verrattuna 

nurmisäilörehu:olki ruokintaan, mutta vaikutusta ei havaittu pelkkään nurmisäilö-

rehu ruokintaan verrattuna.  

 

Tarkasteltaessa syöntejä 1-10 päivää poikimisen jälkeen kuitenkin havaittiin, että 

tunnuttamattomien lehmien rehun syönti oli suurempi verrattuna tunnutettuihin 

lehmiin. Ummessaolokauden rajoitetun energiansaannin on osoitettu joissain tut-

kimuksissa lisäävän lehmien syöntiä alkulaktaatiokaudella verrattuna lehmiin, 

jotka on ruokittu ummessaolokaudella runsaasti energiaa sisältävällä dieetillä 

(Kunz ym. 1985, Agenäs ym. 2003). Tämä selittyy runsaasti energiaa saaneiden 

lehmien suuremmalla kehon kudosten mobilisoinnilla verrattuna rajoitetusti ruo-

kittuihin lehmiin nähden. Ummessaolokaudella rajoitetusti energiaa saaneiden 

lehmien ravintoaineiden hyväksikäyttö on tehokkaampaa alkulaktaatiokaudella 

kuin runsaasti energiaa saaneiden lehmien (Agenäs ym. 2003). Liiallinen energi-

ansaanti ummessaolokaudella selittänee tunnutettujen lehmien vähentyneen 

syönnin laktaatiokauden alussa. Toisaalta lehmien kuntoluokassa ei ollut eroa 

ennen poikimista tai poikimisen jälkeen eikä elopainon muutos ja plasman NEFA-

pitoisuus viittaa eroihin rasvakudoksen mobilisaatiossa tuotoskauden alussa. 

Syöntien välinen ero tasoittui 8 viikon tarkastelujakson aikana. Myös Dannin ym. 

(2006) mukaan ummessaolokauden alun tai lopun dieetillä ei ollut vaikutusta poi-

kimisen jälkeiseen syöntiin 8 viikon tarkastelujaksolla. 

 

Dirksenin ym. (1985) mukaan ummessaolokauden energiapitoinen ruokinta sti-

muloi pötsipapillien kasvua. Pötsipapillien kasvun myötä pötsin seinämän ravin-

toaineiden imeytymispinta-ala lisääntyy, mikä lisää lehmän energian saantia 

(Dirksen 1985). Tämän vuoksi tunnutusruokinnalla oletetaan olevan positiivinen 

vaikutus poikimisen jälkeiseen syöntiin. Uudemmassa tutkimuksessa (Dieho ym. 

2017a) havaittiin, että 3 väkirehukilon tunnutusruokinnalla 4 viimeisen ummessa-

oloviikon aikana oli vaikutusta pötsin imeytymispinta-alaan. Vaikka tunnutusruo-

kinta lisäsi pötsin seinämän imeytymispinta-alaa, ei ruokinnalla ollut kuitenkaan 

vaikutusta kuiva-aineen syöntiin ennen poikimista tai poikimisen jälkeen (Dieho 

ym. 2017a). Diehon ym. (2017a) tutkimuksessa ummessaolokauden ruokinta 
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pohjautui olkea, nurmisäilörehua ja maissisäilörehua sisältävään seokseen. An-

dersen ym. (1999) eivät havainneet ummessaolokauden väkirehuruokinnalla ole-

van vaikutusta pötsiepiteeliin. Andersenin ym. (1999) mukaan maltillisella väkire-

huruokinnalla (4 kg väkirehua) ummessaolokaudella ei ollut vaikutusta kuiva-ai-

neen syöntiin poikimisen jälkeen. Andersenin ym. (1999) mukaan aiemmin teh-

dyissä tutkimuksissa positiivisia vaikutuksia pötsiepiteeliin saatiin tunnutuskau-

den korkealla väkirehu:karkearehu -suhteella (3:1) ja suurella väkirehumäärällä 

(8 kg väkirehua). Tässä tutkimuksessa tunnutusväkirehun määrä oli huomatta-

vasti pienempi, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa siihen, ettei positiivista vaikutusta 

syöntiin havaittu.  

 

Tunnutuskaudella väkirehu jaettiin kahdesti päivässä, jolloin kerta-annos jäi pie-

neksi. Verkkomahan pH:ssa ei havaittu langattomalla boluksella mitattuna ruo-

kintojen välisiä eroja (Kokkonen ym. 2019), mikä viittaa siihen, ettei väkirehuruo-

kinta ollut voimakasta. Tosin tunnutusruokinnalla olleiden lehmien mikrobistossa 

havaittiin joidenkin väkirehujen hiilihydraatteja käyttävien bakteerien runsastu-

neen tunnuttamattomiin lehmiin verrattuna, mutta näiden mikrobistomuutosten 

merkitys on vielä epäselvä (Kokkonen ym. 2019). 

 

Dirksen ym. (1985) suosittelivat, että väkirehuruokinta aloitetaan vähintään 4 viik-

koa ennen poikimista, jotta pötsipapillit ehtivät kehittyä riittävästi. Myös Diehon 

ym. (2017a) tutkimuksessa pötsipapillien leveys kasvoi 4 viikon mittaisella, 

Dirksenin ym. (1985) tutkimusta maltillisemmalla (3 kg väkirehua/pv) väkirehu-

ruokinnalla. Tässä tutkimuksessa väkirehuruokinta aloitettiin kolme viikkoa ennen 

poikimista, joten kolmen viikon tunnutus asteittain nousevalla väkirehutasolla oli 

mahdollisesti liian lyhyt aika pötsipapillien kehitykselle tai sitten pötsipapillit eivät 

olleet merkittävästi supistuneet ummessaolokauden alkupuolella, eikä positiivista 

vaikutusta poikimisen jälkeisessä syönnissä senkään vuoksi havaittu.  

 

Tilaseos oli koostumukseltaan jauhomaista, mikä aiheutti ongelmia tunnutuskau-

della ja ensimmäisten 10 päivän ajan poikimisen jälkeen, kun käytettiin erillisruo-

kintaa. Osa lehmistä jätti väkirehua syömättä tasaisesti tunnutuskauden aikana, 

mutta suurimmat ongelmat tunnutuskauden väkirehusyönnissä olivat havaitta-

vissa viimeisellä viikolla ennen poikimista. Myös poikimisen jälkeen väkirehun 
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syönnissä oli ongelmia. Lehmät jättivät väkirehua syömättä väkirehun koostu-

muksen ja heikon maittavuuden vuoksi. Erilaisella väkirehuseoksella ryhmien vä-

liset erot olisivat saattaneet olla selkeämmät ja kokeen tulokset erilaiset. 

 

6.3 Maitotuotos ja maidon pitoisuudet 

 

Tunnutusruokinta ei vaikuttanut maitotuotokseen. Samanlaisia tuloksia ovat saa-

neet Keady ym. (2001) sekä Little ym. (2017). Ryan ym. (2003) puolestaan ha-

vaitsivat, että tunnutusruokinnalla olleiden lehmien maitotuotos oli alkulaktaatio-

kaudella (viikoilla 1-4) suurempi tunnuttamattomiin lehmiin verrattuna, mutta 8 

viikon tarkastelujaksolla maitotuotoksessa ei ollut eroa ryhmien välillä. Ingvartse-

nin ym. (2001) tutkimuksessa koko ummessaolokauden kestävällä väkirehuruo-

kinnalla ei ollut vaikutusta poikimisen jälkeiseen maitotuotokseen. McNamaran 

ym. (2003) mukaan tunnutusruokinta lisäsi lehmien maitotuotosta lypsykauden 

alussa. McNamaran ym. (2003) mukaan tunnutettujen lehmien suurempi maito-

tuotos selittyi suuremmalla syönnillä ja suuremmalla kuntoluokan ja elopainon 

laskulla laktaatiokauden 4 ensimmäisen viikon aikana. 

 

Keady ym. (2001) totesivat, että tunnutusruokinta nosti maidon rasva- ja laktoo-

sipitoisuutta, kuten tässäkin tutkimuksessa oli havaittavissa. Keadyn ym. (2001) 

tutkimuksessa tunnutettujen lehmien suurempi maidon rasvapitoisuus johtui kor-

keammasta kuntoluokasta poikimisen aikaan, mikä aiheutui tunnutuskauden suu-

remmasta energiansaannista. Keadyn ym. (2001) tutkimuksessa tunnutettujen 

lehmien kuntoluokka laski laktaatiokauden alussa enemmän tunnuttamattomiin 

lehmiin verrattuna. Lihavien lehmien rasvakudosten mobilisointi on poikimisen 

jälkeen voimakkaampaa normaalikuntoisiin lehmiin verrattuna (Grummer 1995). 

Negatiivisessa energiataseessa veren NEFA-pitoisuus lisääntyy, jolloin vapaita 

rasvahappoja käytetään enemmän maitorasvan synteesiin (Bell 1995). Tässä tut-

kimuksessa kuntoluokassa tai veren NEFA-pitoisuudessa ei kuitenkaan ollut eroa 

poikimisen jälkeen.   

 

Ryan ym. (2003) ja Little ym. (2017) puolestaan totesivat, ettei tunnutusruokin-

nalla ollut vaikutusta maidon pitoisuuksiin. Ingvartsen ym. (2001) eivät havain-

neet koko ummessaolokauden väkirehuruokinnalla olevan vaikutusta maidon pi-

toisuuksiin. Ainoastaan maidon laktoosipitoisuudessa oli eroa ja se oli suurempi 
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tunnuttamattomilla lehmillä, eli havainto oli päinvastainen kuin tässä tutkimuk-

sessa. Laktoosituotoksessa ei ryhmien välillä havaittu eroa, kun taas maitotuotos 

oli numeerisesti suurempi tunnuttamattomilla lehmillä tunnutettuihin lehmiin ver-

rattuna. Koska laktoosisynteesi säätelee maitorauhasesta eritetyn veden määrää 

(Costa ym. 2019), selittyy tunnutettujen lehmien suurempi maidon laktoosipitoi-

suus sillä, että laktoosi laimeni pienempään maitomäärään. 

 

Ummessaolokaudella molempien ryhmien energiatase oli positiivinen. Tunnutet-

tujen lehmien energiatase oli positiivisempi kuin tunnuttamattomien lehmien joh-

tuen suuremmasta energiansaannista ummessaolokaudella. Poikimisen jälkeen 

energiantarve kasvoi voimakkaasti ja sen seurauksena energiatase kääntyi ne-

gatiiviseksi (Butler ja Smith 1989, Wathes ym. 2007). Negatiivisessa energiata-

seessa lehmä purkaa omia kudosvarastojaan, joiden avulla se pyrkii sopeutu-

maan negatiiviseen energiataseeseen (Friggens ym. 2004). Tämä näkyi myös 

kuntoluokassa, sillä molemmissa ryhmissä lehmien kuntoluokat laskivat poikimi-

sen jälkeen. 

 

6.4 Veren pitoisuudet 

 

Viikko ennen poikimista tunnutettujen lehmien plasman insuliinipitoisuus oli suu-

rempi tunnuttamattomiin lehmiin verrattuna. Plasman insuliinipitoisuus kasvoi 

tunnutetuilla lehmillä kokeen alusta poikimiseen, kun taas plasman insuliinipitoi-

suus laski tunnuttamattomilla lehmillä. Tunnutettujen lehmien suurempi plasman 

insuliinipitoisuus ummessaolokaudella johtui tunnutettujen lehmien suuremmasta 

energiansaannista ja positiivisemmasta energiataseesta verrattuna tunnuttamat-

tomiin lehmiin (Kokkonen ym. 2018, Salin ym. 2018). Poikimisen jälkeen plasman 

insuliinipitoisuudessa ei ollut eroa ryhmien välillä, kuten ei myöskään Salinin ym. 

(2018) ummessaolokauden energiansaantia käsitelleessä tutkimuksessa.  

 

Plasman glukoosipitoisuudessa ei havaittu ryhmien välillä eroa ennen poikimista. 

Salinin ym. (2018) tutkimuksessa energiapitoisella ruokinnalla olleiden lehmien 

plasman glukoosipitoisuus ennen poikimista oli puolestaan suurempi verrattuna 

rajoitetulla energiaruokinnalla olleisiin lehmiin. Salin ym. (2018) mukaan plasman 

glukoosipitoisuuden ero oli selvimmin havaittavissa 2 viikkoa ennen poikimista.  
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Poikimisen jälkeen ruokinnalla ei ollut vaikutusta plasman glukoosipitoisuuteen. 

Plasman glukoosipitoisuuden pienentyminen poikimisen jälkeen johtui maidon-

tuotannon käynnistymisestä, koska laktoosisynteesiä varten lehmä tarvitsee run-

saasti glukoosia (Ingvartsen ja Andersen 2000, Herdt 2000).  

 

Tunnutettujen lehmien veren NEFA-pitoisuus oli ummessaolokaudella pienempi 

tunnuttamattomiin lehmiin verrattuna. Tunnutusruokinta lisäsi tunnutettujen leh-

mien energian saantia, minkä seurauksena veren NEFA-pitoisuus pienentyi (Ing-

vartsen ja Andersen 2000, Rabelo ym. 2001). Veren NEFA-pitoisuuden pienen-

tyminen johtuu solunsisällyshiilihydraattien fermentoitumisesta pötsissä, jolloin 

propionihapon pitoisuus pötsissä lisääntyy (Andersen ym. 1999, Herdt 2000). 

Propionihappo on glukoneogeneesin tärkein lähtöaine, joten propionihapon li-

sääntynyt tuotanto pötsissä lisää glukoosin muodostusta (Herdt 2000). Sekä glu-

koosi että propionihappo edistävät insuliinin eritystä, mikä ehkäisee elimistön ras-

vakudoksen mobilisointia (Herdt 2000).  

 

Poikimisen jälkeen veren NEFA-pitoisuudessa ja rasvakudoksen mobilisaatiossa 

ei ryhmien välillä ollut eroa. Poikimisen jälkeen veren NEFA-pitoisuus voi olla mo-

ninkertainen normaaliin tilaan nähden (Grummer 1995, Beever 2006), niin kuin 

tässäkin tutkimuksessa oli havaittavissa. Veren NEFA-pitoisuus kasvoi molem-

milla ryhmillä poikimisen jälkeen negatiivisen energiataseen ja lisääntyneen ku-

dosmobilisaation seurauksena (van Knegsel ym. 2005, Beever 2006). Negatiivi-

nen energiatase ja rasvakudoksen mobilisaatio näkyi kuntoluokan laskuna. Hol-

combin ym. (2001) tutkimuksessa ummessaolokaudella rajoitetusti ruokittujen 

lehmien veren NEFA-pitoisuus oli pienempi kuin enemmän energiaa saaneiden 

lehmien. Tämä viittaa siihen, että rajoitetusti ruokitut lehmät eivät käyttäneet niin 

paljon energiaa kehon rasvavarastoista kuin enemmän energiaa ennen poiki-

mista saaneet lehmät.  

 

Tärkkelyspitoiset rehut lisäävät propionihapon ja voihapon osuutta pötsin haihtu-

vista rasvahapoista (Andersen ym. 1999). Imeytyessään pötsin seinämästä voi-

happo muuttuu BHBA:ksi, mikä selittää BHBA:n suuremman pitoisuuden tunnu-

tettujen lehmien veressä ennen poikimista verrattuna tunnuttamattomiin lehmiin. 
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Tunnutettujen lehmien veren NEFA-pitoisuus oli pienempi kuin tunnuttamatto-

mien lehmien, joten BHBA-pitoisuuksien ero ei johtunut ketoaineiden muodostuk-

sessa maksassa. 

 

6.5 Kuntoluokka ja elopaino 

6.5.1 Kuntoluokka 

 

Ummessaolokaudella ruokinnalla ei ollut vaikutusta lehmien kuntoluokkaan.  Um-

messaolokaudella kummassakaan ryhmässä lehmien kuntoluokka ei juuri muut-

tunut, mikä oli yllättävää, sillä säilörehu oli ummessaoleville lehmille liian ener-

giapitoista. Toki tarkasteluväli oli lyhyt, sillä kuntoluokitusten välillä oli eroa vain 

2 viikkoa. Jos tarkasteluväli olisi ollut pidempi, olisi kuntoluokka todennäköisesti 

noussut. Keadyn ym. (2001) tutkimuksessa havaittiin oletettu kuntoluokan nousu 

ummessaolokaudella, sillä samanpituisella tarkastelujaksolla tunnutusruokinta 

nosti hiukan lehmien kuntoluokkaa ummessaolokauden lopussa. Tutkimuksessa 

tunnutusväkirehun määrä (5 kg/pv) oli suurempi kuin tässä tutkimuksessa. Kok-

konen ym. (2018) puolestaan eivät havainneet nurmisäilörehuruokinnan energia-

tasolla olevan vaikutusta ummessaolokauden kuntoluokkaan, vaikka tutkimuk-

sessa tarkasteluväli oli 6 viikkoa. Myöskään Winkelman ym. (2008) eivät havain-

neet rajoitetulla tai vapaalla ummessaolokauden ruokinnalla olevan vaikutusta 

kuntoluokkaan ennen poikimista. Salin ym. (2018) eivät havainneet ummessa-

olokauden nurmisäilörehu- tai nurmisäilörehu:olki-dieetillä olevan vaikutusta leh-

mien keskimääräiseen kuntoluokkaan. Kuitenkin tutkimuksessa dieetin ja ajan 

yhdysvaikutus viittasi energiapitoisella ruokinnalla olleiden lehmien voimakkaam-

paan kuntoluokan ja elopainon kasvuun rajoitetusti ruokittuihin lehmiin verrat-

tuna. Kuntoluokan muutos oli ummessaolokaudella lähes suuntaa antavasti suu-

rempi energiapitoisella ruokinnalla olleilla lehmillä verrattuna rajoitetusti ruokittui-

hin lehmiin nähden (Salin ym. 2018). Tutkimuksessa tarkasteluväli (8 viikkoa) oli 

huomattavasti pidempi kuin tässä tutkimuksessa. 

 

Poikimahetkellä lehmien kuntoluokka oli lähes optimaalinen, sillä lehmän kunto-

luokan tulisi olla 3-3,25 käytettäessä viisiportaista asteikkoa (Ryan ym. 2003, 

Roche ym. 2009). Poikimisen jälkeen molempien ryhmien kuntoluokka laski ta-

saisesti aina neljään viikkoon poikimisesta, jonka jälkeen kuntoluokan lasku ta-
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soittui. Tutkimuksissa tunnutusruokinnalla tai ummessaolokauden vapaalla tai ra-

joitetulla ruokinnalla ei ole havaittu olevan vaikutusta lehmän kuntoluokkaan poi-

kimisen jälkeen (Keady ym. 2001, Winkelman ym. 2008). Myöskään ummessa-

olokauden ruokinnan energiapitoisuudella ei ole havaittu olevan vaikutusta poiki-

misen jälkeiseen kuntoluokkaan (Salin ym. 2018). Toisaalta Cardoson ym. (2013) 

tutkimuksessa niiden lehmien, jotka saivat neljän viimeisen ummessaoloviikon 

aikana runsaasti energiaa, kuntoluokka laski kuuden ensimmäisen laktaatioviikon 

aikana enemmän verrattuna vähemmän energiaa saaneisiin lehmiin.  

 

McNamaran ym. (2003) tutkimuksessa tunnutusruokinnalla olleiden lehmien kun-

toluokka nousi ja lehmien, jotka olivat vähäenergisellä dieetillä (säilörehu:olki) 

kuntoluokka puolestaan laski ennen poikimista. Tunnutusruokinnalla olleiden leh-

mien kuntoluokka oli korkeampi poikimisen aikaan verrattuna vähäenergisellä 

dieetillä olleisiin lehmiin. Tunnutuskaudella väkirehua saaneiden lehmien kunto-

luokka laski laktaatiokaudella enemmän muihin ruokintoihin verrattuna. McNa-

maran ym. (2003) mukaan kuntoluokan ja elopainon muutoksiin vaikuttaa um-

messaolokauden dieetin kesto. 

 

Hadyn ym. (1994), Hayirlin ym. (2002) ja Rochen ym. (2009) mukaan ummessa-

olokauden kuntoluokka vaikuttaa lehmän maidontuotantoon poikimisen jälkeen. 

Alhainen ja liian korkea kuntoluokka poikimisen aikaan vähentää maitotuotosta. 

Kuntoluokalla on vaikutusta myös poikimisen jälkeiseen syöntiin, sillä lihavien 

lehmien rehun syönti on vähäisempää ja rasvakudoksen mobilisointi voimak-

kaampaa normaalikuntoiseen lehmään verrattuna (Hayirli ym. 2002, Roche ym. 

2009). Tässä tutkimuksessa lehmien kuntoluokka oli ummessaolokaudella mo-

lemmilla ryhmillä suositusten mukainen. Lehmät eivät olleet liian lihavia tai lai-

hoja, joten kuntoluokka tuskin vähensi maitotuotosta tai rehun syöntiä. 

  

6.5.2 Elopaino 

 

Ruokinnalla ei ollut vaikutusta lehmien elopainoon ennen poikimista. Molempien 

ryhmien elopaino kasvoi tunnutuskauden aikana johtuen lähinnä kasvavasta si-

kiöstä. Myöskään Ryan ym. (2003) eivät havainneet ruokinnalla olevan vaiku-
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tusta lehmien elopainoon ennen poikimista. McNamaran ym. (2003) tutkimuk-

sessa puolestaan väkirehua saaneiden lehmien elopaino oli ummessaolokau-

della suurempi verrattuna säilörehu:olki -dieetillä ruokittuihin lehmiin.  

 

Ruokinnalla ei havaittu olevan vaikutusta lehmien elopainoon poikimisen jälkeen. 

Molempien ryhmien elopaino laski poikimisen jälkeen. Elopainon lasku oli voi-

makkainta heti alkulaktaatiokaudella, 1-28 päivää poikimisen jälkeen, mikä johtui 

todennäköisesti kehon kudosten mobilisoinnista. Ryanin ym. (2003) tutkimuk-

sessa ruokinnalla ei ollut vaikutusta lehmien elopainoon poikimisen jälkeen. Tut-

kimuksessa molempien ryhmien elopaino laski laktaatiokauden 8 ensimmäisen 

viikon aikana. McNamaran ym. (2003) tutkimuksessa ummessaolokaudella väki-

rehua saaneiden lehmien elopaino laski alkulaktaatiokaudella enemmän kuin säi-

lörehu-olki -dieetillä tai pelkällä säilörehuruokinnalla olleiden lehmien. Salin ym. 

(2018) eivät puolestaan havainneet tutkimuksessaan ummessaolokauden ruo-

kinnalla olevan vaikutusta poikimisen jälkeiseen elopainoon tai elopainon muu-

tokseen.  

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tulosten perusteella tunnutusruokinnalla ei ollut pitkäaikaisempaa vaikutusta lyp-

sylehmien kuiva-aineen syöntiin poikimisen jälkeen. Kuiva-aineen syönti ennen 

poikimista oli tunnutetuilla lehmillä odotetusti suurempi verrattuna tunnuttamatto-

miin lehmiin. Poikimisen jälkeen ensimmäisten 10 päivän ajan tunnuttamattomien 

lehmien kuiva-aineen syönti oli suurempi tunnutettuihin lehmiin verrattuna, mutta 

ero tasoittui 8 viikon tarkastelujakson aikana.  

 

Tunnutusruokinnalla ei ollut vaikutusta maitotuotokseen tai maidon koostumuk-

seen. Tunnutusruokinnalla ei myöskään ollut vaikutusta lehmien elopainoon tai 

kuntoluokkaan ennen poikimista ja poikimisen jälkeen. Kuntoluokka laski luon-

nollisesti molemmilla ryhmillä tasaisesti neljä ensimmäistä viikkoa poikimisen jäl-

keen, minkä jälkeen lasku tasoittui.  
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Tunnutettujen lehmien veren NEFA-pitoisuus oli pienempi ja BHBA-pitoisuus 

suurempi ennen poikimista tunnuttamattomiin lehmiin verrattuna, mutta poikimi-

sen jälkeen veriparametreissä ei ollut eroa. Tunnutettujen lehmien veren insulii-

nipitoisuus nousi tunnutusruokinnan aikana. Poikimisen jälkeen veren insuliini- ja 

glukoosipitoisuus laski ja BHBA- sekä NEFA-pitoisuus nousivat molemmilla ryh-

millä. 

 

Tunnutusruokinta ei parantanut lehmien syöntiä poikimisen jälkeen tai vaikuttanut 

kudosvarastojen käyttöön ja maitotuotokseen. Siten tunnutusruokinnasta ei tä-

män tutkimuksen perusteella saada merkittävää hyötyä, kun ummessaolokauden 

dieetti pohjautuu hyvin sulavaan nurmisäilörehuun. Tunnutusruokinnasta voi olla 

hyötyä, kun karkearehussa on niukasti energiaa. Tällöin ummessaolevien leh-

mien energian saanti ei kasva liikaa, mutta samalla pystytään välttämään pötsi-

papillien pienentyminen. Tämä mahdollistaa syönnin nopean kasvun poikimisen 

jälkeen. 
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