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1. Johdanto 

 

Hedelmällisyysongelmat ovat utaretulehdusten rinnalla yleisimpiä lehmien poistojen syitä. Hedel-

mällisyys koostuu useista eri osatekijöistä, kuten kyvystä tulla kiimaan, näyttää kiima, kyvystä 

hedelmöittyä ja ylläpitää tiineys. Hedelmällisyysominaisuuksien periytyvyysaste on matala (Everett 

ja Armstrong 1966) ja hedelmällisyysominaisuudet ovatkin hyvin riippuvaisia ympäristötekijöistä, 

kuten eläinten ruokinnasta, hoidosta ja kiiman tarkkailusta. Hedelmällisyysominaisuuksien ja tuoto-

sominaisuuksien välillä on negatiivinen perinnöllinen yhteys (Everett ja Armstrong 1966), mikä 

täytyy myös ottaa huomioon jalostusvalinnassa. Siksi hedelmällisyys on tärkeä tekijä lehmien kestä-

vyyden parantamisessa ja hedelmällisyyteen kohdistuvat toimenpiteet ovat tärkeitä niin karjatasolla 

kuin valtakunnallisissa jalostusohjelmissa kokonaisvaltaisessa karjanjalostuksen parantamisessa. 

 

Korkean tuotostason kääntöpuolena lypsylehmien hedelmällisyys on laskenut maailmanlaajuisesti 

viime vuosikymmenten aikana. Suurimmat syyt hedelmällisyyden laskuun ovat poikimisen jälkeiset 

kliiniset ongelmat, heikentynyt kiiman näyttäminen, alkion ja follikkeleiden puutteellinen kehitys 

sekä kohdun tulehdukset (Dobson ym. 2009). Transitiokaudella, kun lehmä siirtyy tiineydestä laktaa-

tioon, se on kaikkein alttein tuotanto- ja aineenvaihduntasairauksille (Ingvartsen 2006). Lehmän 

maitotuotos nousee lypsykauden alussa nopeasti, ja usein lehmän syönti ei riitä kattamaan sen kasva-

nutta energian tarvetta. Tällöin lehmän energiatase kääntyy helposti negatiiviseksi. Syvänä tai liian 

pitkään jatkuvana negatiivinen energiatase poikimisen jälkeen voi johtaa edellä mainittuihin ongel-

miin (Collard ym. 2000, Butler 2003, Block 2010). 
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2. Energiatase ja kudosvarojen käyttö 

 

2.1. Energiatase 

 

Transitiokaudella, jonka aikana lypsylehmä siirtyy tiineydestä laktaatioon, lehmä on alttein aineen-

vaihdunta- ja tuotantosairauksille elimistössä tapahtuvien fysiologisten, metabolisten ja 

ruokinnallisten muutosten johdosta (Ingvartsen 2006). Lehmän energiatase, joka on lehmän saaman 

ja käyttämän energian erotus, muuttuu huomattavasti transitiokauden aikana. Lypsylehmän energian 

tarve vaihtelee fysiologisen tilan lisäksi tuotoskauden eri vaiheissa lehmän rehun syönnin sekä rehun 

hyväksikäyttökyvyn mukaan. Energiaa kuluu maidon tuotantoon, ylläpitoon ja lehmän omaan sekä 

sen sikiön kasvuun. Vapaalla ruokinnalla lehmät ovat ummessaolokaudella pääasiallisesti positiivi-

sessa energiataseessa, mutta poikimisen lähestyessä syöntikyky laskee kasvavan sikiön viedessä 

vatsaontelossa tilaa pötsiltä (Schirmann ym. 2013). Syöntikyvyn laskuun vaikuttavat merkittävästi 

myös tiineyteen liittyvät hormonaaliset muutokset, kuten veren suurentunut estradiolipitoisuus ja pie-

nentynyt progesteronipitoisuus (Block 2010).  

 

Jalostusvalinnan myötä nykyisten lypsylehmien syöntikyky on yleisesti ottaen parantunut tuotoksen 

kasvun ohella, mutta parantunut syöntikyky ei kuitenkaan riitä kattamaan energian tarvetta tuotos-

kauden alkuvaiheessa, kun maitotuotos nousee nopeasti. Tästä johtuen lehmän energiatase kääntyy 

negatiiviseksi. Nykyisillä tuotostasoilla negatiivinen energiatase poikimisen jälkeen on lähes väistä-

mätön, mutta syvänä tai liian pitkään jatkuvana se voi johtaa aineenvaihdunnan sairauksiin, 

kiimakiertojen käynnistymisen viivästymiseen poikimisen jälkeen sekä heikentyneeseen hedelmälli-

syyteen (Butler 2003, Block 2010). Negatiivinen energiatase ja elopainon menetys ovat 

suurimmillaan ensimmäisellä viikolla poikimisen jälkeen (Grummer 1995). Butler ym. (1981) osoit-

tivat, että lypsylehmillä ensimmäinen ovulaatio tapahtuu keskimäärin 10 päivää negatiivisen 

energiataseen aallonpohjan jälkeen. Positiivinen energiatase saavutetaan yleensä 40-80 päivää poiki-

misen jälkeen (Sutter ja Beever 2000, Coffey ym. 2002). Ensikoilla energiavaje poikimisen jälkeen 

ei usein ole niin voimakas ja pitkäkestoinen kuin useamman kerran poikineilla, koska ne eivät mobi-

lisoi energiaa kudoksistaan niin paljoa (De Vries ym. 1999, Friggens ym. 2007a). Ensikoiden 

tuotoshuipun on myös todettu olevan alhaisempi kuin useamman kerran poikineilla lehmillä (Kessler 

ym. 2014). Toisaalta ensikoiden oma kasvu ja kehitys voivat olla vielä kesken, jolloin energiaa kuluu 

myös kasvuun. 
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Negatiivisen energiataseen pituus ja syvyys vaihtelee myös roduittain. Esimerkiksi Holstein-rotuisilla 

lehmillä negatiivisen energiataseen on todettu kestävän kauemmin kuin esimerkiksi Jersey ja Tanskan 

punainen -roduilla. Tämä johtuu todennäköisesti Holstein-rotuisten lehmien suuremmasta maito-

tuotoksesta ja paremmasta kyvystä mobilisoida kudosvarastoja (Rastani ym. 2001, Friggens ym. 

2007a). 

 

Negatiivinen energiatase ei aiheuta ongelmia kaikille lehmille. Riskiryhmään kuuluvat lehmät, joiden 

kuntoluokka on poikiessa yli 3,5, sekä korkeatuottoisimmat ja sairaat yksilöt. Kudosmobilisaatio on 

myös geneettisesti säädeltyä, ja jotkut lehmät käyttävät geneettisesti enemmän kudosvarojaan kuin 

toiset, lypsävät niin sanotusti ”lihoistaan” (Knop ja Cernescu 2009).  

 

2.2. Elopaino ja kuntoluokka 

 

Lehmän elopaino laskee kudosmobilisaation seurauksena, ja alkaa hiljalleen nousta kudosvarastojen 

karttuessa (Mäntysaari ja Mäntysaari 2015).  Van Stratenin ym. (2008) tutkimuksessa lehmät menet-

tivät 6 - 8,5 % elopainostaan ensimmäisen kuukauden aikana poikimisesta. Ensikoiden 

elopainonmenetys oli noin 2,5 %-yksikköä vähemmän kuin useamman kerran poikineiden. Keski-

määräinen elopainon menetys oli 46,5 - 77,9 kg eri poikimakertaryhmillä (van Straten ym. 2008). 

Ruuansulatuskanavan paino kuitenkin vaihtelee syönnin ja fysiologisen tilan mukaan, minkä vuoksi 

elävän eläimen elopaino ei luotettavasti kerro lehmän energiataseen vaihtelusta (Andrew ym. 1994). 

Van Straten ym. (2008) totesivat kuitenkin tutkimuksessaan lehmän energiataseen olevan varmasti 

negatiivinen niin kauan kun se menettää painoaan. 

 

Suositeltava kuntoluokka poikimisen aikaan on 3,5, eikä lehmä saisi menettää enempää kuin yhden 

kuntoluokan koko lypsykauden aikana. Lehmät, joiden kuntoluokka putoaa tätä enemmän tuotoskau-

den alussa, ovat alttiimpia hedelmällisyysongelmille (Santos ym. 2009). Butler (2001) havaitsi 

tiinehtyvyyden laskevan 10 % jokaisen 0,5 yksikön kuntoluokan laskun seurauksena. Kuntoluokan 

menettämisen ja negatiivisen energiataseen on todettu vaikuttavan veren progesteronipitoisuuteen 

siemennyskaudella alentaen tiinehtyvyyttä (Butler 2003). Ylilihavat lehmät (kuntoluokka > 4) ovat 

alttiimpia metabolisille sairauksille, piilevälle ketoosille ja juoksutusmahan siirtymälle poikimisen 

jälkeen. Tuotoskauden alussa lihavien lehmien syöntikyky on alentunut ja rasvakudosmobilisaatio 

korostunut (Garnsworthy ja Jones 1987).  

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


8 
 

2.3. Kudosten mobilisaatio 

 

Negatiivista energiatasetta kompensoidakseen lehmä alkaa mobilisoida rasvaa ja aminohappoja 

rasva- ja lihaskudoksistaan. Tuotantokauden alussa tämä on normaalia ja nykylehmät onkin jalostettu 

kestämään kudosmobilisaatiota aiempaa paremmin. Liian nopean tai muutoin liiallisen rasvojen pilk-

komisen eli lipolyysin seurauksena aineenvaihdunnan ongelmia esiintyy merkittävästi useammin, 

kuin silloin jos lipolyysi on normaalilla tasolla (Block 2010). Lipolyysissä vapautuvat vapaat rasva-

hapot (NEFA, non-esterified fatty-acids) voidaan varastoida maksaan triglyserideiksi, käyttää 

maitorasvan synteesiin tai hapettaa täydellisesti tai osittain, jolloin sivutuotteena syntyy ketoaineita.  

Belyea ym. (1986) arvioivat lehmän mobilisoitavissa oleviksi valkuaisvarastoiksi maksimissaan noin 

15 kg, mikä vastaa noin 20 % elimistön valkuaisaineista. Käytännössä elimistön valkuaisvarastojen 

mobilisointi on tätä vähäisempää, esimerkiksi Belyean ym. (1986) tutkimusten mukaan noin 3 - 8 kg. 

Teurastustutkimusten perusteella rasvakudosmobilisaatio oli 33 - 42,4 kg ensimmäisten kolmen lak-

taatiokuukauden aikana (Gibb ym. 1992, Andrew ym. 1994). Jokaista mobilisoitua energiayksikköä 

kohden 93 % energiasta oli peräisin elimistön rasvakudoksesta ja 7 % valkuaisvarastoista (Komara-

giri ja Erdman 1997). 

 

Ne vapaat rasvahapot, joita maksa ei käytä negatiivisen energiataseen aikana energiantuotantoon, 

lehmä erittää verenkiertoon lipoproteiineina (VLDL, very low density lipoproteins) tai varastoi trigly-

serideinä maksasoluihin (Constable ym. 2017). Rasvakudoksen lipolyysin ollessa voimakasta maksan 

kyky tuottaa lipoproteiineja ei riitä ja rasva alkaa kertyä maksaan (Block 2010). Naudalla lipoprote-

iinien erittäminen verenkiertoon on luontaisesti heikkoa, minkä syyksi on arveltu lipoproteiinien 

lähtöaineiden, apolipoproteiinien puutetta (Constable ym. 2017). Rasvan kertyminen maksasoluihin 

voi haitata glukoneogeneesiä, ureageneesiä sekä endotoksiinien käsittelyä (Rukkwamsuk 1999). 

Myös hormonien poisto elimistöstä hidastuu (Grünberg 2016). Vapaiden rasvahappojen täydellinen 

hapettaminen maksassa tuottaa asetyylikoentsyymi-A:ta, joka voidaan käyttää energiantuotantoon 

Krebbsin syklissä. Krebbsin syklin ylikuormittuessa rasvahapot hapetetaan osittain, jolloin asetyyli-

koentsyymi-A:sta muodostetaan ketoaineita: asetoasetaattia, beetahydroksibutyraattia eli BHB:tä ja 

asetonia, joita voidaan käyttää energian tuotantoon muissa kudoksissa. Ketoaineiden pitoisuuden ol-

lessa veressä suuri, lehmästä tulee ketoottinen (Block 2010). 
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3. Hedelmällisyys ja terveys 

 
3.1. Energiataseen vaikutus hedelmällisyyteen 

 

Korkean tuotostason kääntöpuolena lypsylehmien hedelmällisyys on laskenut maailmanlaajuisesti 

viime vuosikymmenten aikana. Suurimmat syyt hedelmällisyyden laskuun ovat poikimisen jälkeiset 

kliiniset ongelmat, heikentynyt kiiman näyttäminen, alkion ja follikkeleiden puutteellinen kehitys 

sekä kohdun tulehdukset (Dobson ym. 2009). Negatiivinen energiatase vähentää kohdun palautumis-

kykyä poikimisen jälkeen ja voi aiheuttaa pysyvää haittaa lehmän hedelmällisyydelle kohdun 

tulehdusten kautta (Knob ja Cernescu 2009).  

 

Lypsylehmillä ensimmäinen follikkeliaalto esiintyy normaalisti 5 - 7 päivää poikimisesta plasman 

kohonneen FSH-pitoisuuden seurauksena (Butler 2003, Wlodarek 2011). Ensimmäinen munasar-

joissa kehittyvä dominoiva follikkeli voi joko ovuloitua, surkastua ja johtaa seuraavan follikkeliaallon 

käynnistymiseen, tai jatkaa kasvamistaan ja muuttua kystiseksi. Kystinen follikkeli pidentää aikaa 

ensimmäiseen ovulaatioon jopa 40 - 50 päivällä (Beam ja Butler, 2003). Ensimmäinen ovulaatio poi-

kimisen jälkeen tapahtuu yleensä 17 - 42 päivää poikimisesta (Butler ja Smith 1989). Leslien ym. 

(2003) mukaan suurempi maitotuotos viivästyttää ensimmäistä ovulaatiota.  

 

Veren ketoaineiden, NEFAn ja BHBn suurella pitoisuudella on havaittu olevan voimakas negatiivi-

nen korrelaatio dominoivan follikkelin ovuloitumisen kanssa (Butler ym, 2006). Tämä saattaa johtua 

siitä, että nämä komponentit inhiboivat follikkeleiden estradiolin tuotantoa ja sitä kautta follikkelin 

ovuloitumista, inhiboiden hypotalamuksen LH-pulssin taajuutta ja follikkelin LH-herkkyyttä (Butler 

2001). Maksassa energiantuotantoon käytettyjen rasvahappojen osuudella näyttäisi olevan vaikutusta 

ensimmäisen ovulaation ajankohtaan (Butler ym, 2006). Niillä lehmillä, joilla ensimmäinen domi-

noiva follikkeli poikimisen jälkeen ei ovuloitunut, oli suuremmat veren NEFA- ja BHB-pitoisuudet 

sekä maksan triglyseridipitoisuus kuin lehmillä, joilla ensimmäinen dominoiva follikkeli ovuloitui 

(Marr ym. 2002). 

 

Butler (2005) esitti, että matala LH-pulssi tuotoskauden alussa johtuisi veren matalan glukoosipitoi-

suuden aiheuttamasta vähäisestä gonadotropiineja vapauttavan hormonin (GnRH) vapautumisesta 

hypotalamuksesta. Veren insuliinipitoisuuden kasvun on todettu kasvattavan munasarjan gonadotro-

piini-aktiivisuutta säätelemällä munasarjan LH-reseptoreita (Butler 2005). Tuotoskauden alussa 
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veren glukoosipitoisuus vähenee glukoosin suuntautuessa laktoosin tuotantoon maitorauhasessa, 

mikä voi siten vaikuttaa myös munasarjojen energian saantiin, koska glukoosi on munasarjojen pää-

asiallinen energianlähde (Rabiee ym. 1999). Alhainen veren glukoosipitoisuus vähentää veren 

insuliini- ja IGF-I-pitoisuutta (insulin-like growth factor-I), näiden hormonien vaikuttaessa edelleen 

dominoivan follikkelin estrogeenin tuotantoon (Butler 2005). IGF-I stimuloi yhdessä kasvuhormonin 

kanssa follikkelien kasvua (Butler 2005, Knop 2009). Beam ja Butler (1997) osoittivat, että IGF-I 

pitoisuus oli 40 - 50 % suurempi poikimisen jälkeen niillä lehmillä, joilla dominoiva follikkeli ovu-

loitui, kuin niillä, joilla ovulaatiota ei tapahtunut. Näyttäisi myös siltä, että leptiini osallistuu IGF-I:n 

kanssa ovulaatioon, vaikuttaen LH-pulssin frekvenssiin ja amplitudiin (Kadokawa ja Martin 2006). 

Glukoosin ja insuliinin pitoisuuden tiedetään olevan matala lehmillä, joiden energiatase on negatiivi-

nen (Butler 2001). Insuliinin on myös havaittu stimuloivan naudan follikkelisolujen kasvua in vivo-

kokeissa (Simpson ym. 1994). Insuliinin lisäksi riittävä veren progesteronitaso siemennyskaudella on 

edellytys hyvälle kiimalle ja sen näyttämiselle (Butler 2003). 

 

Maidontuotannon tukemiseksi runsaasti valkuaista sisältävän rehun syöttäminen tuotoskauden alussa 

lisää veren ureapitoisuutta. Veren kohonnut ja toisaalta myös laskenut ureapitoisuus siemennyskau-

den alussa on kuitenkin yhdistetty myös heikentyneeseen hedelmällisyyteen (Laven ja Drew 1999, 

Cheng ym. 2015). Laven ja Drew (1999) arvelivat hedelmällisyyden laskun johtuvan urean suorista 

toksista vaikutuksista tai proteiinimetabolian vaatimasta suuremmasta energian tarpeesta.  

 

Negatiivisen energiataseen on todettu vaikuttavan myös maidon koostumukseen pienentäen maidon 

valkuaispitoisuutta ja kasvattaen maidon rasvapitoisuutta (Friggens ym. 2007a). Maidon rasva-val-

kuaissuhdetta on siten käytetty myös energiataseen mittarina (Heuer ym. 1999, Mäntysaari ja 

Mäntysaari 2010) Rasva-valkuaissuhteen ollessa korkea (>1,5), riski ketoosille sekä muille aineen-

vaihduntasairauksille, heikentyneelle hedelmällisyydelle ja kuntoluokan menetykselle on 

suurentunut (Heuer ym. 1999). 

 

3.2. Terveysongelmat transitiokaudella 

 

Transitiokaudella lehmän terveyteen vaikuttavat energiametabolia, kivennäismetabolia sekä immuu-

nijärjestelmän toiminta (Block 2010). Energiametabolian häiriöiden seurauksena aiheutuvia 

sairauksia ovat rasvamaksa, ketoosi ja piilevä sekä akuutti pötsiasidoosi. Kivennäismetabolian sekä 
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immuunipuolustuksen häiriöt vaikuttavat läheisesti energiametaboliaan. Esimerkiksi hypokalsemi-

asta tai kohtutulehduksesta kärsivän lehmän syöntikyky putoaa nopeasti (Leslie ym. 2013), mikä 

aiheuttaa usein sekundaarisen ketoosin ja negatiivisen energiataseen, vaikka sairauden myötä lehmän 

maitotuotoskin laskee (Collard ym. 2000). 

 

Ketoosi on tila, jossa ruumiin nesteiden ja kudoksien ketoainepitoisuus on kohonnut. Ketoosi voidaan 

jakaa kahteen tyyppiin: piilevään ja kliiniseen (Leslie ym. 2003). Piilevässä ketoosissa verestä, virt-

sasta ja maidosta voidaan määrittää korkea ketoainepitoisuus, mutta kliinisen ketoosin oireita, kuten 

syömättömyyttä, depressiota, asetoninhajua hengityksessä tai neurologisia oireita, ei havaita. Maidon 

rasvapitoisuus lisääntyy ketoottisilla lehmillä, mikä liittyy veren BHB:n ja vapaiden rasvahappojen 

kohonneeseen pitoisuuteen (Leslie ym. 2003). Vähintään 50 %:n lypsylehmistä arvioidaan käyvän 

piilevän ketoosin tilassa laktaation ensimmäisen kuukauden aikana (Knop 2009). Ketoottisilla leh-

millä maksan glukoneogeneesin kapasitetti laskee (Rukkwamsuk 1999), mikä taas osaltaan pahentaa 

elimistön ketoottista tilaa. Veren BHB-pitoisuuden määrittämistä on käytetty piilevän ketoosin ha-

vaitsemiseen menetelmän herkkyyden vuoksi (Leslie ym. 2003). 

 

Syönnin kasvaessa nopeasti tuotoskauden alussa lisääntynyt väkirehun syönti ja väkirehun sisältämät 

nopeasti sulavat hiilihydraatit aiheuttavat helposti pötsiasidoosia (Ingvartsen 2006). Umpikaudella 

tapahtuvan tunnutusruokinnan tarkoituksena on valmistaa lehmää tulevaan tuotoskauteen ja totuttaa 

pötsimikrobit runsaasti tärkkelystä sisältävään ruokintaan. Tunnutusaikana annettava väkirehu tehos-

taa myös pötsin seinämän papillien kasvua. Pötsipapillien kasvu on olennaista haihtuvien 

rasvahappojen (VFA, volatile fatty acids) imeytymisen kannalta. Riittävä VFA-imeytymiskapasiteetti 

estää pötsin happamoitumisen poikimisen jälkeisen voimakkaan väkirehuruokinnan seurauksena 

(Grummer 1995, Ingvartsen 2006). 
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4. Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, selittävätkö lypsylehmän maitotuotos, maidon pitoisuudet, 

kuiva-aineen syönti, dieetin koostumus, kudosvarastojen käyttö ja veren pitoisuudet aikaa ensimmäi-

seen ovulaatioon tai tyhjäkauden tai lepokauden pituutta. Tutkielmassa analysoitiin lehmän 

energiataseeseen liittyvien parametrien; syönnin, tuotoksen ja veren pitoisuuksien yhteyksiä hedel-

mällisyyteen meta-analyysin avulla yhdeksästä lypsylehmien ruokintakokeesta poimitusta 

aineistosta.  

 

5. Aineisto ja menetelmät 

 

Tämä maisterintutkielma toteutettiin osana FINFERT-hanketta, jonka tavoitteena on lypsylehmien 

hedelmällisyysominaisuuksien parantaminen parempien hedelmällisyyden mittareiden ja jalostuk-

sen keinoin. 

5.1. Aineisto 

 

Tutkielman aineisto kerättiin yhdeksästä vuosina 1996 - 2010 Helsingin yliopiston Viikin ja Suitian 

tutkimustilalla sekä Luonnonvarakeskuksen Rehtijärven tilalla tehdystä ruokintakokeesta (taulukko 

1). Aineiston kokeissa oli mukana yhteensä 338 tuotoskauden alkuvaiheessa olevaa lehmää, joista 

246 oli Ayrshire ja 92 Holstein -rotuista. Ensikoita tutkimuksessa oli 161 ja useamman kerran poi-

kineita lehmiä 177. Tässä työssä käytettiin aineistona kokeissa poikimisen jälkeen kerättyä dataa. 
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Taulukko 1. Tutkimuksen aineistona käytetyt kokeet 

 

 

1) Kesto poikimisen jälkeen 

2) seuranta kesti maksimissaan 16 vk, lehmien välillä oli eroja seurannan kestossa. 

3) Ay= Ayrshire, Fr= Holstein-friisiläinen, HY= Helsingin yliopisto, Luke=Luonnonvarakeskus 

 

Poikimista edelsi kokeissa yleensä kolmen viikon mittainen tunnutusjakso, ja tuotoskaudella ruokin-

taa muutettiin tai täydennettiin kunkin koesuunnitelman mukaisesti. Kolmessa kokeessa koeruokinta 

toteutettiin umpikaudella, jolloin poikimisen jälkeinen ruokinta oli kaikilla sama. Muissa kuudessa 

kokeessa koeruokinta toteutettiin poikimisen jälkeen (ks. taulukko 1). Väkirehuna oli käytössä ylei-

simmin ohran ja kauran seos, jota oli täydennetty melassileikkeellä ja rypsilisällä. Kaikissa kokeissa 

oli käytössä karkearehuna esikuivattu nurmisäilörehu, jota oli tarjolla vapaasti. Yhdessä kokeessa 

kontrolliryhmällä oli erillisruokinta ja vertailuryhmällä seosrehuruokinta, ja yhdessä kokeessa kai-

killa lehmillä oli seosrehuruokinta täydennettynä kahdella erilaisella tiivisteellä, muissa kokeissa oli 

käytössä erillisruokinta. Rehun kulutus mitattiin päivittäin. 

Koe 

nro aika 

kesto, 

vk1 rotu 

eläin-

määrä 

joista 

ensi-

koita Koepaikka Julkaisu Tutkimuksen aihe 

1 1996-1997 8 Ay³ 32 16 HY³, Viikki Tesfa ym. 2001 Valkuaisruokinta ennen 

poikimista 

2 1996-1997 12 Fr³ 32 16 HY, Suitia Kokkonen ym. 2000 Väkirehutaso / glukogee-

ninen lisärehu poikimisen 

jälkeen 

3 1997-1998 10 Fr 36 0 HY, Suitia Kokkonen ym. 

2004b 

Karkea/väkirehu suhde, 

väkirehun nostonopeus 

poikimisen jälkeen 

4 1997-1998 12 Ay 21 0 HY, Viikki Kokkonen ym. 2002 Valkuaisruokinta poikimi-

sen jälkeen 

5 1999-2000 12 Fr 24 0 HY, Suitia Alasuutari ym. 2002 Ruokintatekniikat 

(seos/erillisruokinta) poi-

kimisen jälkeen 

6 2000-2001 8 Ay 24 0 HY, Viikki Kokkonen ym. 2005 Ummessaolokauden ener-

giataso / glukogeeninen 

lisärehu poikimisen jäl-

keen 

7 2001-2002 8 Ay 24 0 HY, Viikki Kokkonen ym. 

2004a 

Rehun rasvalisä poikimi-

sen jälkeen 

8 2009-2010 8 Ay 16 0 HY, Viikki Kokkonen ym. 

2018, Salin ym. 

2018 

Ummessaolokauden ener-

giataso 

9 2006-2009 16² Ay 129 129 Luke³, Reh-

tijärvi 

Mäntysaari ym. 

2012 

Energian hyväksikäyttö 

poikimisen jälkeen 
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Tutkimuksessa käytetyn datan keruu alkoi poikimisesta tai viimeistään neljä päivää poikimisen jäl-

keen, ja jatkui 55 - 108 laktaatiopäivään saakka. Maitomäärät mitattiin päivittäin ja koelypsy tehtiin 

laktaation alkuvaiheessa viikon välein ja kokeen loppuvaiheessa kahdesta kolmeen viikon välein. 

Maitonäytteistä määritettiin valkuaisen, rasvan ja laktoosin pitoisuudet, sekä suurimmassa osassa ko-

keita myös urean pitoisuus. Progesteronimittausta varten otetiin maitonäyte joka toinen päivä 

ensimmäisen kiiman alkamiseen saakka, alkaen seitsemäntenä päivänä poikimisen jälkeen. Progeste-

ronipitoisuuden muutoksesta tulkittiin kunkin lehmän ensimmäisen ovulaation ajankohta. Kahdessa 

kokeessa progesteronimittausta ei tehty ollenkaan ja yhdessä kokeessa ovulaation ajankohta oli mää-

ritetty ultraäänitutkimuksen avulla. Siemennys- ja poikimatiedoista laskettiin lepo-, tyhjä- ja 

siemennyskauden pituus sekä siemennysten ja kiimojen lukumäärä. 

 

Kuntoluokan arviointi ja elopainon mittaus suoritettiin ennen poikimista, poikimisen aikaan sekä sen 

jälkeen 1 - 2 viikon välein. Kuntoluokan arviointi perustui subjektiiviseen menetelmään, jossa arvi-

oidaan rasvan määrä nahan ja luiden välissä selän ja lantion alueelta. Rasvan määrä pisteytetään 

kahdeksasta ennalta määrätystä pisteestä asteikolla 1 - 5, kuntoluokan 1 edustassa laihaa lehmää ja 

kuntoluokan 5 edustaessa lihavaa lehmää (Edmondson ym. 1989). 

 

Kokeiden aikana lehmiltä otettiin verinäytteitä vaihtelevasti ensimmäisen seitsemän viikon aikana 

(taulukko 2). Näytteistä määritettiin glukoosin, insuliinin, glukagonin, sekä NEFA:n ja BHB:n pitoi-

suudet sekä kolmessa kokeessa veren ureapitoisuus. 

 

Taulukko 2. Verinäytteiden ottoajankohta päivinä poikimisesta 

Koenumero Julkaisu pv 7 pv 14 pv 21 pv 28 pv 42 pv 56 pv 84 

1 Tesfa ym. 2001 x 
  

x 
 

x 
 

2 Kokkonen ym. 2000 
 

x 
 

x x 
  

3 Kokkonen ym. 2004b x 
  

x 
 

x 
 

4 Kokkonen ym. 2002 x 
  

x 
 

x x 

5 Alasuutari ym. 2002 x 
  

x 
 

x x 

6 Kokkonen ym. 2005 x x x x 
 

x 
 

7 Kokkonen ym. 2004a x x x x 
 

x 
 

8 Kokkonen ym. 2018,  

Salin ym. 2018 
x x x x x 

  
9 Mäntysaari ym. 2012  x x  x   
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5.2. Havaintojen käsittely 

 

Aineistoista poimittiin syönti-, maitotuotos- ja veritulokset, joista koostettiin Excel-taulukko. Tuo-

tosparametreja olivat maitotuotos, energiakorjattu maitotuotos, maidon komponenttien tuotos sekä 

komponenttien pitoisuudet maidossa. Syöntitiedoista kerättiin tutkimukseen rehun kuiva-aineen ko-

konaissyönti, sekä erikseen kuiva-aineen syönti väkirehusta sekä säilörehusta. Päiväkohtaisista 

tuotos- ja syöntitiedoista laskettiin ensimmäisen, toisen ja kolmannen viikon keskiarvot maitotuotok-

selle, syönnille sekä dieetin raaka-valkuaispitoisuudelle. Maidon pitoisuuksista käytettiin edellisen 

viikon lukua niillä viikoilla, jolloin koelypsyä ei ollut tehty. Maidon rasva- ja valkuaistuotokset las-

kettiin komponenttien pitoisuuksien ja maitotuotoksen avulla. Rasva-valkuaissuhde laskettiin 

jakamalla rasvapitoisuus valkuaispitoisuudella. Energiakorjattu maitotuotos laskettiin Sjaunjan ym. 

(1991) esittämällä kaavalla. 

 

Viikkokeskiarvoista laskettiin analyysia varten raakavalkuaisen pitoisuus dieetissä jakamalla raaka-

valkuaisen saanti kuiva-aineen syönnillä, sekä rehuhyötysuhde jakamalla energiakorjattu maitotuotos 

kuiva-ainesyönnillä. Maitotuotoksen nousunopeus laskettiin viikkokohtaisten tuotoskeskiarvojen 

erotuksen perusteella vähentämällä viikon kolme tuotoskeskiarvosta viikon yksi tuotoskeskiarvo.   

 

Elopainot oli mitattu viidestä seitsemään eri ajankohtana kokeen aikana, yleensä kahtena peräkkäi-

senä päivänä kutakin mittauspistettä kohden. Jos mittaustulos heitti peräkkäisinä päivinä yli 10 

kilogrammaa, oli mittaustuloksia useammalta päivältä. Kunkin lehmän elopainoaineistoon sovitettiin 

2. tai 3. asteen regressioyhtälö. Osalla lehmistä painokäyrien selitysaste oli hyvä (> 0,80), mutta osalla 

se jäi alhaiseksi (0,10 - 0,30). Regressiokäyrissä käytettiin kolmannen asteen yhtälöä, jos se paransi 

selitysastetta huomattavasti. Osassa mittaustuloksista poikimapäivän paino oli huomattavasti poik-

keava muihin tuloksiin verrattuna, jolloin se jätettiin pois. Myös muut selkeästi poikkeavat, ilmeisistä 

mittaus- tai kirjausvirheistä johtuvat arvot jätettiin aineistosta pois.  

 

Päiväkohtainen elopainon muutos toisen ja neljännen viikon alkaessa laskettiin vähentämällä päivän 

14 elopaino ensimmäisen koepäivän painosta, sekä päivän 28 elopaino ensimmäisen koepäivän pai-

nosta ja jakamalla elopainon muutos päivien määrällä. Kuntoluokan muutos päivää kohden laskettiin 

poikimista edeltävän ja viikon päästä poikimisesta määritetyn kuntoluokan erotuksena ja jakamalla 

päivien lukumäärällä, sekä samoin poikimista edeltävän kuntoluokan ja neljännen viikon kohdalla 

tehdyn kuntoluokan määrityksen erotuksena. Yhdessä kokeessa kuntoluokka oli määritetty ensim-

mäisen viikon sijaan toisella viikolla.  
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Veriparametreja olivat NEFA- ja BHB-pitoisuus, glukoosin, insuliinin sekä glukagonin pitoisuus ja 

kolmessa kokeessa lisäksi veren ureapitoisuus. Hedelmällisyysparametrejä olivat poikimis- ja sie-

mennystiedoista lasketut tyhjäkauden, lepokauden ja siemennyskauden pituudet, siemennysten ja 

kiimojen lukumäärä sekä aika ensimmäiseen ovulaatioon. 

 

5.3. Tilastollinen analyysi 

 
Aineisto analysoitiin SAS 9.4 -ohjelmiston (SAS Institute, Cary, NC, USA) Mixed-proseduuria käyt-

täen. Tuotos- ja veriparametrien sekä kuntoluokan muutosten yhteyttä hedelmällisyysparametreihin 

analysoitiin käyttäen regressioanalyysia ja lineaarista sekamallia. Tilastollisessa mallissa koetta käy-

tettiin satunnaistekijänä. Aineiston normaalijakautuneisuuden parantamiseksi selitettäville 

muuttujille tehtiin logaritmimuunnos (luonnollinen logaritmi). Yhden selittävän muuttujan mallien 

lisäksi testattiin myös useamman selittävän muuttujan malleja. Selittävien muuttujien valinnassa käy-

tettiin korrelaatioanalyysiä. Muuttujien välisiä korrelaatioita analysoitiin SAS-ohjelmiston Corr-

proseduurilla. Selitettäviä muuttujia olivat hedelmällisyysominaisuudet ja selittäviksi muuttujiksi va-

littiin erilaisia maitotuotosta, veren pitoisuuksia sekä elopainon ja kuntoluokan muutosta kuvaavia 

parametrejä. Tuloksia on esitetty vain niistä malleista, joissa selittävän muuttujan regressiokerroin oli 

tilastollisesti merkitsevästi tai suuntaa antavasti (p ≤0,10) nollasta poikkeava. 

 

Erilaisia tuotos-, syönti-, elopaino-, kuntoluokka- ja veriarvomuuttujien yhdistelmiä testattiin myös 

useamman selittävän muuttujan malleilla, jotka analysoitiin askeltavalla regressioanalyysillä. Askel-

tavassa regressioanalyysissä SAS-ohjelma pudotti automaattisesti tilastollisesti ei-merkitseviä 

selittäviä muuttujia pois mallista. Eri tuotosviikkojen syönti- ja tuotostiedot testattiin pääsääntöisesti 

eri malleissa, koska nämä muuttujat olivat korreloituneita keskenään. 

 

Lisäksi hedelmällisyysparametrien yhteyttä selittäviin muuttujiin analysoitiin logistisen regression 

avulla, käyttäen SAS-ohjelmiston Glimmix-proseduuria, koska useiden muuttujien osalta lineaaristen 

mallien residuaalit eivät olleet normaalijakautuneita. Glimmix-proseduurissa satunnaistekijänä oli 

koe. Tuloksista analysoitiin logistisen regression ja yhden selittävän muuttujan mallien avulla, mitkä 

tekijät selittivät sitä, että ensimmäinen ovulaatio tapahtuu 21 päivän sisällä poikimisesta. Logistisen 

regression avulla analysoitiin myös, mitkä tekijät selittivät sitä, että lepokausi oli enintään 75 päivän 
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tai tyhjäkausi enintään 100 päivän mittainen. Ensimmäisen ovulaation luokitteluaika 21 päivää poi-

kimisesta valittiin Dubucin ym. (2012) tutkimuksen perusteella. Tyhjäkauden ja lepokauden osalta 

luokittelun raja-arvoina käytettiin aineiston keskiarvoja.    

 

6. Tulokset 

6.1. Aikaa ensimmäiseen ovulaatioon selittävät tekijät lineaarisen regressioanalyysin mukaan 

 

Kaikkien testattujen ensimmäisen ovulaation ajankohtaa selittävien yhden muuttujan lineaaristen 

mallien selitysaste jäi heikoksi. Taulukossa 3 on esitetty poikimisesta ensimmäiseen ovulaatioon ku-

lunutta aikaa merkitsevästi selittävät tekijät. Selitysaste oli korkeimmillaan 20 % luokkaa. Arvojen 

vaihteluväli lehmien välillä oli suuri, esimerkiksi ensimmäinen ovulaatio ajoittui välille 20 ja 80 päi-

vää poikimisesta. Elopainon menetyksen, maito- ja rasvatuotoksen, rehuhyötysuhteen ja kuntoluokan 

menetyksen kasvaessa aika ensimmäiseen ovulaation piteni. Myös rasva-valkuaissuhteen kasvulla 

viikolla 1 oli samansuuntainen vaikutus. Suurempi kuiva-aineen syönti ja insuliinin pitoisuus viikolla 

1 lyhensivät aikaa poikimisesta ensimmäiseen ovulaatioon. 

 

Taulukko 3.  Poikimisesta ensimmäiseen ovulaatioon kulunutta aikaa ln-lineaarisen regressioanalyy-

sin mukaan selittävät tekijät  

 
n leikkauspiste SE 

regressio- 

kerroin SE p-arvo Selitysaste (r²) 

ln Elopainon muutos 

(kg/pv) 1-14pv 125 3,08 0,086 -0,15 0,034 <0,001 0,15 

ln Elopainon muutos 

(kg/pv) 1-28pv 125 3,07 0,083 -0,23 0,045 <0,001 0,20 

ln Maitotuotos vk 2 250 2,67 0,226 0,015 0,0064 <0,001 0,05 

ln Maitotuotos vk 3 250 2,54 0,229 0,018 0,0058 <0,001 0,09 

ln Kuiva-aineen syönti 

vk 1 125 3,88 0,299 -0,04 0,019 <0,001 0,05 

ln EKM/ka-syönti, vk 1 103 2,82 0,230 0,19 0,105 <0,001 0,04 

ln EKM/ka-syönti, vk 2 212 2,87 0,198 0,16 0,095 <0,001 0,01 

ln EKM/ka-syönti, vk 3 211 2,70 0,213 0,25 0,103 <0,001 0,03 

ln Rasva-valkuais-

suhde, vk 1 125 2,33 0,300 0,70 0,237 <0,001 0,08 

ln Rasvatuotos vk 1 125 2,77 0,224 0,33 0,159 <0,001 0,05 
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ln Rasvatuotos vk 2 250 2,85 0,184 0,22 0,115 <0,001 0,03 

ln Rasvatuotos vk 3 250 2,72 0,192 0,29 0,112 <0,001 0,06 

ln Kuntoluokan muutos 

poikimisen lähellä 122 3,12 0,088 -0,32 0,164 <0,001 0,04 

ln Kuntoluokan muutos 

vk 1 - vk 4 122 3,12 0,091 -0,34 0,179 <0,001 0,03 

ln Insuliini, 7 pv 102 3,38 0,136 -0,03 0,015 <0,001 0,05 

 

 

Aineistossa mukana olevien lehmien elopaino oli keskimäärin 605 kg (HY:n aineisto 615 kg, Luken 

aineisto 578 kg). Elopainon muutos ensimmäisen kahden viikon aikana poikimisesta oli keskimäärin 

-10,5 kg vaihdellen -67,8 kg ja 40,0 kg välillä, ja 4 viikon ajalla poikimisesta -15,5 kg (-115,4 kg – 

49,5 kg) Taulukossa 4 on esitetty selittävien muuttujien muutokset yksiköinä, prosentteina ja päivinä.  

Elopainon pienentyessä 1 kg/pv poikimisen jälkeisen neljän viikon aikana, aika ensimmäiseen ovu-

laatioon piteni 4,5 päivällä. Vastaavasti esimerkiksi kuiva-aineen syönnin lisääntyessä 1 kg/pv aika 

ensimmäiseen ovulaatioon lyheni noin yhdellä päivällä (0,9 pv). Rasva-valkuaissuhteen nousu 0,1 

yksiköllä ensimmäisellä viikolla poikimisesta pienensi aikaa ensimmäiseen ovulaatioon 1,8 päivällä. 

Keskimääräinen rasvavalkuaissuhde aineistossa mukana olevilla lehmillä ensimmäisellä viikolla poi-

kimisesta oli 1,2 (0,8 – 1,9). 

 

Taulukko 4. Selittävien muuttujien ja ajan ensimmäiseen ovulaatioon yhteys ln-lineaarisen mallin 

mukaan 

 Selittävän muuttujan 

muutos yksiköinä 

Selittävän muuttujan 

muutos prosentteina 

Aika ovulaatioon, 

muutos päivinä 

Elopainon muutos, vk 1-4 - 1 kg/pv +20,9% +4,5 d 1 

Maitotuotos, vk 2 tai 3 +1 kg/pv +1,6% … +1,8% +0,36 … +0,38 pv 2 

Rasvatuotos, vk 1, 2 tai 3 +0,1 kg/pv +2,3 … +3,4% +0,5 … +0,8 pv 3 

Rasva-valkuaissuhde, vk 1  +0,1 yks +7,3% +1,8 pv 4 

Kuiva-aineen syönti, vk 1 +1 kg/pv -4,3% -0,9 pv 5 

Kuntoluokan muutos, vk 1-4 -0,25 yks +9% +2,0 pv 6 

Veren insuliini, 7 pv +1 μIU/ml -2,9% -0,7 pv 7 

1) 0 ja -1 kg/pv välillä; 2) 30 ja 31 kg/pv välillä; 3) 1,2 ja 1,3 kg/pv välillä; 4) 1,2 ja 1,3 välillä; 5) 20 ja 21 kg DM/pv 

välillä; 6) kuntoluokan menetys 0 ja -0,25 yksikön välillä; 7) 9 ja 10 μIU/ml välillä 

 

Tuotosparametreistä parhaiten aikaa ensimmäiseen ovulaatioon selitti maitotuotos viikoilla 2 ja 3 

sekä rasvatuotos viikoilla 1 - 3. Maitotuotos oli keskimäärin 26,3 kg/pv ensimmäisellä viikolla, nous-

ten kolmannella viikolla 33,2 kg:aan/pv. Maitotuotoksen nousu 5 kg/pv viikoilla 2 tai 3 poikimisesta 
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kasvatti aikaa ensimmäiseen ovulaatioon 1,8 - 1,9 päivää. Maitotuotoksen nousunopeus tai dieetin 

raaka-valkuaispitoisuus eivät selittäneet aikaa ensimmäiseen ovulaatioon. Veriparametreistä insuliini 

oli ainut aikaa ensimmäiseen ovulaation selittävä tekijä. Veren glukoosi-, NEFA- ja glukagoni-pitoi-

suudet eivät selittäneet aikaa ensimmäiseen ovulaatioon. 

6.2 Aikaa ensimmäiseen ovulaatioon selittävät tekijät logistisen regressioanalyysin mukaan 

 

Hedelmällisyysparametreistä analysoitiin lisäksi logistisen regression avulla sitä, mitkä tekijät selit-

tävät ensimmäisen ovulaation todennäköisyyttä kolmen viikon sisällä poikimisesta (taulukko 5). 

Odds ration, eli vetosuhteen, ollessa suurempi kuin yksi ja p-arvon ollessa tilastollisesti merkitsevä 

selittävän muuttujan arvon kasvaessa, muuttujan arvon kasvu lisää aikaisen ovulaation todennäköi-

syyttä. Elopainon muutos (kg/pv) 1 - 14 pv –muuttujalla odds ratio on lähes kaksi tarkoittaen 

pienemmän elopainon menetyksen yhteyttä aikaiseen ovulaatioon. Samaan tapaan pienempi kunto-

luokan muutos poikimisen jälkeisen neljän viikon aikana oli vahvasti yhteydessä aikaisempaan 

ovulaatioon. Nämä tulokset mukailevat ja siten varmentavat lineaarisella regressiolla saatuja tuloksia.  

 

Taulukko 5. Aikaa ensimmäiseen ovulaatioon selittävät tekijät logistisen regressioanalyysin mukaan  

 

n Odds ratio 95 % luottamusväli p-arvo 

Elopainon muutos (kg/pv) 1-14pv 125 1,98 1,367 - 2,864 <0,001 

Elopainon muutos (kg/pv) 1-28pv 125 2,93 1,680 - 5,121 <0,001 

Rasva-valkuaissuhde vk 1  125 0,19 0,024 - 1,559 0,12 

Rasva-valkuaissuhde vk 2 250 0,59 0,143 - 2,429 0,46 

Rasva-valkuaissuhde vk 3 250 0,36 0,084- 1,526 0,16 

EKM-KA suhde vk 1 103 0,83 0,334 - 2,047 0,68 

EKM-KA suhde vk 3 211 0,41 0,167 - 0,990 0,05 

Rasvatuotos (g/pv) vk 1 125 1,00 0,998 - 1,001 0,31 

Rasvatuotos (g/pv) vk 2 250 1,00 0,999 - 1,000 0,28 

Kuiva-aineensyönti (kg/pv) vk 1 125 1,15 0,981 - 1,353 0,08 

Kuiva-aineensyönti (kg/pv) vk 3 233 1,06 0,951 - 1,175 0,30 

Kuntoluokan muutos 1-28 pv 122 9,79 1,532 - 62,550 0,02 
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6.3 Aikaa ensimmäiseen ovulaatioon selittävät tekijät useamman muuttujan mallin ja lineaa-

risen regression mukaan 

 

Aikaa ensimmäiseen ovulaatioon mallinnettiin myös useamman muuttujan mallilla. Useamman 

muuttujan mallien testauksessa löytyi elopainon muutoksen lisäksi vain yksittäisiä tilastollisesti 

merkitseviä selittäjiä. Elopainon muutoksen ennusteen selitysaste parani hieman mallilla, jossa tar-

kasteltiin elopainon muutoksen lisäksi veren NEFA-pitoisuuden selittävää vaikutusta. 

Veriparametrien osalta tilastollisen merkitsevyyden heikoksi jääminen saattaa johtua osittain siitä, 

että eri kokeissa on käytetty osittain eri verinäytteen ottoajankohtia, mikä laskee monen muuttujan 

mallien havaintomäärää. 

 

6.4. Aika ensimmäiseen ovulaatioon selittävät tekijät useamman muuttujan mallin ja logisti-

sen regression mukaan 

 

Askeltavan analyysin tulokset on esitetty taulukossa 6. Esimerkin mallin lähtötilanteessa mukana oli-

vat viikon 1 syönti- ja tuotosmuuttujat, elopainon muutos päiviltä 1 - 14, kuntoluokka viikko ennen 

ja jälkeen poikimisen sekä kuntoluokan muutos edellä mainitulla välillä. Askeltavassa analyysissä 

lopulliseen malliin selittäviksi muuttujiksi jäivät vain elopainon muutos ja kuiva-aineen syönti. 

 

Taulukko 6. Aika ensimmäiseen ovulaatioon selittävät tekijät useamman muuttujan mallin ja logis-

tisen regression mukaan 

 Regressiokerroin SE P-arvo Odds-ratio 

95 % 

luottamusväli 

Elopainon muutos (kg/pv) 1-

14 pv 0.655 0.1874 <0.001 1.924 1.333  -  2.779 

Kuiva-aineen syönti (kg/pv) 

vk 1 0.138 0.0838 0.10 1.147 0.974  -  1.352 
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6.5. Lepokauden ja tyhjäkauden pituutta selittävät tekijät lineaarisen regressioanalyysin mu-

kaan 

 

Lepokautta sekä tyhjäkautta selittävien mallien selitysasteet olivat pääsääntöisesti alle 10 %  

(r² = 0,02 - 0,08), paitsi tyhjäkauden pituutta veren glukagonipitoisuudella selittävässä mallissa, jonka 

selitysaste oli 18 % (ks. taulukot 7 ja 8). Suurempi elopainon ja kuntoluokan menetys ensimmäisten 

laktaatioviikkojen aikana kasvatti lepo- ja tyhjäkauden pituutta. Maidon rasva-valkuaissuhteen kas-

vaessa lepokauden pituus kasvoi ja suurempi kuiva-aineen syönti viikolla 1 ja 2 lyhensivät 

lepokauden pituutta. Veren insuliini- ja glukagonipitoisuus eivät selittäneet lainkaan lepokauden pi-

tuutta, mutta tyhjäkauden pituutta veren suurempi glukagonin ja insuliinin pitoisuus lyhensi. 

 

Elopainon menetys 0,5 kg/pv ensimmäisen kahden viikon aikana poikimisesta pidensi lepokauden 

pituutta 1,2 päivällä. Kuiva-aineen syönnin nousu 1 kg/pv ensimmäisellä viikolla poikimisen jälkeen 

lyhensi lepokauden pituutta 1,5 päivällä ja viikolla kaksi 0,7 päivällä. Kuntoluokan laskiessa 0,5 yk-

sikköä neljänteen viikkoon mennessä verrattuna poikimisen jälkeisen viikon kuntoluokkaan, 

lepokausi piteni kahdeksalla päivällä. Maidon rasva-valkuaissuhteen nousu 0,1 yksiköllä pidensi le-

pokautta 1,5 päivällä.  

 

 

Taulukko 7. Lepokauden pituutta ln-lineaarisen regressioanalyysin mukaan selittävät tekijät 

 
n leikkauspiste SE 

regressio- 

kerroin SE p-arvo Selitysaste (r²) 

ln Elopainon muutos (kg/pv) 

1-14 pv 125 4,21 0,024 -0,035 0,017 <0,001 0,03 

ln Elopainon muutos (kg/pv) 

1-28 pv 125 4,20 0,024 -0,056 0,025 <0,001 0,04 

ln Kuiva-aineen syönti (kg/pv) 

vk 1 124 4,61 0,140 -0,024 0,0090 <0,001 0,06 

ln Kuiva-aineen syönti (kg/pv) 

vk 2 237 4,44 0,089 -0,010 0,0049 <0,001 0,02 

ln Kuntoluokka vk 4 124 4,55 0,151 -0,11 0,050 <0,001 0,04 

ln Kuntoluokan muutos vk 1 - 

vk 4 117 4,19 0,026 -0,23 0,097 <0,001 0,05 

ln Kuntoluokan muutos poiki-

misen lähellä 120 4,16 0,036 -0,14 0,062 <0,001 0,04 

ln Rasva-valkuaissuhde vk 1 124 3,97 0,141 0,21 0,114 <0,001 0,03 
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Veren glukagonin pitoisuuden nousu viidellä yksiköllä (pg/ml) 14 päivää poikimisen jälkeen lyhensi 

tyhjäkauden pituutta 1,4 päivällä, ja insuliinin pitoisuuden nousu yhdellä yksiköllä (μIU/ml) 28 päi-

vää poikimisen jälkeen lyhensi myös tyhjäkauden pituutta 1,4 päivällä. Tyhjäkausi oli kahdeksan 

päivää pidempi, jos kuntoluokka neljä viikkoa poikimisen jälkeen oli 2,5 verrattuna kuntoluokkaan 

3. Jos lehmä menetti 0,5 yksiköllä kuntoluokkaansa neljänteen tuotosviikkoon mennessä, tyhjäkau-

den pituus oli 14,9 päivää (8,1%) pidempi. 

 

Taulukko 8. Tyhjäkauden pituutta ln-lineaarisen regressioanalyysin mukaan selittävät tekijät 

 n leikkauspiste SE 

regressio-

kerroin SE p-arvo Selitysaste (r²) 

ln Elopainon muutos 

(kg/pv) 1-14pv 124 4,48 0,040 -0,080 0,0272 <0,001 0,07 

ln Elopainon muutos 

(kg/pv) 1-28pv 124 4,48 0,041 -0,10 0,040 <0,001 0,05 

ln Kuntoluokka vk 4 119 5,06 0,262 -0,18 0,086 <0,001 0,04 

ln Kuntoluokan muutos vk 

1 - vk 4 116 4,49 0,049 -0,31 0,161 <0,001 0,03 

ln insuliini (μIU/ml)  28 pv 110 4,69 0,090 -0,014 0,0074 <0,001 0,04 

ln glukagoni (pg/ml) 14 pv 39 4,92 0,301 -0,0027 0,00140 0,04 0,18 

 

 
6.6. Lepokauden ja tyhjäkauden pituutta selittävät tekijät logistisen regression mukaan 

 

Lepokauden pituutta selittävien muuttujien osalta löytyi muutamien joitakin yhteyksiä eri ajankoh-

tina. Lyhyttä lepokauden pituutta selittivät parhaiten logistisen regressioanalyysin perusteella suuri 

kuiva-ainesyönti laktaatioviikoilla 1 ja 2, sekä korkea kuntoluokka laktaatioviikolla 4. Tyhjäkauden 

osalta millään yksittäisellä selittävällä muuttujalla ei ollut yhteyttä tyhjäkauden pituuteen. 
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Taulukko 8. Lepokauden pituutta selittävät tekijät logistisen regressioanalyysin mukaan 

 
n Odds ratio 95 % luottamusväli p-arvo 

Elopainon muutos (kg/pv) 1-14 pv 125 1,28 0,923 - 1,784 0,14 

Elopainon muutos (kg/pv) 1-28 pv 125 1,61 0,994 - 2,602 0,05 

Kuiva-aineen syönti (kg/pv) vk 1 124 1,32 1,095 - 1,602 0,004 

Kuiva-aineen syönti (kg/pv) vk 2 237 1,12 1,010 - 1,242 0,03 

Kuiva-aineen syönti (kg/pv) vk 3 236 1,08 0,978 - 1,194 0,13 

Kuntoluokka vk 4 120 2,92 1,009 - 8,462 0,05 

Maitotuotos (kg/pv) vk 1 124 1,03 0,956 - 1,111 0,43 

Maitotuotos (kg/pv) vk 2 253 1,02 0,971 - 1,068 0,45 

Maitotuotos (kg/pv) vk 3 253 1,01 0,965 - 1,050 0,75 

 

7. Tulosten tarkastelu  

 

Aineisto on koottu ruokintakokeiden datasta ja sisältää siten tarkasti mitattua tietoa. Yksittäisissä ruo-

kintakokeissa eläinmäärä on kuitenkin yleensä melko pieni ja riittämätön hedelmällisyyden 

tarkasteluun. Tässä tutkimuksessa pystyttiin meta-analyysin avulla analysoimaan varsin laajaa, tark-

kaa mittaustietoa sisältävää aineistoa. 

 

Useissa tutkimuksissa (mm. Mäntysaari ja Mäntysaari 2010) on pyritty löytämään helposti käytettä-

vää tilatason mittaria lehmän poikimisen jälkeisen energiataseen arvioimiseen. Lehmän 

energiataseeseen sekä hedelmällisyyteen liittyy useita muuttujia, joista osa on subjektiivisia, eikä si-

ten mallinnettavissa tilastollisilla malleilla. Esimerkiksi lepo- ja tyhjäkauden pituuteen vaikuttavat 

kiimantarkkailu ja siemennyspäätökset.  Näistä syistä selittävien tekijöiden löytäminen voi olla vai-

keaa.  

 

7.1. Energiataseen ja kiimakiertojen käynnistymisen yhteys 

 

Parhaiten kiimakiertojen käynnistymisen ajankohtaa selittävät tekijät olivat energiataseeseen liittyviä 

selittäjiä; elopainon muutos, kuntoluokan muutos, maito- ja rasvatuotos, rehuhyötysuhde ja kuiva-

aineen syönti. Negatiivinen energiatase on useissa tutkimuksissa (Butler 2003, Dobson ym. 2009, 

Block 2010) liitetty heikentyneeseen hedelmällisyyteen viivästyneen kiimakiertojen käynnistymisen, 

heikon kiiman näyttämisen sekä poikimisen jälkeisten kliinisten ongelmien vuoksi.  
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Tuloksissa elopainon muutos oli selitysasteeltaan paras aikaa ensimmäiseen ovulaatioon sekä lepo- 

ja tyhjäkauden pituutta selittävistä tekijöistä. Mäntysaari ja Mäntysaari (2010) totesivat tutkimukses-

saan elopainon menetyksen negatiivisen korrelaation energiataseen kanssa varsinkin suurempien 

lehmien kohdalla. Negatiivisessa energiataseessa elopainon laskun oletetaan kertovan suuremmasta 

kudosvarojen käytöstä, mikä viivästyttää ensimmäistä ovulaatiota (van Straten ym. 2008, Mäntysaari 

ja Mäntysaari 2010), sillä kudosvarojen käytön on todettu vaikuttavan pienentävästi veren progeste-

ronipitoisuuteen siemennyskaudella (Butler 2003). Elopainon mittaamiseen liittyy kuitenkin useita 

mahdollisia virhelähteitä. Lehmän päivittäiseen painoon vaikuttavat mm. sen ruuansulatuskanavan ja 

utareen paino. Lisäksi lehmän syönti muuttuu ajan suhteen, eli tuotoskauden edetessä lehmä syö 

enemmän. Näistä tekijöistä aiheutuvaa vaihtelua elopainon muutoksissa pyrittiin minimoimaan pois-

tamalla aineistosta selkeästi poikkeavia, mittavirheestä johtuvia arvoja, sekä sovittamalla 

elopainotuloksiin regressiokäyrät, jotka ennustivat elopainot ensimmäisen kuukauden ajalle. Osassa 

yksittäisten lehmien regressiokäyriä selitysasteet olivat hyviä (> 80 %), mutta toisissa heikkoja (< 20 

%). Näistä tekijöistä johtuen, kuten useissa muissakin tutkimuksissakin todetaan (mm. Andrew ym. 

1994, Heuer ym. 1999, Mäntysaari ja Mäntysaari 2010), elopainon muutos ei yksinään ole riittävä 

mittari selittämään lypsylehmän negatiivista energiatasetta.  

 

Veren NEFA-pitoisuutta pidetään luotettavana rasvakudoksen mobilisaation indikaattorina (Leslie 

ym. 2003), mutta tässä tutkimuksessa se ei ollut toimiva selittäjä. Verinäytteiden ottoajankohdissa oli 

jonkin verran vaihtelua eri kokeiden välillä, mikä vähensi eri malleilla tehtyihin analyyseihin käytet-

tävissä olevien, veren pitoisuuksia kuvaavien havaintojen määrää. Yksilöllinen vaihtelu vaikuttaa 

myös siihen, kuinka hyvin yksittäiset, esimerkiksi kerran viikossa tehtävät näytteenotot pystyvät ku-

vaamaan lehmän energiataseen muutosta. Tuotosparametreista rasva -ja valkuaispitoisuuden suhteen 

on todettu kuvaavan negatiivista energiatasetta (Mäntysaari ja Mäntysaari 2010, Heuer ym. 1999, 

Heuer ym. 2000). Tässäkin tutkimuksessa suurentunut rasvavalkuaissuhde selitti sekä pidentynyttä 

aikaa ensimmäiseen ovulaatioon sekä lepokauden pidentymistä.  

 

7.2. Lepo- ja tyhjäkauden pituus 

 

Parhaita selittäjiä lepo- ja tyhjäkauden pituudelle olivat elopainonmuutos, kuntoluokan muutos, 

kuiva-aineen syönti sekä veren insuliini- ja glukagonipitoisuus. Selittäjät ovat osin samoja kuin aikaa 

ensimmäiseen ovulaatioon selittävät tekijät. Suurempi insuliinin pitoisuus liittyy yleensä suurempaan 

javascript:void(0);
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energian saantiin tai vähemmän negatiiviseen energiataseeseen (Rabiee ym. 1999, Butler 2005). Glu-

kagoni stimuloi maksan glukoneogeneesiä (Constable ym. 2017). Kiimakiertojen aikainen 

käynnistyminen näyttää olevan selkeästi yhteydessä siihen, että siemennyskausi voidaan aloittaa ai-

kaisin, jolloin tyhjäkauden pituus jää lyhyemmäksi. Lepo- ja tyhjäkautta selittäviä tekijöitä löytyi 

kuitenkin vähemmän kuin ensimmäisen ovulaation ajankohtaa selittäviä tekijöitä. Erot voivat johtua 

esimerkiksi siitä, että lepo- ja tyhjäkauden pituuteen vaikuttavat oleellisesti mm. kiimantarkkailu ja 

siemennyspäätökset, jolloin fysiologisten tekijöiden vaikutus lepo- ja tyhjäkauden pituuteen on pie-

nemmät kuin ensimmäisen ovulaation ajankohtaan. Tässä tutkimuksessa analysoitiin vain 

tuotosviikkoihin 1 – 3 liittyvien syönti- ja maitotuotostulosten yhteyttä hedelmällisyyteen. Jatkossa 

voisi tutkia myös sitä, että onko syönnin, tuotoksen ja energiataseen mittaamisella lähempänä sie-

mennysajankohtaa enemmän merkitystä kuin poikimisen läheisyydessä mitatuilla arvoilla. 

 
7.3. Mittauksiin ja malleihin sisältyvät virhetekijät 

 

Havaintoja oli useamman muuttujan kohdalla runsaasti (n = >100). Saatavilla ollut data ja muuttujat 

soveltuivat hyvin tämän tyyppisen tutkimuksen tekoon. Tutkimuksessa olisi kuitenkin voinut käyttää 

hyödyksi lisäksi esimerkiksi kiiman tarkkailuun liittyvää dataa, mitä ei ollut saatavilla. Lisäksi ai-

neiston samaan muotoon excel-taulukoihin saattamisessa oli monia vaiheita. Tätä mekaanista 

käsittelyä ja aineiston luotettavuutta tarkasteltiin satunnaisin pistokokein.  

 

Aika ensimmäiseen ovulaatioon tulkittiin maidon progesteronipitoisuuden muutoksista. Tulkinnat 

olivat subjektiivisia ja kahden eri henkilön tekemiä, millä saattaa olla vaikutusta tulkittuihin ovu-

laatioajankohtiin. Tulkitsijat kuitenkin pyrkivät välttämään tulkintaerot keskustelemalla epäselvistä 

tapauksista. Yhdessä kokeessa ovulaatioajankohdat oli muusta aineistosta poiketen määritetty ultra-

äänitutkimusten perusteella. Tämä menetelmä on tarkempi kuin maidon progesteronipitoisuuksiin 

perustuva tulkinta. 

 

Lepokauden ja tyhjäkauden pituuteen vaikuttavat fysiologisten tekijöiden lisäksi subjektiiviset teki-

jät, kuten kiimantarkkailu ja siemennysajankohta. Kiimantarkkailuun osallistui useita eri henkilöitä, 

eikä sen toteutusta seurattu kokeissa. Lisäksi siemennyspäätöksiä tekivät useat eri henkilöt ja siemen-

nysajankohdan valinta vaikutti lehmän tiinehtymiseen. Lepokauden ja tyhjäkauden pituudet laskettiin 
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lehmäkortteihin käsin merkattujen siemennys- ja poikimatietojen perusteella, ja jotkin merkinöist oli-

vat epäselviä. Peräkkäisinä vuosina tehdyissä kokeissa käytettiin myös osittain samoja lehmiä. Tätä 

ei ollut mahdollista huomioida analyyseissä. 

 

8. Johtopäätökset 

 

Kiimakiertojen käynnistymistä ja hedelmällisyyttä parhaiten selittävät tekijät liittyvät lehmien ener-

giataseeseen. Nämä ovat myös energiavarastoissa pitemmällä aikavälillä tapahtuvaa muutosta tai 

energiansaantia kuvaavia selittäjä. Yksittäiset veren pitoisuuksiin liittyvät mittaukset eivät osoittau-

tuneet erityisen toimiviksi lisääntymistoimintojen käynnistymistä selittäviksi muuttujiksi. 

 

Suuri elopainon ja kuntoluokan menetys ensimmäisen neljän viikon aikana ja pienempi kuiva-aineen 

syönti ensimmäisillä viikoilla poikimisesta olivat yhteydessä ensimmäisen ovulaation viivästymiseen 

ja lepokauden pidentymiseen. Monet eri tekijät, kuten fysiologiset, ruokinnalliset, hoitoon liittyvät 

muuttujat vaikuttavat poikimisesta ensimmäiseen ovulaatioon kuluvaan aikaan sekä lepo- ja tyhjä-

kauden pituuteen, mikä vaikeuttaa hedelmällisyyteen vaikuttavien tekijöihin liittyvää mallintamista. 

Lisäksi ovulaatioajankohdan määrittämiseen ja elopainon mittaukseen sisältyy epätarkkuutta, ja tämä 

heikentää hedelmällisyyttä kuvaavien mallien selitysastetta. 
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projektiin sekä rahoituksesta. Kiitos myös työtäni ohjanneelle yliopiston lehtori Tuomo Kokkoselle 

kärsivällisestä ohjauksesta ja hyvistä neuvoista. Lisäksi haluaisin osoittaa kiitokseni ystävälleni 

Terhi Ansiolle vertaistuesta graduprojekissa sekä opinnoissa.  

 

 

 



27 
 

 

10. Lähteet 

 

Alasuutari, S., Kokkonen, T., Tesfa, A.T., Tuori, M., Syrjälä-Qvist, L. 2002. Seosrehun ja rehujen 

erillisruokinnan vaikutus lypsylehmien tuotokseen, rehujen syöntiin ja syöntikäyttäytymiseen 

kylmä- ja lämminpihatossa. Teoksessa: Maataloustieteen päivät 2002. Maaseutukeskusten lii-

ton julkaisuja no. 977, s. 23-26. 

Andrew. S.M., Waldo, D.R. & Erdman, R.A. 1994. Direct analysis of body composition of dairy 

cows at three physiological stages. Journal of Dairy Science 77: 3022–3033.  

Beam, S.W. & Butler, W.R. 1997. Energy balance and ovarian follicle development prior to the first 

ovulation postpartum in dairy cows receiving three levels of dietary fat. Biology of Reproduc-

tion 56(1): 133-142.  

Block, E.  2010. Transition cow research - what makes sense today? 

http://highplainsdairy.org/2010/18_Block_Transition%20CowResearch_FINAL.pdf. Viitattu 

16.5.2019. 

Butler, S.T., Pelton, S.H. & Butler, W.R. 2006. Energy balance, metabolic status, and the first post-

partum ovarian follicle wave in cows administered propylene glycol. Journal of Dairy Science 

89(8): 2938-2951. 

Butler, W. R. 2000. Animal reproduction science nutritional interactions with reproductive perfor-

mance in dairy cattle. Animal Reproduction Science 60-61: 449-457  

Butler W. R. 2001. Nutritional effects on resumption of ovarian cyclicity and conception rate in 

postpartum dairy cows. Fertility in the High-Producing Dairy Cow. British Society of Animal 

Science Occasional Publication. 26(1): 133-145.   

Butler W. R. 2003. Energy balance relationships with follicular development ovulation and fertility 

in postpartum dairy cows.  Livestock Production Science 85(2-3): 211–218.   

Butler W.R. 2003. Nutrition and reproduction loss-can we feed our way out of it? https://www.an-

sci.umn.edu/sites/ansci.umn.edu/files/petersen-symp2-butler.pdf. Viitattu 16.5.2019. 

Butler W. R. 2005. Relationships of negative energy balance with fertility. Advances in Dairy Tech-

nology 17: 35-46.  

https://www.ansci.umn.edu/sites/ansci.umn.edu/files/petersen-symp2-butler.pdf
https://www.ansci.umn.edu/sites/ansci.umn.edu/files/petersen-symp2-butler.pdf


28 
 

Butler, W.R. 2012. The role of energy balance and metabolism on reproduction of dairy cows. 

https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/36460. Viitattu 16.5.2019. 

Butler, W.R., & Smith, R.D. 1989. Interrelationships between energy balance and postpartum     re-

productive function in dairy cattle. Journal of Dairy Science 72(3): 767-783. 

Cheng, Z., Oguejiofor, C.F., Swangchan-Uthai,T., Carr, S. & Wathes, D.C. 2015. Relationships be-

tween circulating urea concentrations and endometrial function in postpartum dairy cows. 

Animals 5: 748–773.  

Coffey, M.P., Simm, G. & Brotherstone, S. 2002. Energy balance profiles for the first three lactations 

of dairy cows estimated using random regression. Journal of Dairy Science 85(10):  

2669-2678. 

Collard, B. L. Boettcher P. J., Dekkers J. C. M. Petitclerc, D. & Schaeffer L.R. 2000. Relationships 

between energy balance and health traits of dairy cattle in early lactation. Journal of Dairy Sci-

ence 83(11): 2683–90.  

Constable, P., Hincliff, W., Done, S. & Gruenberg, W. 2016. A textbook of the diseases of cattle, 

horses, sheep, pigs and coats. 11. painos. Elsevier, Kanada. WB Saunders Co Ltd. 2278 s. 

De Vries, M. J., Van Der Beek, S., Kaal-Lansbergen, L. M. T. E. & Ouweltjes, W. 1999. Modeling 

of energy balance in early lactation and the effect of energy deficits in early lactation on first 

detected estrus postpartum in dairy cows. Journal of Dairy Science 82(9): 1927–1934. 

Dobson H., Smith, R., Royal, M. D., Knight, C., & Sheldon, I. 2007. The high‐producing dairy cow 

and its reproductive performance. Reproduction in Domestic Animals 42: 17-23.  

Dubuc, J., Duffield, T. F., Leslie, K. E., Walton, J. S., & LeBlanc, S. J. 2012. Risk factors and effects 

of postpartum anovulation in dairy cows. Journal of Dairy Science 95(4): 1845–1854.  

Edmondson, A. J., Lean, I. J., Weaver, L. D., Farver, T., & Webster, G. 1989. A body condition 

scoring chart for Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science 72(1): 68–78.  

Everett R. W., Armstrong, D. V. & Boyd, L. J. 1966. Genetic Relationship Between Production and 

Breeding Efficiency. Journal of Dairy Science 49(7): 879–86.  

Friggens N. C. Ridder, C. & Løvendahl, P. 2007. On the use of milk composition measures to predict 

the energy balance of dairy cows. Journal of Dairy Science 90(12): 5453–67.  

Garnsworthy P. & Jones, G. 1987. The influence of body condition at calving and dietary protein 

supply on voluntary food intake and performance in dairy cows. Animal Science 44(3): 347-

353.  

https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/36460


29 
 

Gibb, M. J., Ivings, W. E., Dhanoa, M. S. & Sutton, J. D. 1992. Changes in body components of 

autumncalving Holstein-Friesian cows over the first 29 weeks of lactation. Animal Science 

55(3): 339-360.  

Grummer R. R. 1995. Impact of changes in organic nutrient metabolism on feeding the transition 

dairy cow.  Journal of  Animal Science 73(9): 2820-2833.  

Grünberg W., Dawn, E,. Morin, D. E., Drackley, J. K. & Constable P. D. 2006. Effect of rapid 

intravenous administration of 50% dextrose solution on phosphorus homeostasis in postpartu-

rient dairy cows. Journal of Veterinary Internal Medicine 20(6): 1471–78. 

Heuer, C., Schukken, H. & Dobbelaar, P, 1999. Postpartum body condition  score  and  results  from  

the  first test  day  milk  as  predictors  of  disease,  fertility, yield,  and  culling  in  commercial  

dairy  herds. Journal of Dairy Science 82(2): 295-304.  

Heuer, C., Van Straalen, W. M., Schukken, Y. H., Dirkzwager, A., Noordhuizen, J. 2000. Prediction 

of energy balance in a high yielding dairy herd in early lactation: model development and pre-

cision. Livestock Production Science 65(1–2): 91-105 

Ingvartsen, K. L. 2006. Feeding and management related diseases in the transition cow. Physiologi-

cal adaptations around calving and strategies to reduce feeding-related diseases. Animal Feed 

Science and Technology 126(3-4): 175-213. 

Kadokawa, H. & Martin, G. B. 2006. A new perspective on management of reproduction in dairy 

cows: The need for detailed metabolic information, an improved selection index and extended 

lactation. Journal of Reproduction and Development 52(1): 161-168. 

Kessler, E. C., Bruckmaeir, R. M. & Gross, J. J. 2014. Milk production during the colostal period is 

not related to the later lactational performance in dairy cows. Journal of Dairy Science 97(4): 

2186–2192.  

Knop, R. & Cernescu, H. 2009. Effects of negative energy balance on reproduction in dairy cows. 

Lucrări ştiinłifice medicină veterinară, 42: 198-205. 

Kokkonen, T., Tuori, M., Tesfa, A., Hissa, K., Jukola, E. & Syrjälä-Qvist, L. 2000. Effects of early 

lactation concentrate level and glucogenic feed intake, milk production and energy metabolism 

in dairy cows and heifers. Journal of Animal and Feed Sciences 9: 563-583. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03016226
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03016226/65/1
https://pure.au.dk/portal/en/persons/klaus-loenne-ingvartsen(90147f16-a203-4b6f-85cd-bdd41760e724).html
https://pure.au.dk/portal/en/publications/feeding-and-management-related-diseases-in-the-transition-cow-physiological-adaptations-around-calving-and-strategies-to-reduce-feedingrelated-diseases(ec54b320-8b50-11db-bbe4-000ea68e967b).html
https://pure.au.dk/portal/en/publications/feeding-and-management-related-diseases-in-the-transition-cow-physiological-adaptations-around-calving-and-strategies-to-reduce-feedingrelated-diseases(ec54b320-8b50-11db-bbe4-000ea68e967b).html


30 
 

Kokkonen, T., Tesfa, A. T., Tuori, M., Yrjanen, S. & Syrjala-Qvist, L. 2002. The effect of concen-

trate crude protein level on early lactation grass silage intake, milk yield and nutrient utilisation 

by dairy cows. Archives of Animal Nutrition 56: 213-227. 

Kokkonen, T., Taponen, J., Tuori, M., Lohenoja, S., Kulcsàr, M., Delavaud, C., Chilliard, Y., Tesfa, 

A. T. 2004a. Effects of fat supplementation in early lactation dairy cows. Teoksessa: Interna-

tional Symposium on Ruminant Physiology 10. Journal of Animal and Feed Sciences 13: 499-

502. 

Kokkonen, T., Tesfa, A., Tuori, M. & Syrjälä-Qvist, L. 2004b. Concentrate feeding strategy of dairy 

cows during transition period. Livestock Production Science 86: 239-251. 

Kokkonen, T., Taponen, J., Anttila, T., Syrjälä-Qvist, L., Delavaud, C., Chilliard, Y., Tuori, M. & 

Tesfa, A. T. 2005. Effect of body fatness and glucogenic supplement on lipid and protein mo-

bilization and plasma leptin in dairy cows. Journal of Dairy Science 88(3): 1127–41. 

Kokkonen, T. 2014. Ummessaolokauden energian saannin vaikutus lypsylehmien kudosvarastojen 

käyttöön ja maitotuotokseen. Teoksessa: M. Hakojärvi, & N. Schulman (toim.), Maataloustie-

teen päivät 2014. (Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisuja; No. 30). Helsinki: Suomen 

maataloustieteellinen seura.  

Kokkonen, T., Salin, S., Jaakkola, S., Taponen, J., Elo, K. & Vanhatalo, A. 2018. Effects of dietary 

energy allowance in grass silage-based diets during the dry period on production responses and 

utilization of body reserves in dairy cows. Agricultural and Food Science 27(4): 264–274 

Komaragiri, M. V. S. & Erdman, R. A. 1997. Factors affecting body tissue mobilization in early 

lactation dairy cows. 1. effect of dietary protein on mobilization of body fat and protein. Journal 

of Dairy Science 80(5): 929–937.   

Laven, R. & Drew, S. B. 1999. Dietary protein and the reproductive performance of cows. The Vet-

erinary record. 145(24): 687-695. 

    Leslie, K., Duffield, T. & LeBlanc, S. 2003. Monitoring and managing energy balance in the transi-

tion dairy cow. Journal of Dairy Science 86: 2113–2121. 

Marr, A. L., Piepenbrink, M., Overton, T. R., Lucy, M. C., & Butler, W. R. 2002. The somatotrophic 

axis and lipid metabolism in transition dairy cows in relation to timing of first postpartum ov-

ulation. Journal of Animal Science 85 (tiiv.): 66. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/293610
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/293610
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/293610


31 
 

Mäntysaari, P., Liinamo, A. E. & Mäntysaari E. A. 2012. Energy efficiency and its relationship with 

milk, body, and intake traits and energy status among primiparous nordic red dairy cattle. Jour-

nal of Dairy Science 95(6): 3200–3211.  

Mäntysaari P. & Mäntysaari, E. A. 2010. Predicting early lactation energy balance in primiparous 

red dairy cattle using milk and body traits. Acta Agriculturae Scandinavica A: Animal Sciences 

60(2): 79–87. 

Mäntysaari, P. & Mäntysaari, E. A. 2015. Modeling of daily body weights and body weight changes 

of Nordic Red cows. Journal of Dairy Science 98(10): 6992-7002.P602, OCTOBER 0  

Mäntysaari, P., Kokkonen, T. J., Lidauer, M. & Mäntysaari, E. A. 2016. Elopaino, kuntoluokka ja 

maidon pitoisuudet lehmän energiataseen kuvaajana. Teoksessa: N. Schulman, & J. Helin  

(toim.). Maataloustieteen päivät 2016. Suomen maataloustieteellinen seura.  

Rabiee A. R., Lean I. J, Gooden, J. M. & Miller. B. G. 1999. Relationships among metabolites in-

fluencing ovarian function in the dairy cow. Journal of Dairy Science 82(1): 39–44.  

Rastani, R. R., Andrew S. M., Zinn S. A. & Sniffen C. J. 2001. Body composition and estimated 

tissue energy balance in Jersey and Holstein cows during early lactation. Journal of Dairy Sci-

ence. 84(5): 1201-1209. 

Rukkwamsuk T., Wensing, T. & Geelen, M. J. H. 1999. Effect of fatty liver on hepatic gluconeo-

genesis in periparturient dairy cows. Journal of Dairy Science 82(3): 500–505. 

Salin, S., Vanhatalo, A., Jaakkola, S., Elo, K., Taponen, J., Boston, R. C. & Kokkonen, T. 2018. 

Effects of dry period energy intake on insulin resistance, metabolic adaptation, and production 

responses in transition dairy cows on grass silage–based diets. Journal of Dairy Science 

101(12): 11364-11383. 

Santos, J. E. P., Rutigliano, M. & SaFilho M. F. 2009. Risk factors for resumption of postpartum 

estrous cycles and embryonic survival in lactating dairy cows Animal Reproduction Science 

110(3-4): 207-221. 

Schirmann, K., Chopinal, N., Weary, D. M., Vickers, L. & von Keyserlingk, M. A. G. 2013. Short 

communication: Rumination and feeding behavior before and after calving in dairy cows. Jour-

nal of Dairy Science 96(11): 7088–7092.  

Simpson, R. B., Chase, C. C., Spicer, L. J., Vernon, R. K., Hammond, A. C., & Rae, D. O. 1994. 

Effect of exogenous insulin on plasma and follicular insulin-like growth factor I, insulin-like 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03784320


32 
 

growth factor binding protein activity, follicular oestradiol and progesterone, and follicular 

growth in superovulated Angus and Brahman cows, Reproduction 102(2): 483-492. 

Sjaunja, L. O., Baevre L., Junkkarinen, L., Pedersen, J. & Setala, J. 1991. A Nordic proposal for an 

energy corrected milk (ECM) formula. Teoksessa: Gaillon, P. & Chabert, Y. (toim.). Perfor-

mance recording of animals: State of the art. EAAP Publication 50. Wageningen, Alankomaat. 

s. 156–157.  

Sutter F. & Beever, D. 2000. Energy and nitrogen metabolism in Holstein-Friesian cows during early 

lactation. Animal Science 70(3): 503-514.  

Tesfa, A.T., Kokkonen, T., Tuori, M., Saukko T., Lindberg, L-A., Pösö, R., Saloniemi, H. & Syrjälä-

Qvist, L. 2001. The effect of prepartum protein feeding on postpartum lactation performance 

of Ayrshire heifers and cows. Journal of Animal and Feed Sciences 10: 73-89. 

Van Straten, M., Shpigel, N.Y. & Friger, M. 2008. Analysis of daily body weight of high-producing 

dairy cows in the first one hundred twenty days of lactation and associations with ovarian inac-

tivity. Journal of Dairy Science 91(9): 3353–3362.   

Wlodarek J., Jaśkowski M., Nowak W., Mikuła, R. & Olechnowicz, J. 2011. Development of ovarian 

follicles, quality of oocytes and fertility of cows in view of a negative energy balance in the 

transition period. Medycyna weterynaryjna 67: 219-223. 

 

 

 


