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1 JOHDANTO 

 

Lypsylehmillä siirtymä- eli transitiokauden ajatellaan olevan ajanjakso, joka alkaa kolme 

viikkoa ennen poikimista ja jatkuu poikimista seuraavat kolme viikkoa (Grummer 1995). 

Kun ummessaoloaika loppuu ja maidontuotanto käynnistyy, lehmässä tapahtuu suuria ai-

neenvaihdunnallisia muutoksia. Tuona aikana se on hyvin altis erilaisille infektioille ja 

aineenvaihduntasairauksille (Grummer 1995). LeBlancin ym. (2006) mukaan jopa kolme 

neljäsosaa kaikista terveydellisistä ongelmista ilmenee tällä ajanjaksolla. Näitä terveys-

ongelmia ovat esimerkiksi poikimahalvaus, ketoosi, juoksutusmahan siirtymä, kohtutu-

lehdus, kiinnijääneet jälkeiset ja utaretulehdus (LeBlanc ym. 2006).  

 

Usein terveydelliset haasteet nivoutuvat toisiinsa. Lihavuus lisää lehmän negatiivista 

energiatasetta poikimisen aikaan, mikä puolestaan aiheuttaa hyperketonemian. Se taas li-

sää riskiä sairastua poikimahalvaukseen, joka edelleen lisää myös utaretulehduksen riskiä 

(Aleri ym. 2016). Kuntoluokalla ja energiataseella on todettu olevan merkittävä rooli 

myös hedelmällisyydessä (Grimard ym. 2006). 

 

Useissa tutkimuksissa on selvitetty etenkin ummessaolokaudella tapahtuvan lihomisen 

vaikutuksia lypsylehmien tuotokseen ja terveyteen seuraavalla lypsykaudella (Dann ym. 

2006, Roche ym. 2013, Rico ym. 2015). Geeneistä ja ympäristötekijöistä riippuen lehmä 

alkaa täydentää kudosvarastojaan jo noin sata päivää poikimisen jälkeen (Roche ym. 

2009).  Kokkosen ym. (2018) mukaan kuntoluokka aivan ummessaolokauden alussa kor-

reloi vahvasti kuntoluokkaan poikimisen läheisyydessä. Onkin siis mahdollista, että liho-

minen tapahtuu jo loppulypsykaudella eikä pelkästään umpikaudella. 

 

Lehmien terveydentila ja käyttöominaisuudet, kuten kestävyys ja vastustuskyky tauteja 

vastaan, vaikuttavat olennaisesti lypsykarjatalouden kannattavuuteen maitotuotoksen ja 

maidon pitoisuuksien ohella (Boettcher ym. 1998). Tutkimuksessa selvitettiin edellisen 

ja meneillään olevan lypsykauden eri aikaväleillä tapahtuvia lehmien elopainon muutok-

sia ja niiden yhteyttä lehmien terveyteen: aineenvaihdunta- ja hedelmällisyyshäiriöihin, 

utareterveyteen ja jalkaterveyteen. 
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2 LYPSYLEHMÄN ENERGIA-AINEENVAIHDUNTA 

 

Pötsifermentaatiossa muodostuvat haihtuvat rasvahapot (VFA) ovat lehmän tärkein ener-

gianlähde. Näistä kolme merkittävintä ovat etikka-, voi- ja propionihappo (McDonald 

ym. 2011). Maidon tuottamiseen eli laktoosisynteesiin tarvitaan glukoosia, jota saadaan 

maksassa ja munuaisen kuorikerroksessa tapahtuvasta glukoneogeneesistä (Herdt, 2000). 

Märehtijöillä glukoneogeneesi tuottaa 90 % glukoosista ja 50–60 % tästä glukoosista on 

peräisin propionihaposta (Reynolds ym. 1988). Vastapoikineilla lehmillä glukoosin tarve 

on suuri johtuen maitorauhasen laktoosisynteesistä (Bell 1995).  

 

Utarekudoksen glukoosinotto poikkeaa muista kudoksista siten, että se ei ole insuliinisää-

telyn alaista. Utarekudos pystyy jopa negatiivisessa energiataseessa ottamaan tarvitse-

mansa glukoosin (Hayton ym. 2012).  Tällöin veressä vapaana kiertävä glukoosi siis käy-

tetään ensisijaisesti laktoosisynteesiin (Drackley ym. 2005). Lihas- ja rasvakudos, jotka 

ovat insuliinisäätelyn alaisina, käyttävät glukoosia ensisijaisena energianlähteenään aino-

astaan silloin, kun energiatase on positiivinen (Hayton ym. 2012).  

 

Rasvakudoksen rasvasolut sisältävät runsaasti triglyseridejä. Mitä enemmän lehmässä on 

rasvakudosta, sitä suuremmat ovat sen elimistön energiavarastot (Herdt 2000). Lehmä voi 

vapauttaa rasvakudoksen triglyseridivarastoja kattaakseen lisääntynyttä energian tarvetta 

(Drackley ym. 2005). Lipolyysissä vereen vapautuu triglyseridejä hajotettaessa vapaita 

rasvahappoja (NEFA; nonesterified fatty acid) ja glyserolia. Vapaat rasvahapot kulkevat 

veren mukana energialähteeksi muille kudoksille (McDonald ym. 2011). Yleisesti ottaen 

siirtymävaiheessa oleva lehmä siis hyödyntää kudosvarojaan lisätäkseen glukoosin mää-

rää veressä (Rico ym. 2015). 

 

Maksa hapettaa verenkierrosta ottamiaan vapaita rasvahappoja epätäydellisesti tai täydel-

lisesti. Epätäydellisen hapetuksen tuloksena syntyy ketoaineita. Vapaiden rasvahappojen 

metaboliassa muodostuu eri välivaiheiden kautta myös ketoaineiden esiastetta asetyyli-

koentsyymi-A:ta. Se ehkäisee glukoosin käyttöä kudoksissa ja stimuloi glukoneogenee-

siä. Mitokondrioissa asetyylikoentsyymi-A:sta tuotetaan asetoasetaattia, joka on keto-

aine. Se siirtyy sytosoliin eli solulimaan ja muuttuu osittain β-hydroksivoihapoksi (BHB; 

β-hydroxybutyrate), joka puolestaan on yksi tärkeimmistä ketoaineista (Herdt 2000). 
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2.1 Ummessaolokausi 

 

Ruokinnan rajoittaminen laskee maitomäärää ennen umpeenpanoa (Tucker ym. 2009). 

Lypsylehmät umpeutetaan keskimäärin noin 60 päivää ennen odotettua poikimista, ja pe-

rinteisesti ummessaolokauden ajatellaan olevan tärkeä etenkin siksi, että tällöin lehmä voi 

täydentää kudosvarastojaan ja samalla utarekudos uusiutuu (Annen ym. 2004). Lopputii-

neyden aikaan lehmä tarvitsee glukoosia ja aminohappoja jopa 50 % enemmän kuin um-

messaolokauden alussa. Tämän saavuttaakseen lehmä lisää syöntiä ja mukauttaa aineen-

vaihduntaansa niin, että sikiölle riittää glukoosia. Aineenvaihdunnallisia keinoja ovat esi-

merkiksi glukoneogeneesin lisääntyminen maksassa sekä rasva- ja aminohappojen lisään-

tynyt mobilisaatio kudoksista (Bell 1995). 

 

Suurin osa aineenvaihdunnallisista ja endokrinologisista muutoksista tapahtuu joko um-

messaolokauden viimeisten viikkojen aikana tai heti alkulypsykaudella (Bell 1995). Um-

messaolokaudella lypsylehmän kudosten insuliiniresistenssi kasvaa (Bell ja Bauman 

1997), mikä on myös yksi aineenvaihdunnallinen sopeutumiskeino tulevan alkulaktaation 

energiapulaan (Rico ym. 2015). Insuliiniresistenssi edesauttaa maksan glukoneogeneesiä 

ja toisaalta vähentää glukoosin ottoa lihas- ja rasvakudoksiin (Bell 1995, Spachmann ym. 

2013).  

 

Edellisen lypsykauden ruokinnalla ja olosuhteilla voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia seu-

raavan lypsykauden ravitsemukselliseen ja aineenvaihdunnalliseen tilaan. On esimerkiksi 

todettu, että lehmän lihominen ummessaolokaudella aiheuttaa metabolisia ongelmia al-

kulypsykaudella (Dann ym. 2006). Tämä saattaa olla yhteydessä siihen, että hyvin ener-

giapitoinen dieetti ennen poikimista aiheuttaa suuremman pudotuksen syönnissä poiki-

misen aikaan verrattuna matalaenergiseen umpikauden dieettiin (Hayirli ym. 2003). Vii-

meisen poikimista edeltävän viikon aikana lehmän rehun syönti voi vähentyä jopa 30 % 

(Grant ja Albright 1995). 

 

Schmitz ym. (2018) totesivat, että myös märehtimiseen käytetty aika vähenee poikimista 

edeltävinä päivinä. Toisaalta merkittävästi keskimääräistä lyhyempi märehtimisaika 

kymmenen päivän ajan ennen poikimista saattaa olla merkki tulehdustilasta tai muista 

terveysongelmista (Calamar ym. 2014). 
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Runsaasti energiaa sisältävä ummessaoloajan ruokinta ja korkea kuntoluokka poikimisen 

aikaan vähentävät kuiva-aineen syöntiä poikimisen jälkeen (Douglas ym. 2006, Janovick 

ja Drackley 2010). Ummessaoloajan matalaenergisellä dieetillä pyritään ehkäisemään 

kuntoluokan nousu (Valde ym. 2007).  Lihavat lehmät mobilisoivat rasvavarastojaan 

enemmän kuin laihemmat, jolloin vapaiden rasvahappojen pitoisuus verenkierrossa suu-

renee, rasvahappojen hapetus maksassa lisääntyy ja siitä välittyy etenkin vagus-hermon 

kautta signaaleja hypotalamukseen. Nämä signaalit puolestaan vaikuttavat aivojen syön-

ninsäätelykeskuksessa syöntiä rajoittavasti (Allen ym. 2009). 

 

Toisaalta on myös osoitettu, että nurmirehuvaltaisella ummessaoloajan ruokinnalla syönti 

ei vähene niin paljon kuin maissia tai maissisäilörehua sisältävällä, ja näin ollen kolme 

viikkoa ennen poikimista tapahtuva syönnin lasku ei vaikuta ensimmäisten laktaatioviik-

kojen kuiva-ainesyöntiin tai rasvakudoksen mobilisaatioon (Kokkonen ym. 2018, Salin 

ym. 2018). 

 

2.2 Lypsykausi 

 

Lehmän energiatase on negatiivinen noin kahden kuukauden ajan poikimisesta. Syynä 

tähän on maitotuotoksen kasvu ja riittämätön rehun syönti (Dann ym. 2006, van Knegsel 

ym. 2007). Suuri maitotuotos lisää voimakkaan negatiivisen energiataseen riskiä (Goff ja 

Horst 1997). Energiavaje aiheuttaa terveysongelmia, joita pyritään välttämään maksimoi-

malla lehmän kuiva-aineen syönti (Steele ym. 2015). Mahdollisimman korkea syönti on-

kin avain onnistuneeseen siirtymiseen poikimisesta laktaatioon (Douglas ym. 2006, Ja-

novick ja Drackley 2010). 

 

Yleisesti ottaen poikimisen jälkeen lehmän kuiva-ainesyönti suurenee ja näin ollen myös 

märehtimiseen käytetty aika pidentyy (Schmitz ym. 2018). McDonaldin ym. (2011) mu-

kaan lehmän keskimääräinen märehtimisaika päivässä vaihtelee 464–579 minuutin vä-

lillä, ja tähän vaikuttavat olennaisesti lehmän tuotosvaihe, dieetti ja sen kuitupitoisuus. 
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Rochen ym. (2009) mukaan lehmä kuluttaa kudosvarojaan 40–100 päivää poikimisen jäl-

keen, minkä jälkeen se alkaa täydentää niitä. Maitotuotos, tiineyden vaihe ja sikiöiden 

määrä vaikuttavat lehmän glukoosin tarpeeseen (Bell ja Bauman 1997). Loppulypsykau-

della lehmät valmistautuvat seuraavaan laktaatioon kasvattamalla kudosvarastojaan 

(Kokkonen ym. 2010). Pitkä lypsykausi saattaa altistaa lihavuudelle, jolloin myös hei-

kentyneen immuunipuolustuksen riski poikimisen jälkeen on suuri (Henderson ym.2016). 

Lihomiseen vaikuttavat pitkän lypsykauden lisäksi myös geenit, sillä lehmien välillä on 

perinnöllisiä eroja siinä, kuinka suuren osan energiasta ne suuntaavat kudosvarastojen 

keräämiseen (Friggens ym. 2004). Holteniuksen ym. (2003) mukaan liikaa energiaa si-

sältävä ruokinta loppulypsykaudella altistaa lihomiselle. Loppulypsykauden yliruokintaa 

tuleekin välttää (Nielsen ym. 2010). 

 

2.3 Rasvavarastojen käyttö 

 

 Lehmän painoon vaikuttavat sen koko, rasvan määrä ja ruoansulatuskanavan sisältö 

(Enevoldsen ja Kristensen 1997). Nämä puolestaan ovat riippuvaisia tiineyden ja laktaa-

tion vaiheesta sekä lehmän iästä (Koenen ym. 1999). Rasvavarastojen määrää ja muutosta 

arvioidaan usein kuntoluokituksen avulla käyttäen viisiportaista asteikkoa, jossa 1 on ali-

kuntoinen ja 5 lihava (Edmondson ym. 1989). 

 

Lehmän lihavuus tai rasvakudoksen määrä voi vaikuttaa lipolyysin aktiivisuuteen (Herdt 

2000). Ricon ym. (2015) mukaan lihavat lehmät, jotka olivat kuntoluokassa neljä tai yli, 

olivat aivan lopputiineyden aikaan taipuvaisia laihtumaan ja pudottivat kuntoluokkaansa. 

Lihavien lehmien glukoosin, insuliinin ja NEFA:n pitoisuudet veressä olivat suuremmat 

verrattuna lehmiin, jotka olivat kuntoluokassa kolme tai alle. Laihojen lehmien insuliini-

herkkyys oli puolestaan parempi. Holtenius ym. (2003) totesivat myös, että ummessaolo-

kauden liikalihavuus saattaa altistaa suuremmalle insuliiniresistenssille alkulypsykau-

desta. 

 

Garnsworthy ja Jones (1993) puolestaan totesivat, että lihavat lehmät mobilisoivat vä-

hemmän kudosvarojaan, mikäli niiden dieetti poikimisen jälkeen sisälsi runsaasti ener-

giaa. Myös Nielsenin ym. (2010) tutkimuksessa lihavat lehmät hyötyivät enemmän poi-

kimisen jälkeen runsasenergisestä dieetistä verrattuna laihempiin lehmiin. Useamman 
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kerran poikineet, runsasenergisellä ummessaolokauden ruokinnalla olleet lehmät pudot-

tivat kuntoluokkaansa alkulaktaatiossa enemmän verrattuna lehmiin, jotka olivat syöneet 

vähemmän energiaa sisältävää ummessaolokauden seosrehua. Runsaammin energiaa um-

messaolokaudella saaneet vanhemmat lehmät olivat negatiivisemmassa energiataseessa 

ja menettivät enemmän kuntoluokkaansa kuin niukemmin ummessaolokaudella ruokitut. 

Ensikoilla poikimista edeltävä dieetti ei vaikuttanut kuntoluokan muutokseen poikimisen 

jälkeen (Janovick ja Drackley 2010). 

 

On myös havaittu, että liian laihojen lehmien (kuntoluokka alle 2.25) kuntoluokan nosta-

minen loppulypsykaudesta on tarpeen, sillä laihana umpeenmenevät lehmät ovat alttiim-

pia hedelmällisyys- ja terveysongelmille poikimisen jälkeen. Dalen ym. (2017) tutkimuk-

sessa alikuntoisten lehmien kuntoluokkaa yritettiin nostaa vähentämällä valkuaisen mää-

rää ruokinnassa ja lisäämällä tärkkelystä jo ennen varsinaisen ummessaolokauden alkua, 

mutta sillä ei saatu merkittäviä hyötyjä seuraavan kauden terveyteen. Machadon ym. 

(2010) mukaan alle kolmen kuntoluokassa umpeen laitettavilla lehmillä oli seuraavan 

laktaation alussa ongelmia sorkkaterveydessä, kuten anturahaavaumia ja valkoviivan re-

peämiä. 

 

Ummessa olevan lehmän optimikuntoluokasta on hieman erilaisia tuloksia, esimerkiksi 

Machadon ym. (2010) tutkimuksessa todettiin, että optimikuntoluokka umpeen laitetta-

essa oli 3. Garnsworthyn (2007) mukaan korkeatuottoisen lehmän optimikuntoluokka 

umpeen laitettaessa oli puolestaan 2.75. Barlettan ym. (2017) mukaan siirtymäkauden 

alussa lehmän tulisi olla kuntoluokassa 2.5–3.0. 

 

Schuhin ym. (2018) tutkimuksessa alle 3.5 kuntoluokassa poikineiden lehmien kuiva-ai-

nesyönti oli suurempi, ja ne saavuttivat positiivisen energiataseen poikimisen jälkeen no-

peammin kuin tätä lihavammat (kuntoluokka >3.5) lehmät. Rochen ym. (2013) mukaan 

lehmien optimikuntoluokka poikimisen aikaan on 3.0 ja hiehoilla 3.25, jotta minimoidaan 

lihavuuteen yhteydessä olevat terveysongelmat. Bederen ym. (2018) mukaan hedelmälli-

syyden kannalta olisi edullista, jos ummessaolokauden kuntoluokka olisi korkeintaan 

3.10 ja näin osaltaan vältettäisiin voimakas laihtuminen alkulaktaation aikana.  
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2.4 Lihavuuden aiheuttama tulehdustila 

 

Muutamia viikkoja ennen poikimista lehmän immuunipuolustus heikkenee (LeBlanc 

2010). Tulehdustila ja kudosten mobilisaatio vähentävät kuiva-ainesyöntiä alkulaktaati-

ossa, mikä aiheuttaa lehmälle terveydellisiä haasteita (Kuhla 2020). Negatiivisen ener-

giataseen aiheuttaman hyperketonemian on esimerkiksi todettu olevan yhteydessä häiri-

öihin utareen puolustusmekanismeissa (Suriyasathaporn ym. 2000b). 

 

Rukkwamsukin ym. (1999) mukaan etenkin lihavien lehmien kohdalla ruokintaa tulisi 

rajoittaa ummessaolokaudella, koska suuri kuntoluokka lisää aineenvaihdunnallisten ja 

tulehduksellisten sairauksien riskiä. Liian vahva ruokinta ummessaolokaudella lisää tu-

lehdusta välittävien sytokiinien tuotantoa rasvakudoksessa, mikä puolestaan voi lisätä tu-

lehdusreaktioita maksassa. Triglyseridit kerääntyvät maksakudokseen ja se puolestaan 

heikentää maksan toimintaa (Beever 2006). 

 

Lihavuus lisää rasvakudoksissa valmiudessa olevien makrofagien osuutta kymmenestä 

prosentista jopa viiteenkymmeneen (Weisberg ym. 2003). On myös tutkittu, että lop-

pulypsykaudella negatiivisesta energiataseesta kärsivillä lehmillä makrofagien osuus ras-

vakudoksessa oli suurempi verrattuna lehmiin, joilla energiatase oli positiivinen (Contre-

ras ym. 2016). Samansuuntaisiin tuloksiin tulivat Newman ym. (2019), joiden mukaan 

alkulypsykaudesta paljon painoaan pudottaneilla lehmillä rasvakudoksen makrofagien 

määrä oli selkeästi koholla. Kuhlan (2020) mukaan myös aivojen glia-solut voivat muista 

kudoksista riippumatta tuottaa tulehdusta välittäviä sytokiinejä, ja glia-solujen toiminta 

alkulaktaatiossa onkin erittäin aktiivista. Sytokiinien lisääntyneen tuotannon vuoksi on 

mahdollista, että eläimen koko immuniteetti heikkenee ja siten se on myös alttiimpi kai-

kille patogeenisille tekijöille (Beever 2006). 

 

Elimistön matala-asteinen tulehdustila on yhteydessä niin alkulaktaation aineenvaihdun-

nallisiin sairauksiin kuin infektioiden esiintyvyyteenkin (Bradford ym. 2015). Kaikissa 

aineenvaihdunnan kannalta tärkeissä kudoksissa on valmiina tietty reservi puolustusso-

luja. Näin ollen pienelläkin tulehduksellisella muutoksella voi olla yllättävänkin suuria 

vaikutuksia niin lipolyysiin, glukoneogeneesiin kuin galaktopoieesiinkin (Bradford ja 

Swartz 2020). 
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3 TERVEYDELLISET HAASTEET 

 

Keskimäärin puolet siirtymävaiheen lehmistä kärsii joko aineenvaihdunnallisista, ravit-

semuksellisista tai tulehduksellisista ongelmista (LeBlanc 2010). Ongelmien esiintyvyy-

teen vaikuttaa ajankohdan lisäksi myös poikimakerta. Useamman kerran poikineet lehmät 

ovat herkempiä sairastumaan ketoosiin (Vanholder ym. 2015) ja poikimahalvaukseen 

verrattuna nuorempiin lehmiin (Rautala 1996). 

 

3.1 Poikimahalvaus 

 

Poikimahalvaus on kuumeeton tauti, joka ilmenee poikimisen yhteydessä. Sen oireina 

ovat hermoihin ja lihaksiin liittyvä vajaatoiminta ja siitä aiheutuva velttous ja halvaantu-

minen, makuulla olo, sokki, kylmät raajat ja lamaantunut, poissaoleva käytös (Goff 

2008). Poikimahalvaus on kalsiumaineenvaihdunnan häiriö, jossa veren kalsiumpitoisuus 

laskee. Poikimisen jälkeen kalsiumin tarve lisääntyneeseen maidontuotantoon nousee 

äkisti, jolloin lehmä ei saa riittävästi kalsiumia ruoansulatuskanavan kautta ja myöskään 

luustosta ei ehditä vapauttaa tarpeeksi kalsiumia (Rautala 1996). Poikimahalvauksen 

taustalla on siis lähes aina hypokalsemia (Goff 2008), jota ilmeneekin hyvin yleisesti 

muutamien päivien ajan poikimisen jälkeen (LeBlanc 2010). Kliininen tai subkliininen 

hypokalsemia vaikuttaa haitallisesti lehmän aineenvaihduntaan ja immuunipuolustukseen 

leukosyyttien osalta (Martinez ym. 2012). Poikimahalvauksen riski pienenee, jos kal-

siumin määrää ruokinnassa rajoitetaan ummessaolokaudella (Rautala 1996). 

 

Lihavuus lisää negatiivista energiatasetta, mikä puolestaan aiheuttaa hyperketonemian. 

Se taas lisää riskiä sairastua myös poikimahalvaukseen (Aleri ym. 2016). Poikimahalvaus 

heikentää vetimen sulkijalihaksen toimintaa ja näin ollen patogeenien on mahdollista 

päästä utareeseen, mikä lisää utaretulehduksen riskiä (Aleri ym. 2016). 

 

3.2 Ketoosi 

 

Ketoosi on lypsylehmien aineenvaihduntasairaus, joka ilmaantuu yleensä poikimisen jäl-

keisinä viikkoina. Lehmän on tällöin erityisen vaikea sopeutua negatiiviseen energiata-

seeseen. Ongelmia alkaa syntyä siinä vaiheessa, kun lehmän elimistö ei pysty tuottamaan 
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tarpeeksi glukoosia (Herdt 2000). Ketoosista kärsivien lehmien veren maitohappopitoi-

suudet ovat suurempia ja VFA-pitoisuudet pienempiä kuin terveillä lehmillä (Henning 

ym. 2010). 

 

Ketoosi jaetaan kliiniseen ja subkliiniseen ketoosiin. Molemmissa veren ketoainepitoi-

suus on kohonnut, mutta kliinisessä ketoosissa lehmällä ilmenee myös kliinisiä oireita 

(Raboisson ym. 2014). Kliinisessä ketoosissa maksa kuormittuu, kun rasvahappoja ja 

muita lipidejä ei ehditä kuljettaa tarpeeksi nopeasti pois maksasta. Tällöin lehmälle voi 

syntyä rasvamaksa (Herdt 2000). 

 

Kuusi ensimmäistä laktaatioviikkoa on yleisin aika sairastua subkliiniseen ketoosiin, ja 

suurin osa sairastumisista tapahtuu jo toisella laktaatioviikolla (Geisenhauser ym. 1998). 

Samaan tulokseen päätyi LeBlanc (2010), jonka mukaan kaksi ensimmäistä laktaatioviik-

koa ovat yleisimmät viikot sairastua subkliiniseen ketoosiin. Rathbunin ym. (2017) tutki-

muksessa lehmät sairastuivat ketoosiin keskimäärin yhdeksäntenä laktaatiopäivänään, ja 

todennäköisyys sairastumiselle suureni joka poikimisella. 

 

Subkliininen ketoosi lisää jalkaongelmien ja juoksutusmahan siirtymän riskiä (Suthar ym. 

2013). Ketoosin on todettu olevan yhteydessä myös muihin aineenvaihdunnallisiin häiri-

öihin (Berge ja Vertenten 2014) ja utaretulehduksiin (Suriyasathaporn ym. 2000b). Sub-

kliiniseen ketoosiin sairastuneiden lehmien kuiva-aineen syönti vähenee (Goldhawk ym. 

2009), ja näin ollen niiden märehtimisaikakin on lyhyempi (Liboreiro ym. 2015). On 

myös havaittu, että todennäköisyys sairastua subkliiniseen ketoosiin oli pienempi niillä 

lehmillä, jotka märehtivät enemmän viikko ennen poikimista (Kaufman ym. 2016). 

 

Lihavat lehmät mobilisoivat enemmän lipidejä ja aminohappoja jo viikkoa ennen poiki-

mista verrattuna normaalin kuntoluokan lehmiin ja myös jatkavat kudosvarojen mobili-

sointia tehokkaasti usean viikon ajan poikimisen jälkeen (Kokkonen ym. 2005). Ketoosin 

ilmaantuvuutta voitaisiinkin vähentää ehkäisemällä edellisen lypsykauden loppuvai-

heessa ja ummessaolokauden aikana tapahtuvaa lihomista ja siitä aiheutuvaa rasvavaras-

tojen liian runsasta mobilisaatiota poikimisen jälkeen (Rathbun ym. 2017). Myös useat 

muut tutkimukset ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että suuri kuntoluokka ennen poi-

kimista lisää ketoosin todennäköisyyttä (Shin ym. 2015, Vanholder ym. 2015, Kaufman 

ym. 2016).  
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Ummessaolokaudella ruokinnassa tulisi olla paljon kuitua, mutta vähän energiaa. Um-

messaolokauden energiaköyhä ruokinta lieventää poikimisenjälkeistä negatiivista ener-

giatasetta ja näin ollen myös ketoosin esiintymistä ja voimakkuutta (Mann ym. 2015). 

 

3.3 Muut ruoansulatus- ja aineenvaihduntaongelmat 

 

Normaaliolosuhteissa pötsin pH on välillä 5.5–7 (Dirksen ym. 1997). Kun nopeasti fer-

mentoituvien hiilihydraattien eli tärkkelyksen ja sokerin osuus dieetissä kasvaa poikimi-

sen jälkeen, orgaanisten happojen (VFA ja maitohappo) tuotanto pötsissä nousee. Tällöin 

pötsin puskurointikapasiteetti saattaa ylittyä, jolloin pötsin pH laskee. Tämä pötsin hap-

pamoituminen aiheuttaa lehmälle monia ongelmia, kuten kipua ja syömättömyyttä sekä 

heikentää rehun sulavuutta ja vähentää maitotuotosta (Chiquette ym. 2008). Ensikoilla on 

vanhempiin lehmiin verrattuna suurempi riski pötsin happamoitumiseen (Krause ja Oet-

zel 2006), sillä niillä ei ole takanaan edellisiä lypsykausia, joilla ne olisivat voineet tottua 

nopeasti sulavaan, korkeaenergiseen dieettiin (Penner ym. 2007). 

 

Mikäli pötsin pH pysyy matalalla pitkään, voi lehmälle kehittyä subakuutti pötsiasidoosi. 

Toiset lehmät ovat sille luonnostaan herkempiä, sillä pötsin pH:n vaihtelu on yksilöllistä 

(Humer ym. 2018). Akuutti pötsin happamoituminen saattaa syömättömyyden lisäksi ai-

heuttaa myös ripulia, vaimentaa pötsin liikkeitä ja laskea kuntoluokkaa (Krause ja Oetzel 

2006). Chaidaten ym. (2014) tutkimuksessa pötsin happamoituminen lisäsi laihtumista 

alkulaktaatiossa. Edellisistä tutkimuksista poiketen Bramley ym. (2013) eivät laidunta-

neilla lehmillä tehdyssä tutkimuksessaan havainneet eroja eri kuntoluokassa olevien 

eläinryhmien välillä silloin, kun pötsiasidoosi havaittiin. Subakuutti pötsiasidoosi voi li-

sätä lehmän riskiä muille sairauksille, kuten sorkkakuumeelle, juoksutusmahan siirty-

mälle tai rasvamaksalle (Humer ym. 2018). 

 

Rasvamaksa eli maksan lipidoosi syntyy, kun rasvakudoksen nopean mobilisoinnin 

vuoksi maksa ei ehdi poistaa triglyseridejä ja ne kertyvät maksaan (Grummer 1993). Tä-

Tämän seurauksena vain osa maksan verenkierrosta ottamista vapaista rasvahapoista ha-

pettuu täydellisesti, jolloin esimerkiksi BHBA:n ja muiden ketoaineiden pitoisuudet ve-

renkierrossa suurenevat (Beever 2006). 
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Juoksutusmahan siirtymä on etenkin korkeatuottoisten lehmien sairaus, ja se ilmenee nel-

jän ensimmäisen laktaatioviikon aikana (Fiore ym. 2018). Juoksutusmahan siirtymällä 

tarkoitetaan tilannetta, jossa se siirtyy normaalilta paikaltaan vatsaontelon seinämää koh-

den aiheuttaen lehmälle syömättömyyttä ja kipua (van Winden ym. 2003). Tämän seu-

rauksena lehmän muut terveysongelmat lisääntyvät, hedelmällisyys heikkenee, maitotuo-

tos vähenee ja myös todennäköisyys ennenaikaiselle poistolle lisääntyy (Klevenhusen 

ym. 2015). 

 

Kaikki korkeatuottoiset lehmät ovat negatiivisessa energiataseessa tuotoskauden ensim-

mäisten viikkojen aikana, mutta vain pienelle osalle kehittyy juoksutusmahan siirtymä 

(Cameron ym. 1998). Juoksutusmahan siirtymä on yhdistetty veren pieneen sukkinaatti-

pitoisuuteen (Sevinc ym. 2002). Guo ym. (2019) puolestaan totesivat, että negatiivisesta 

energiataseesta kertova sitruunahappokierron välituotteiden, sitruuna- ja cis-akoniittihap-

pojen, lasku oli yhteydessä juoksutusmahan siirtymään vastapoikineilla lehmillä. Juoksu-

tusmahan siirtymästä kärsivillä lehmillä myös plasman pyridoksiini- eli B6-vitamiinitaso 

oli merkittävästi alentunut. Birdin (2018) mukaan B6-vitamiini on tärkeä antioksidantti 

ja tulehdusta hillitsevä aine. Guon ym. (2019) mukaan juoksutusmahan siirtymästä kärsi-

villä lehmillä oli puutetta B6-vitamiinista ja näin ollen oksidatiivisella stressillä ja elimis-

tön tulehdusvasteella oli yhteys siirtymän esiintyvyyteen. 

 

Sutharin ym (2013) mukaan lehmillä, jotka sairastivat subkliinistä ketoosia, oli suurempi 

todennäköisyys juoksutusmahan siirtymiselle. Samansuuntaisista tuloksista raportoivat 

myös Mann ym. (2015), joiden mukaan kohonneet BHBA-pitoisuudet poikimisen jälkeen 

olivat yhteydessä alkulaktaation terveysongelmiin, kuten juoksutusmahan siirtymään.  

 

3.4 Hedelmällisyyteen liittyvät ongelmat 

 

Poikimisen jälkeen ilmenevä kohtutulehdus on yleinen, etenkin korkeatuottoisten leh-

mien, sairaus, joka lisää hedelmällisyysongelmia ja lehmien ennenaikaisia poistoja. Se 

myös vähentää maitotuotosta ja lisää taloudellisia tappioita karjanomistajalle (Sheldon 

ym. 2009, Valdmann ym. 2018). Kohtutulehdus aiheuttaa lehmälle kuumetta, syömättö-

myyttä ja pienentää maitotuotosta. Sen oireena on punaruskea, vetinen erite kohdusta 21 

päivän aikana poikimisesta. Mätä kertoo kohdun infektoitumisesta (Sheldon ym. 2006). 
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On todettu, että ketoosi lisää riskiä sairastua myös kohtutulehdukseen (Shin ym. 2015). 

Muita kohtutulehduksen riskitekijöitä ovat muut aineenvaihdunnalliset sairaudet sekä 

poikimisen aikaan ilmenevät ongelmat, kuten keisarinleikkaus, jälkeisten jääminen tai 

kohdun esiinluiskahdus. Mikäli eläimen immuunipuolustus on heikentynyt, se ei pysty 

estämään kaikkia ympäristön patogeenejä ja seurauksena on tulehdus (Sheldon ja Dobson 

2004). Sheldonin ym. (2002) mukaan kohdun bakteerikontaminaatiota on lähes mahdo-

tonta estää kokonaan. 

 

Poikimisen yhteydessä ja sen jälkeen ilmaantuvat terveysongelmat voivat välillisesti ai-

heuttaa ongelmia hedelmällisyyteen seuraavien kuukausien aikana (LeBlanc 2010). Esi-

merkiksi kohtutulehduksesta kärsineiden lehmien tiinehtyvyys oli 20 % heikompi verrat-

tuna terveisiin lehmiin (LeBlanc ym. 2002). Ospinan ym. (2010) mukaan siirtymäkauden 

suuret ketoainepitoisuudet vaikuttavat haitallisesti hedelmällisyyteen. On myös todettu, 

että munasarjarakkulat ovat yleisempiä ketoosilehmillä verrattuna terveisiin lehmiin 

(Shin ym. 2015). 

 

Ummessaolokaudella lihoneilla lehmillä on ongelmia myös hedelmällisyydessä (Rukk-

wamsuk ym. 1999). Tämä johtuu pitkälti siitä, että negatiivisessa energiataseessa sekä 

ovulaation mahdollistavan lutenisoivan hormonin, että follikkeita stimuloivan insuliinin 

eritys pienenee (Butler 2003). Grummerin ym. (1993) mukaan lehmillä, joilla veren 

NEFA-pitoisuus oli suuri poikimisen yhteydessä, oli riski myös poikimavaikeuksiin ja 

jälkeisten jäämiseen. Toisaalta myös loppulypsykaudella laihtuminen ja liian laihana 

(kuntoluokka alle 2.25) umpeenmeno aiheutti komplikaatioita synnytyksessä, kohtutu-

lehduksia ja jälkeisten jäämistä (Roche ym. 2015). 

 

3.5. Utareterveys 

 

Lypsylehmien yleisin sairaus on utaretulehdus, jonka hoidosta aiheutuu huomattavia kus-

tannuksia (Seegers ym. 2003). Se määritellään maitorauhasen peruskudoksen eli paren-

kyymin tulehdukseksi. Utaretulehdukset voidaan oireiden näkyvyyden perusteella jakaa 

kliinisiin ja subkliinisiin eli piileviin tulehduksiin. Kliinisen utaretulehduksen oireita ovat 

muutokset maidon koostumuksessa, yleiset tulehdusoireet utareessa sekä lehmän 
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yleisoireet, kuten kuume (Radostits ym. 2007). Muutokset maidon koostumuksessa ja 

utaretulehdusnäytteet ovat avuksi määritettäessä infektion aiheuttamaa mikrobia (Pyörälä 

2003). 

 

Utaretulehdusbakteerit jaetaan tartunnallisiin ja ympäristöperäisiin (Radostits ym. 2007), 

ja edelleen tulehdusreaktion voimakkuuden perusteella merkittäviin ja vähäpätöisiin tau-

dinaiheuttajiin (Schepers ym. 1997). Merkittäviä taudinaiheuttajia ovat esimerkiksi Sta-

fylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Escherichia 

coli ja Streptococcus uberis. Vähäpätöisten bakteerien aiheuttama tulehdusreaktio on 

melko lievä, ja näitä ovat kaikki muut bakteerit, lähinnä Koagulaasi negatiiviset (KNS) 

stafylokokkilajit ja Corynebacterium bovis (Schepers ym. 1997). 

 

Utaretulehdusten riski on suurempi, mikäli lehmän kuntoluokka on suuri ummessaolo-

kaudella ja laskee rajusti lehmien laihtuessa poikimisen jälkeen (Valde ym. 2007, Leela-

hapongsathon ym. 2016). Leelahapongsathonin ym. (2016) mukaan uteretulehdusriski oli 

pienempi niillä lehmillä, joiden kuntoluokassa ei tapahtunut suuria muutoksia lypsykau-

sien välillä. Valden ym. (2007) tutkimuksessa kuntoluokan vaihtelu tuotoskausien välillä 

oli vanhemmilla lehmillä pienempi verrattuna nuoriin lehmiin. 

 

Valden ym. (2007) mukaan utaretulehduksia oli enemmän karjoissa, joissa lehmien kun-

toluokat ummessaolokaudella olivat keskimääräistä suuremmat. Lihavat lehmät olivat 

alttiita laihtumaan poikimisen jälkeen, ja tämä saattoi aiheuttaa ongelmia utaretervey-

delle. Suriyasathapornin ym. (2000a) tutkimuksessa alkulaktaation aikana laihtuneilla 

lehmillä, joiden kuntoluokka putosi alle kolmen, oli suurempi riski sairastua kliiniseen 

utaretulehdukseen verrattuna lehmiin, joiden kuntoluokat pysyivät välillä 3–3.5. Ruokin-

nan rajoittaminen ennen umpeenpanoa, ja etenkin lihavien lehmien kohdalla myös um-

messaolokaudella, pienensi utaretulehdusriskiä (Valde ym. 2007). 

 

4 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lypsylehmän painonmuutosten yhteyttä peräkkäis-

ten tuotoskausien terveydentilaan. Toisena tavoitteena oli tutkia painonmuutosten ja mä-

rehtimisaikojen välistä yhteyttä. 
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Tutkimushypoteesit olivat: 

 

- Voimakas lihominen edellisen loppulypsykauden aikana lisää terveysongelmia 

poikimisen jälkeen. 

- Lypsykauden alun voimakas laihtuminen on yhteydessä lisääntyneisiin terveys-

ongelmiin kuluvan lypsykauden aikana. 

- Edellisen lypsykauden aikana runsaasti lihoneiden lehmien märehtimisaika on ly-

hyempi seuraavan lypsykauden alkuvaiheessa. 

 

5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilan pihattonavetassa 

kerättyä, automaattisten mittausjärjestelmien tuottamaa ja aiemmin analysoimatonta tie-

toa. Tätä tietoa täydennettiin Viikin tutkimusnavetan parsiosastossa tehdyissä kokeissa 

kerätyillä tiedoilla. Tutkimustilalla on tehty lypsylehmien tunnutuskauden ruokintaan ja 

lypsykauden energia- ja valkuaisruokintaan liittyviä tutkimuksia, ja tässä tutkimuksessa 

käytettiin Viikin opetus- ja tutkimustilalla aikavälillä 1.1.2017 – 6.10.2021 kerättyä dataa. 

 

Edellä mainittu data koostui lehmien elopainoista ja sen muutoksista yksilöittäin. Näihin 

tietoihin yhdistettiin tuotostarkkailun tietokannoista ja navetan omasta kirjapidosta saadut 

tiedot lehmien yleisestä terveydentilasta ja utareterveydestä. 

 

5.1 Eläimet ja aineiston koostaminen 

 

Lehmien poikimapäivät, poistot ja muut tarvittavat eläintiedot saatiin Minun Maatilani -

ohjelmistosta (MTech Digital Solutions Oy, Vantaa). Tutkimusaineistoon sisällytettiin 

kyseisenä ajanjaksona vähintään kaksi kautta lypsäneet lehmät, jotta oli mahdollista ana-

lysoida loppulypsykaudella tapahtuvan lihomisen yhteyttä seuraavan lypsykauden alun 

terveyteen. Yhteensä tutkimuksessa oli mukana 166 ayrshire-lehmää. Kokeisiin valittujen 

eläinten suhteen on noudatettu Suomen ja EU:n lainsäädäntöä (kansallinen lainsäädäntö 

”laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta 497/2013” ja EU 

direktiivi 2010/63/EU). 
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Viikin opetus- ja tutkimustilalla on tehty kyseisellä ajanjaksolla useita tutkimuksia, osa 

navetan pihatto-osastossa ja osa tutkimusparsissa. Tutkimuksessa käytettiin pääosin pi-

hatossa kerättyä dataa, koska lehmien painotietoja oli systemaattisesti saatavissa vain ro-

bottilypsyssä olleista lehmistä. Painotietoja täydennettiin tutkimusparsissa tehdyistä ko-

keista kerätyillä tiedoilla. 

 

5.2 Mittausdata 

 

Lehmät lypsettiin pihatossa lypsyrobotilla (Lely Astronaut A3, Lely International, 

Maassluis, Alankomaat). Parsissa sekä poikimakarsinassa lehmät lypsettiin putkilypsy-

koneella (DeLaval, Tumba, Ruotsi) kaksi kertaa päivässä. Pihatossa olleet lehmät punnit-

tiin jokaisen lypsykerran alussa lypsyrobotin vaa’alla. Lypsyrobotti myös mittasi maito-

tuotoksen jokaiselta lypsykerralta. 

 

5.2.1 Punnitustulokset 

 

Jokaisen lehmän painotiedot (kg) saatiin lehmien lypsykohtaisista tiedoista lypsyrobotin 

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

Datan käsittely tehtiin Microsoft Excel -ohjelmalla. Robottidatasta poistettiin sellaiset ri-

vit, joissa lehmä oli suorittanut vain ohikulun. Dataan lisättiin lehmien poikima- ja um-

peenpanopäivät sekä lypsykausien numerot. Laktaatiopäivät ja -viikot laskettiin kaavoilla 

poikimapäivän perusteella. 

 

Jotta puuttuvia painoja pystyttiin täydentämään, koottiin erilliseen taulukkoon lehmien 

osallistuminen eri kokeisiin ja mahdolliset poistot karjasta. Punnitustuloksia täydennettiin 

tutkimusparsissa tehtyjen kokeiden lehmäkohtaisilla painotiedoilla, jotka oli saatu erilli-

sellä eläinvaa’alla (CV 9600 Scale, Solotop Oy, Helsinki, Suomi) tehdyistä punnituksista. 

 

Aikaväleille 1–14, 42–56, 84–98, 140–154, 210–224 ja 280–294 päivää poikimisesta las-

kettiin keskimääräiset painot. Kahden viikon aikaväliä käytettiin, sillä tutkimusparsissa 

tehdyissä kokeissa mukana olleiden lehmien päivittäisiä painotietoja puuttui varsin run-

saasti. Niitä puuttui myös pihatossa olleilta lehmiltä laktaation alkupäiviltä sekä niissä 

tapauksissa, jos lehmä oli esimerkiksi sairastumisen takia siirretty sairaskarsinaan tai 



20 

 

parteen. Kahden viikon aikavälin käyttö mahdollisti laajemman aineiston keräämisen pai-

nonmuutoksista. Elopainon muutokset laskettiin edellä mainittujen ajankohtien välille. 

Elopainon muutosten aikavälit on tuloksissa ilmoitettu kahden viikon jaksojen keskipis-

teiden välisinä: 7–49, 7–91, 49–217, 49–287, 91–217, 91–287, 7–217 ja 7–287 päivää 

poikimisesta. 

 

5.2.2 Märehtimisdata 

 

Märehtimistiedot (min/pv) saatiin lypsyrobotin järjestelmästä. Lehmille oli asennettu 

kaulapantaan märehtimisaikaa mittaava tunnistin (Lely Qwes HR, Lely International, 

Maassluis, Alankomaat). Dataan lisättiin jokaisen lehmän kohdalle poikimapäivä ja lak-

taationumero. Tämän jälkeen käytettiin Microsoft Excel -ohjelman pivot-työkalua ja las-

kettiin taulukko, jossa kunkin lehmän kohdalla saatiin märehtimisminuutit laktaatiopäi-

vänä. Märepannat oli vaihdettu uuteen, etäluettavaan malliin (Lely Qwes HR-LD) 

17.12.2019. Päivittäinen märehtimisdata oli tunnistinten vaihtoon saakka 12 x 2 h jak-

soissa ja sen jälkeen 24 x 1 h jaksoissa. Datasta poistettiin ne päivät, jolloin huomattava 

määrä mittausdataa puuttui eli datassa oli alle 11 jaksoa/pv vanhemmassa datassa ja alle 

22 jaksoa/pv uudemmassa datassa. Märehtimisaika niiltä päiviltä, jolloin mittausdataa 

puuttui enintään 2 h ajalta, korjattiin kaavalla vastaamaan 24 h mittausaikaa. Oletuksena 

oli, että puuttuvan jakson märehtimisaika oli sama kuin saman päivän mitattujen jaksojen 

keskiarvo. Päivittäisen märehtimisajan viikkokeskiarvot laskettiin päiväkohtaisista tie-

doista. 

 

5.3 Terveysdata 

 

Terveyteen liittyvä data koostettiin kolmesta eri lähteestä. Suomessa laki velvoittaa, että 

eläinlääkärin hoitoa ja lääkkeitä vaatineiden hoitojen tulee näkyä nautatilojen terveyden-

huollon seurantajärjestelmässä (Naseva 2022). Tutkimusta varten tästä järjestelmästä saa-

tiin tiedosto, jossa oli kaikki edellä mainitut hoidot aikavälillä 1.1.2017 – 22.12.2021. 

Tämän lisäksi hyödynnettiin Viikin opetus- ja tutkimustilan navettapäiväkirjan aineistoa 

samalta aikaväliltä. Utareterveyteen liittyvä data puolestaan saatiin Valmasta, joka on Va-

lion maitotilayrittäjien sähköinen viestintäkanava. 
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5.3.1 Naseva 

 

Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmästä (Naseva) saadut tiedot tuotiin Mic-

rosoft Excel -ohjelmaan ja tiedostosta poistettiin hoidot, jotka eivät olleet suoraan yhtey-

dessä tutkittavaan aiheeseen. Tiedostosta poistettiin seuraavat merkinnät: napatulehdus, 

vasikoiden hengitystietulehdus, kierresorkka, kiimojen synkronointi, alkion siirtoon liit-

tyvät hormonihoidot, alkioiden huuhtelu, ennaltaehkäisevä sorkkahoito, nupoutus tai sar-

ven poisto, silmäsairaus, loiskäsittely, lisävetimen poisto, pälvisilsa, kaksoispohja, syylät, 

kannatinsiteen revähtäminen, tukkeuma, kiinnike ja suuri sikiö/lantion ahtaus. Koodi 

”Muu ennaltaehkäisevä hoito” sisälsi sekä umpituubeja että pälvisilsarokotuksia ja lois-

häätöjä. Rokotukset ja loishäädöt suodatettiin pois tästä datasta. 

 

Hoitotiedot luokiteltiin aineenvaihdunnan ja ruoansulatuksen häiriöihin (Taulukko 1), he-

delmällisyysongelmiin (Taulukko 2), utareterveyteen (Taulukko 3) ja jalkaterveyteen 

(Taulukko 4). Kullekin lehmälle koodattiin edellä mainittujen ongelmien esiintyminen (0 

= ei ongelmaa, 1 = ongelma havaittu yhden tai useamman kerran) kunkin laktaation ai-

kana.  

 

Naseva-aineistossa oli mukana myös seuraavat muiden tulehduksellisten sairauksien koo-

dit: Ihosairaus (420), Ihotulehdus (422), Muu hengityselinsairaus (403), Muu eläinlääkä-

rin lääkemääräyksellä hoidettu sairaus (690), Muu sairaus (450), Niveltulehdus (371) ja 

Nivelen ulkopuolinen tulehdus (372). Näiden kokonaismäärä oli yhteensä vain 18 kappa-

letta, joten ne jätettiin pois analysoinnista. 
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Taulukko 1. Naseva-aineiston aineenvaihdunta- ja ruoansulatushäiriöt ja niiden määrä 

(kpl). 

Naseva-

koodi 

Selite Määrä, kpl 

100 

 

Poikimahalvaus 2 

101 Poikimahalvaus 33 

111 Hypokalsemia 4 

140 Asetonitauti 3 

210 Puhaltuminen 1 

241 Juoksutusmahan laajentuma ja kiertymä, vasen 2 

260 Muu ruuansulatuskanavan sairaus 2 

660 Pötsihäiriö 8 

 

Taulukko 2. Naseva-aineiston hedelmällisyyshäiriöt ja niiden määrä (kpl). 

Naseva-

koodi 

Selite Määrä, kpl 

11 

 

Toimimattomat munasarjat 24 

12 Hiljainen kiima 15 

22 Munarakkulan surkastuminen, follikkeliat 8 

23 Rakkulat 26 

33 Heikko keltarauhanen 1 

41 Akuutti kohtutulehdus 7 

42 Involuutiohäiriö, hidas synnytinelimien palautuminen 11 

43 Märkäkohtu 10 

44 Emätintulehdus 1 

52 

 

Krooninen kohdun tai kohdunkaulan tulehdus 5 

53 Märkäkohtu 13 

61 Luominen 1 

640 Jälkeisten jääminen 7 

803 Ennaltaehkäisevä hormonikäsittely 5 
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Taulukko 3. Naseva-aineiston utareterveyteen liittyvät hoidot ja niiden määrä (kpl). 

Naseva-

koodi 

Selite Määrä, kpl 

300 

 

Utaretulehdus 2 

301 Utaretulehdus, äkillinen, kliininen 76 

302 Piilevä utaretulehdus 4 

303 Krooninen utaretulehdus 2 

610 Utaretulehdus, hoidettu lypsykauden aikana 2 

620 Utaretulehdus, umpeenpanohoito 11 

821 Umpeenpanohoito 80 

826 Muu ennaltaehkäisevä käsittely 190 

 

 

Taulukko 4. Naseva-aineiston jalka- ja sorkkasairaudet ja niiden määrä (kpl).  

Naseva-

koodi 

Selite Määrä,kpl 

359 

 

Sorkkavälin ajotulehdus 

 

27 

364 Anturahaavauma 1 

365 Sorkkavälin ihon tulehdus 2 

366 Kantasyöpymä 1 

367 Valkoviivan pilaantuma 1 

369 Muu sorkkasairaus 4 

370 Muu jalkasairaus 12 

761 Vertymiä anturassa 65 

763 Valkoviivan repeämä 17 

764 

 

Anturahaavauma 28 

766 Kantasyöpymä 59 

769 Muu sorkkasairaus 2 

779 Lievä/selvä ontuminen 2 
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Nasevasta saatuihin tietoihin yhdistettiin lypsykausittain tiedot lehmien painonmuutok-

sista. Dataan koodattiin myös ”ei hoitoja”, mikäli lehmä ei ollut tarvinnut eläinlääkärin 

hoitotoimenpiteitä koko kyseisen laktaation aikana. Naseva-aineistoa käytettiin myös, 

kun selvitettiin nykyisen laktaation terveydentilan yhteyttä edellisen laktaation tervey-

dentilaan. 

 

5.3.2 Navettapäiväkirja 

 

 

Aukeamittain valokuvatut navettapäiväkirjat aikaväliltä 26.12.2017 – 6.10.2021 käytiin 

läpi, ja niiden tiedot jaoteltiin Microsoft Excel –taulukkolaskentaohjelmalla tehtyihin tau-

lukoihin. Taulukoihin lisättiin lehmän nimen, hoitopäivän ja hoitotiedon yhteyteen myös 

lehmän korvanumero. Navettapäiväkirjojen hedelmällisyyteen liittyvät merkinnät rajat-

tiin vain jälkeisten kiinnijäämiseen. Aineistossa oli myös lehmien kiimoihin, siemennyk-

siin ja rakkuloihin liittyviä merkintöjä, mutta niiden kirjaaminen ei ollut ollut systemaat-

tista, minkä vuoksi ne jätettiin pois tästä tutkimuksesta. Datasta poistettiin samasta syystä 

myös merkinnät jalkakipuihin annetuista kipulääkkeistä. Navettapäiväkirjan tietoihin yh-

distettiin paino- ja laktaatiotiedot. Merkinnät jaoteltiin luokkiin vastaavalla tavalla kuin 

Naseva-data (Taulukko 5).  
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Taulukko 5. Navettapäiväkirjan merkintöjen jaottelu aihealueittain. 

 Hoito/ongelma Navettapäiväkirjan merkintöjen avain-

sanat 
 

Aineenvaihdunta- 

häiriöt 

 

 

Energialisä 

 

 

Kalsiumlisä 

 

Magnesiumlisä 

 

Seleeni 

 

Suola 

 

Öljy 

 

Nesteytys 

 

Poikimahalvaus 

 

Puhaltuminen 

 

Ketoosi 

 

 

Biorumin, propyleeniglykoli, pötsipotku, 

melassi, rumelan, Correct Ketosis 

 

Correct Calsium, Parevet 

 

Correct Mg, Sedaman 

 

Selevitan 

 

suolavesi, Seltin suola 

 

usein parafiiniöljy 

 

letkutus 

 

 

 

Hedelmällisyys- 

häiriöt 

 

Jälkeiset jääneet 

 

 

 

 

 

 

 

Utareterveys 

 

Utaretulehdus 

 

Utaretulehdusepäily 

 

Umpituubit ja/ 

tai vahat 

 

 

todettu tulehdus +/++/+++ 

 

oireet, mutta ei löydöstä 

 

Umpimycin, Orbenin, Kefa-nova, Noro-

seal, vahat 

 

Muut tulehdukselliset 

sairaudet 

 

Kuume 

 

Kipulääke 

 

 

ruumiinlämpö yli 39,5C 

 

Ketovet 

 

5.3.3 Maitonäytteet 

 

 

Viikin tutkimustilan karjasta utaretulehdusepäilyjä varten otetut maitonäytteet lähetetään 

analysoitavaksi Valio Oy:n Seinäjoen aluelaboratorioon Tulokset kirjautuvat sähköiseen 

viestintäkanava Valmaan, josta maitonäytetulokset vuosilta 2017–2021 tuotiin Microsoft 
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Excel -ohjelmaan. Tuloksiin yhdistettiin lehmien paino- ja laktaatiotiedot. Maitonäytetu-

loksista saatiin vedinkohtaisesti tiedot myös taudinaiheuttajabakteereista (Kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Maitonäytteistä vuosina 2017–2021 löydetyt taudinaiheuttajat (kpl). 

 

 

5.4 Tulosten laskenta ja tilastollinen analyysi 

 

Tilastollinen analyysi tehtiin SAS-ohjelmalla (versio 9.4, SAS Institute Inc. Cary, North 

Carolina, USA). Painonmuutosten yhteyttä terveysongelmien esiintymiseen testattiin 

käyttäen ristiintaulukointia. Ristiintaulukoinnissa käytettiin FREQ-proseduuria ja khiin 

neliö -testiä. Ristiintaulukointia varten aikaväleillä 7–49 ja 7–91 lehmät jaoteltiin niihin, 

jotka menettivät painoaan ja niihin, jotka eivät menettäneet. Muilla aikaväleillä lehmät 

jaoteltiin keskimääräistä enemmän ja vähemmän lihoneisiin. Jaottelu tehtiin prosentuaa-

lisen elopainon muutoksen perusteella.  

 

Edellisen ja seuraavan lypsykauden yhdysvaikutus terveyden eri osa-alueisiin selvitettiin 

ristiintaulukoinnilla. Mikäli jokin odotetuista frekvensseistä oli pienempi kuin viisi, tilas-

tollisen merkitsevyyden tulkintaan käytettiin Fisherin testiä. Muutoin käytettiin khiin ne-

liö -testiä. Märehtimisaikojen eroja edellä mainittujen, painonmuutokseltaan eroavien, 

ryhmien välillä analysoitiin varianssianalyysillä, käyttäen MIXED-proseduuria. Mallin 

ennustamien residuaalien normaalijakautuneisuutta testattiin käyttäen Univariate-
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proseduurin Shapiro-Wilkin testiä. Märehtimisajat eivät olleet normaalijakautuneita, jo-

ten niille tehtiin neliömuunnos ennen varsinaista tilastollista analyysiä. Tulosten tilastol-

linen merkitsevyys ilmaistiin p-arvoina, joissa p < 0,10 suuntaa antava, p < 0,05 merkit-

sevä, p < 0,01 hyvin merkitsevä ja p < 0,001 erittäin merkitsevä. Taulukoissa esitettiin 

tulokset vain niiltä lypsykausilta, joiden osalta jollakin aikavälillä oli tilastollista merkit-

sevyyttä. 

 

6 TULOKSET 

 

6.1 Painonmuutos ja märehtiminen 

 

Taulukossa 6 on esitetty lehmien keskimääräiset elopainot peräkkäisillä lypsykausilla. 

Edellisen lypsykauden osalta lehmien elopainot olivat pienimmillään aikavälillä 42–56 

päivää poikimisesta. Seuraavan lypsykauden osalta lehmät painoivat vähiten, kun päiviä 

poikimisesta oli kulunut 140–154. Molempien lypsykausien osalta lehmien elopainot suu-

renivat lypsykauden loppua kohden. Yksilöiden välillä oli suuria eroja. 

  

Taulukko 6. Aineistoon valittujen lehmien keskimääräiset elopainot, keskihajonta ja elo-

painojen ääripäät (kg) kahden peräkkäisen lypsykauden eri vaiheissa. 

Aikaväli, pv 
 

N   Paino, kg Keskihajonta min max 

Edellinen laktaatio      

1–14  123 671,4 77,13 517,1 876,1 

42–56 156 654,1 78,21 482,5 861,6 

84–98 161 655,1 77,87 453,2 875,7 

140–154 177 658,6 78,88 470,6 883,3 

210–224 188 678,6 80,13 483,8 936,7 

280–294 189 707,8 84,33 510,6 988,9 

Nykyinen laktaatio 
     

1–14  221 690,1 82,65 514,0 932,4 

42–56 253 673,7 83,24 482,5 893,9 

84–98 246 674,4 84,57 453,2 923,0 

140–154 247 672,6 82,18 470,6 931,2 

210–224 252 686,2 80,26 483,8 936,7 

280–294 234 711,3 84,92 503,9 988,9 

 

Kuva 2 kertoo elopainojen kehityksen lypsykausittain. Ensikot ja kaksi kertaa poikineet 

painoivat vähemmän kuin kolme tai useamman kerran poikineet lehmät. Niiden 



28 

 

painonmuutos lypsykauden aikana oli myös yhtenäisempää verrattuna vanhempiin leh-

miin, jotka alkoivat kerryttää painoa keskimäärin vasta lypsykauden puolivälin jälkeen. 

 

 

Kuva 2. Elopainojen kehittyminen lypsykausittain. 

 

Lehmät laihtuivat eniten nykyisen laktaation alussa päivinä 7–49, jolloin ne menettivät 

painoaan keskimäärin 124 grammaa. Keskilaktaation aikana elopainon muutos pysyi 

melko vakiona, ja loppulypsykaudesta lehmät lihoivat 213–292 grammaa päivässä. Koko 

lypsykautta tarkasteltaessa lehmien paino nousi lypsykausien aikana hieman (Taulukko 

7). 
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Taulukko 7. Painonmuutokset peräkkäisillä lypsykausilla. 

Aikaväli, pv  Muutos kg/pv Muutos % aikavälillä 

 N Keskiarvo min max Keskiarvo min max 

Edellinen laktaatio       

7–49 120 -0,061 -1,5 0,9 -0,35 -8,94 8,68 

7–91 110 0,041 -1,2 0,8 0,58 -12,38 10,73 

49–217 135 0,286 -0,1 0,7 10,69 -3,51 24,64 

49–287 138 0,217 -0,2 0,6 5,84 -4,79 16,59 

91–217 143 0,311 -0,1 0,7 9,59 -3,12 21,13 

91–287 149 0,243 -0,3 0,7 4,78 -5,72 14,94 

7–217 104 0,220 -0,2 0,6 9,37 -7,72 26,49 

7–287 106 0,142 -0,4 0,6 4,69 -9,75 21,28 

Nykyinen laktaatio       

7–49 198 -0,124 -1,8 0,97 -0,77 -12,33 8,68 

7–91 171 -0,015 -1,5 0,8 -0,01 -14,8 10,73 

49–217 177 0,260 -0,1 0,7 9,56 -3,5 24,64 

49–287 197 0,182 -0,2 0,6 4,83 -4,79 16,59 

91–217 181 0,292 -0,1 0,7 8,88 -3,12 21,13 

91–287 203 0,213 -0,3 0,7 4,14 -5,72 14,94 

7–217 140 0,189 -0,2 0,6 7,95 -8,72 26,49 

7–287 154 0,093 -0,4 0,6 3,22 -10,77 21,28 

 

 

Taulukko 8 kertoo keskimääräisen märehtimisajan minuutteina ensimmäisten kahdeksan 

laktaatioviikon ajalta. Lehmät märehtivät keskimäärin 439–520 minuuttia päivässä.  

Edellisellä lypsykaudella keskiarvoa enemmän lihoneet lehmät märehtivät vähemmän 

seuraavalla lypsykaudella. Edellisellä lypsykaudella aikaväleillä 49–217, 49–287 ja 91–

217 päivää poikimisesta keskimääräistä enemmän lihoneiden lehmien märehtimisaika 

seuraavalla lypsykaudella oli 40–50 min lyhyempi verrattuna keskimääräistä vähemmän 

lihoneisiin (p = 0,004, p = 0,02 ja p = 0,006). Nykyisen laktaation osalta, alkulaktaation 

märehtimisaika oli 60 minuuttia pidempi niillä lehmillä, joiden paino nousi keskimää-

räistä enemmän saman laktaation aikana (p = < 0,001). Sama tendenssi oli nähtävissä 

saman lypsykauden keski- ja loppuvaiheilla tapahtuneiden painonmuutosten osalta. Al-

kulaktaation painonmuutoksella ei kuitenkaan ollut yhteyttä märehtimisaikaan (Taulukko 

8). 
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Taulukko 8. Nykyisen lypsykauden laktaatioviikkoina 1–8 mitattu märehtimisaika ja 

edellisen ja nykyisen laktaation painonmuutosten yhteys siihen. 

 Märehtimisaika min/pv Tilastollinen merkitsevyys* 

Ryhmä 

lihoi yli 

keskiarvon 

lihoi alle 

keskiarvon SEM Ryhmä 

Laktaatio 

viikko 

Ryhmä& 

Laktaatiovk 

Edellinen laktaatio      

7–49 493 519 12,5 0,13 <0,001 0,67 

7–91 494 515 13,1 0,24 <0,001 0,40 

49–217 470 520 11,5 0,004 <0,001 0,37 

49–287 469 511 12,7 0,02 <0,001 0,22 

91–217 468 513 11,2 0,006 <0,001 0,21 

91–287 480 495 12,4 0,37 <0,001 0,12 

Nykyinen laktaatio      

7–49 489 480 9,5 0,57 <0,001 0,09 

7–91 483 481 10,6 0,86 <0,001 0,15 

49–217 439 496 11,3 <0,001 <0,001 0,05 

49–287 441 490 11,6 0,004 <0,001 0,47 

91–217 444 490 11,2 0,004 <0,001 0,01 

91–287 440 480 12,8 0,03 <0,001 0,10 
SEM = keskihajonta 

*Tilastollinen merkitsevyys analysoitiin käyttämällä märehtimisaikojen neliömuunnettuja tulok-

sia alkuperäisen jakauman normaaliusongelman vuoksi. Keskiarvot ja SEM:it ovat muuntamat-

toman aineiston analyysistä. 

 

Kuvasta 3 nähdään, että ensikot ja toisen kerran poikineet lehmät märehtivät keskimäärin 

vähemmän kuin kolme tai useamman kerran poikineet. Ensikoita lukuun ottamatta mä-

rehtimisaika nousi ensimmäisellä laktaatioviikolla selvästi. Viidennestä viikosta eteen-

päin märehtimisajat tasaantuivat kaikkien lypsykausien osalta. 

 
Kuva 3. Nykyisen laktaation keskimääräiset märehtimisajat lypsykausittain. 
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6.2 Terveysongelmien esiintyvyys 

 

Taulukossa 9 on esitetty, kuinka edellisen lypsykauden terveydentila vaikuttaa seuraavan 

lypsykauden terveyteen. Jalkaterveysongelmista tai utaretulehduksista edellisellä kau-

della kärsineistä lehmistä oli hyvin suuri riski kärsiä samasta ongelmasta myös seuraa-

valla kaudella (p < 0,001). Aineenvaihdunta- ja hedelmällisyyshäiriöiden osalta edelli-

sellä ja seuraavalla kaudella oli suuntaa antava yhteys (p = 0,06 ja p = 0,05). Ongelma-

lehmien määrä oli selvästi pienempi verrattuna niihin, jotka olivat terveitä molemmilla 

lypsykausilla. 

 

Taulukko 9. Lehmän nykyisen laktaation terveydentilan yhteys edellisen laktaation ter-

veydentilaan Naseva-aineiston perusteella. 

  Edellinen lypsykausi  

 

Nykyinen 

lypsykausi 

Ei 

Ongelmaa Ongelma p-arvo 

Aineenvaihdunnalliset  Ei ongelmaa 315 4 0,06 

häiriöt  90,3 % 73,3 %  

 Ongelma 34 4  

  9,7 % 26,7 %  

Hedelmällisyyshäiriöt Ei ongelmaa 236 31 0,05 

  75,2 % 62,0 %  

 Ongelma 78 19  

  24,8 % 38,0 %  

Jalkaterveyden ongelmat Ei ongelmaa 211 32 <0,001 

  71,5 % 46,4 %  

 Ongelma 84 37  

  28,5 % 53,6 %  

Utaretulehdukset  Ei ongelmaa 273 23 <0,001 

  84,3 % 57,5 %  

 Ongelma 51 17  

  15,7 % 42,5 %  

 

6.2.1 Aineenvaihdunta 

 

Edellisen tuotoskauden painonmuutoksilla ei Naseva-datassa ollut yhteyttä aineenvaih-

dunnallisten häiriöiden ilmenemiseen seuraavalla tuotoskaudella, jolloin lypsykaudella 

päivinä 7–49 tapahtuva laihtuminen oli yhteydessä aineenvaihdunnallisten häiriöiden 

kanssa lähes suuntaa antavasti (p = 0,12) (Taulukko 10). Enemmän laihtuvilla lehmillä 

oli tällöin enemmän aineenvaihdunnallisia ongelmia kuin vähemmän laihtuvilla. 
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Loppulypsykauden lihominen ei ollut yhteydessä aineenvaihduntaongelmien esiintyvyy-

teen saman laktaation aikana (Taulukko 10). 

 

Taulukko 10. Lypsykauden painonmuutoksen yhteys niiden lehmien osuuteen, joilla il-

meni aineenvaihduntahäiriötä saman lypsykauden aikana Naseva-tietojen perusteella. 

Aikaväli, pv  Ei ongelmaa Ongelma 

7–49  

Laihtui vähemmän 

Laihtui enemmän 

p-arvo 

 

n = 165 

91,75 % 

84,44 % 

0,12 

n = 22 

8,25 % 

15,56 % 

49–217  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 167 

88,37 % 

88,35 % 

0,99 

n = 22 

11,63 % 

11,65 % 

91–287  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

n = 159 

94,05 % 

89,89 % 

0,32 

n = 14 

5,95 % 

10,11 % 

 

 

Taulukosta 11 nähdään, että navettapäiväkirjojen perusteella edellisen laktaation lihomi-

sella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys aineenvaihduntahäiriöiden esiintymiseen (p = 

0,05) tuotoshuipusta loppulypsykauteen ulottuvalla aikavälillä 49–287 päivää. Aineen-

vaihdunnallisista sairauksista kärsineiden lehmien osuus oli pienempi niillä, jotka olivat 

lihoneet enemmän tällä aikavälillä edellisellä lypsykaudella. Sama tendenssi oli nähtä-

vissä myös, kun tarkasteltiin edellisen lypsykauden keski- ja loppuvaihetta eli 91–287 

päivää poikimisesta. Tällöin yhteys lihomisen ja paremman terveyden välillä oli suuntaa 

antava (p = 0,07). 
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Taulukko 11. Edellisen lypsykauden painonmuutoksen yhteys niiden lehmien osuuteen, 

joilla ilmeni navettapäiväkirjamerkintöjen perusteella aineenvaihduntahäiriötä seuraa-

valla lypsykaudella. 

Aikaväli, pv  Ei ongelmaa Ongelma 

49–217  

 

 

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 27 

21,69 % 

14,52 % 

0,27 

n = 118 

78,31 % 

85,48 % 

91–217  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

 

n = 38 

26,74 % 

21,43 % 

0,44 

 

 

n = 118 

73,26 % 

78,57 % 

49–287  

 

 

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 28 

25,97 % 

12,50 % 

0,05 

n = 113 

74,03 % 

87,50 % 

91–287  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

n = 38 

31,65 % 

18,57 % 

0,07 

n = 111 

68,35 % 

81,43 % 

 

 

 

Taulukko 12 kuvaa, kuinka lypsykaudella tapahtuneet painonmuutokset olivat navetta-

päiväkirja-aineiston osalta yhteydessä ongelmien esiintyvyyteen saman lypsykauden ai-

kana. Laktaation alussa tapahtuvilla painonmuutoksilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä aineenvaihdunnallisten häiriöiden esiintyvyyteen. Keski- ja loppulypsykaudella 

aikaväleillä 91–217 ja 91–287 vähemmän lihoneista lehmistä aineenvaihdunnallisia on-

gelmia oli suuremmalla osalla kuin enemmän lihoneista (p = 0,05 ja p = 0,02). 
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Taulukko 12. Lypsykauden painonmuutoksen yhteys aineenvaihduntahäiriöiden osuu-

teen samalla lypsykaudella navettapäiväkirjamerkintöjen perusteella.  

Aikaväli, pv  Ei ongelmaa Ongelma 

7–49 

 

 

Ei laihdu 

Laihtui 

p-arvo 

 

n = 70 

34,88 % 

35,71 % 

0,90 

n = 128 

65,12 % 

64,29 % 

49–217  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 75 

41,94 % 

34,62 % 

0,29 

n = 122 

58,06 % 

65,38 % 

91–217  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 88 

50,52 % 

36,79 % 

0,05 

n = 115 

49,48 % 

63,21 % 

 

91–287  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

n = 82 

54,55 % 

36,56 % 

0,02 

n = 99 

45,45 % 

63,44 % 

 

 

6.2.2 Hedelmällisyys 

 

Painonmuutoksen yhteyttä hedelmällisyyshäiriöihin tutkittiin ainoastaan Naseva-tietojen 

pohjalta, sillä navettapäiväkirja-aineistossa aineiston rajauksen mukaisia hedelmällisyy-

teen liittyviä merkintöjä oli vain 18. Edellisen tuotoskauden painonmuutoksella ei ollut 

yhteyttä seuraavan tuotoskauden hedelmällisyysongelmien ilmenemiseen. Taulukon 13 

mukaan kuluvan lypsykauden alussa päivinä 7–49 tapahtuneen laihtumisen perusteella 

jaoteltujen ryhmien välillä ei myöskään ollut eroa. Tarkasteltaessa painonmuutosta hie-

man myöhemmällä aikavälillä eli poikimisen jälkeisiä päiviä 91–217, hedelmällisyyson-

gelmia oli enemmän lihovista lehmistä pienemmällä osalla kuin vähemmän lihovista leh-

mistä. Yhteys oli tilastollisesti lähellä suuntaa antavaa (p = 0,11). Sen sijaan lypsykauden 

päivinä 91–287 tapahtuvalla painonmuutoksella ei havaittu olevan yhteyttä hedelmälli-

syysongelmiin. 
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Taulukko 13. Lypsykauden painonmuutoksen yhteys hedelmällisyysongelmien vuoksi 

hoidettujen lehmien osuuteen samalla lypsykaudella Naseva-tietojen perusteella. 

Aikaväli, pv  Ei ongelmaa Ongelma 

7–49 

 

 

Laihtui vähemmän 

Laihtui enemmän 

p-arvo 

 

n = 123 

68,04 % 

63,33 % 

0,50 

n = 64 

31,96 % 

36,67 % 

49–217  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 125 

72,09 % 

61,17 % 

0,11 

n =64 

27,91 % 

38,83 % 

91–287  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

n = 117 

64,29 % 

70,79 % 

0,36 

n = 56 

35,71 % 

29,21 % 

 

 

6.2.3 Utareterveys 

 

Naseva-aineiston perusteella edellisen ja seuraavan tuotoskauden painonmuutoksilla ei 

ollut yhteyttä utareterveysongelmien esiintyvyyteen enemmän ja vähemmän lihoneiden 

lehmien välillä. Painonmuutoksen yhteyttä utareterveyteen selvitettiin myös navettapäi-

väkirjojen ja maitonäytteiden avulla. Navettapäiväkirja-aineistossa ei havaittu tilastolli-

sesti merkitsevää yhteyttä kummankaan laktaation painonmuutoksen ja utareterveyden 

välillä. Maitonäytteiden perusteella edellisen laktaation lihomisella ei myöskään ollut yh-

teyttä utareterveysongelmien esiintyvyyteen. Taulukosta 14 nähdään, että laktaation 

alussa tapahtuvalla laihtumisella oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä yhteys lisäänty-

neisiin utaretulehduksiin sekä aivan laktaation alussa, 7–49 päivää poikimisesta (p = 0,01) 

että hieman pidemmällä aikavälillä 7–91 päivää poikimisesta (p = 0,01). Meneillään ole-

van laktaation aikana tapahtunut lihominen ei ollut yhteydessä utaretulehdusten esiinty-

vyyteen. 
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Taulukko 14. Lypsykauden painonmuutoksen yhteys utareterveysongelmien osuuteen sa-

malla lypsykaudella Valma-aineiston maitonäytteiden perusteella. 

Aikaväli, pv  Ei ongelmaa Ongelma 

7–49 

 

 

Lihoi 

Laihtui 

p-arvo 

 

n = 135 

45,08 % 

32,43 % 

0,01 

n = 206 

54,92 % 

67,57 % 

7–91  

Lihoi 

Laihtui 

p-arvo 

 

n = 111 

44,85 % 

31,09 % 

0,01 

n = 173 

55,15 % 

68,91 % 

91–287  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

n = 100  

42,74 % 

39,68 % 

0,63 

n = 143 

57,26 % 

60,32 % 

 

 

6.2.4 Jalkaterveys ja yleinen sairastavuus 

 

Taulukko 15 kuvaa edellisellä lypsykaudella tapahtuneen lihomisen yhteyttä jalkater-

veysongelmien esiintyvyyteen seuraavan laktaation aikana. Edellisen laktaation päivinä 

49–217, 91–217 ja 91–287 keskimääräistä vähemmän (lihominen yli 286 g/pv, 311 g/pv 

ja 243 g/pv, taulukko 7) lihoneilla lehmillä oli seuraavan laktaation aikana enemmän jal-

katerveysongelmia verrattuna keskimääräistä vähemmän lihoneisiin lehmiin (p = 0,04, p 

= 0,008 ja p = 0,006). 

 

Taulukko 15. Edellisen lypsykauden painonmuutoksen yhteys seuraavan lypsykauden 

jalkaterveysongelmien osuuteen Naseva-tietojen perusteella. 

Aikaväli, pv  Ei ongelmaa Ongelma 

49–217  

 

 

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 66 

61,54 % 

43,33 % 

0,04 

n = 59 

38,46 % 

56,67 % 

91–217  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 69 

61,97 % 

39,06 % 

0,01 

n = 66 

38,03 % 

60,94 % 

91–287  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

n = 64 

62,30 % 

38,24 % 

0,01 

n = 65 

37,70 % 

61,76 % 
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Lypsykauden alussa päivinä 7–49 enemmän ja vähemmän laihtuneiden lehmien välillä ei 

ollut eroja jalkaongelmien esiintyvyydessä saman lypsykauden aikana (Taulukko 16). 

Runsaampi lihominen aikaväleillä 49–217 ja 91–287 oli yhteydessä parempaan jalkater-

veyteen (p = 0,008 ja p = 0,0002). 

 

Taulukko 16. Lypsykauden painonmuutoksen yhteys jalkaterveysongelmien osuuteen sa-

malla lypsykaudella Naseva-tietojen perusteella. 

Aikaväli, pv  Ei ongelmaa Ongelma 

7 –49 

 

 

Laihtui vähemmän 

Laihtui enemmän 

p-arvo 

 

n = 103 

56,70 % 

53,33 % 

0,64 

n = 84 

43,30 % 

46,67 % 

49–217  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 101 

63,95 % 

44,66 % 

0,008 

n = 88 

36,05 % 

55,34 % 

91–287  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

n = 101 

72,62 % 

44,94 % 

<0,001 

n = 72 

27,38 % 

55,06 % 

 

 

 

Navettapäiväkirjoista selvitettiin painonmuutoksen yhteyttä yleiseen tulehdustilaan ja 

sairastavuuteen. Edellisen laktaation aikavälillä 49–287 päivää poikimisesta tapahtu-

neella lihomisella oli yhteys (p = 0,05) muiden tulehduksellisten sairauksien esiintymi-

seen seuraavan lypsykauden aikana.  Lehmät, jotka lihoivat enemmän edellisellä lypsy-

kaudella, olivat terveempiä seuraavalla lypsykaudella. Muilla aikaväleillä tapahtuneella 

painonmuutoksella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä muiden tulehduksellisten 

sairauksien esiintymiseen (Taulukko 17). 
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Taulukko 17. Edellisen lypsykauden painonmuutoksen yhteys seuraavan lypsykauden 

muiden tulehduksellisten sairauksien esiintymiseen navettapäiväkirjamerkintöjen perus-

teella. 

Aikaväli, pv  Terve Sairas 

49–217  

 

 

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 86 

62,65 % 

54,84 % 

0,34 

n = 59 

37,35 % 

45,16 % 

91–217  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

n = 97 

66,28 % 

57,14 % 

0,24 

 

n = 59 

33,72 % 

42,86 % 

49–287  

 

 

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 83 

66,23 % 

50,00 % 

0,05 

n = 58 

33,77 % 

50,00 % 

91–287  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

n = 94 

68,35 % 

57,14 % 

0,16 

n = 55 

31,65 % 

42,86 % 

 

 

 

Taulukko 18 kuvaa lypsykauden painonmuutoksen yhteyttä kuumeen esiintyvyyteen ja 

kipulääkkeen tarpeeseen saman lypsykauden aikana. Laktaation alussa, 7–49 päivää poi-

kimisesta tapahtuvalla laihtumisella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä sairasta-

vuuteen. Lypsykauden tuotoshuipusta keskilaktaatioon, laktaatiopäivinä 49–217 enem-

män lihoneista lehmistä pienemmällä osuudella ilmeni saman lypsykauden aikana kuu-

metta ja tarvetta kipulääkkeelle verrattuna vähemmän lihoneisiin (p = 0,05). Lypsykau-

den keski- ja loppupuolella aikaväleillä 91–217 ja 91–287 tapahtuneella lihomisella puo-

lestaan oli suuntaa antava yhteys parempaan terveydentilaan (p = 0,07 ja p = 0,10). 
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Taulukko 18. Lypsykauden painonmuutoksen yhteys muiden tulehduksellisten sairauk-

sien esiintymiseen samalla lypsykaudella navettapäiväkirjamerkintöjen perusteella. 

Aikaväli, pv  Terve Sairas 

7–49 

 

 

Ei laihdu 

Laihtui  

p-arvo 

 

n = 128 

66,28 % 

63,39 % 

0,67 

n = 70 

33,72 % 

36,61 % 

49–217  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 139 

77,42 % 

64,42 % 

0,05 

n = 58 

22,58 % 

35,58 % 

91–217  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

 

n = 149 

79,38 % 

67,92 % 

0,07 

n = 54 

20,62 % 

32,08 % 

 

91–287  

Lihoi enemmän 

Lihoi vähemmän 

p-arvo 

n = 134 

79,55 % 

68,82 % 

0,10 

n = 47 

20,45 % 

31,18 % 

 

 

 

7 TULOSTEN TARKASTELU 

7.1 Painonmuutos 

 

Elopainojen osalta hajonta oli suuri molemmilla lypsykausilla, mikä kertoo lehmien eri-

laisesta kokojakaumasta. Edellisellä lypsykaudella lehmien keskimääräiset painot olivat 

pienempiä kuin seuraavalla laktaatiolla. Syynä tähän saattaa olla se, että edellisen lypsy-

kauden aineistossa oli mukana myös ensikoita, jotka ovat kooltaan pienempiä kuin van-

hemmat lehmät. Tarkasteltaessa elopainon kehitystä lypsykausien välillä havaittiin, että 

ensikoiden lisäksi myös kaksi kertaa poikineet lehmät olivat keskimäärin pienempiä ver-

rattuna kolme tai useamman kerran poikineisiin lehmiin. 

 

Lehmien lypsykauden aikana tapahtuneet painonmuutokset pysyivät samansuuntaisina 

molempien lypsykausien osalta. Lehmien laihtuminen laktaation ensimmäisen kolman-

neksen aikana kuvaa sitä, että lehmä ei pysty syömään riittävästi kuiva-ainetta kattaak-

seen maidontuotantoon tarvittavan energiamäärän. Tällöin tarvittava energia otetaan 
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kudosvaroista ja lehmä laihtuu. Vastaavasti Rochen ym. (2009) tutkimuksessa lehmät 

laihtuivat lypsykauden alussa, mutta geeneistä ja ympäristötekijöistä riippuen alkoivat 

täydentää kudosvarastojaan jo noin sata päivää poikimisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa 

saadut tulokset ovat samansuuntaisia myös lihomisen osalta, sillä 140 päivää poikimisen 

jälkeen lehmät alkoivat kerryttää painoa. Kudosvarastojen kartuttaminen alkaa mahdolli-

sesti jo aikaisemminkin, mutta aikavälien rajauksesta johtuen sitä ei tässä tutkimuksessa 

ollut mahdollista saada selville. Eri lypsykausien elopainokäyrien perusteella voidaan 

kuitenkin todeta, että lypsykausien välillä on mahdollisesti eroja lihomisen ajoittumi-

sessa. Lihomiseen liittyy olennaisesti myös lehmän hormonitoiminta, sillä korkea estro-

geenipitoisuus vähentää syöntiä, kun taas progesteroni puolestaan lisää (Ingvartsen ja An-

dersen 2000). Näin ollen tiineydestä johtuva progesteronipitoisuuden nousu veressä lop-

pulypsykaudella lisää lehmän kuiva-ainesyöntiä, kun se pyrkii lisäämään kudosvarasto-

jaan.  

 

Keskimääräiset painonmuutokset olivat melko samansuuruisia keski- ja loppulaktaation 

osalta. Alkulypsykaudella lehmien keskimääräinen laihtuminen oli yllättävän pientä. 

Tämä saattoi johtua siitä, että lehmiltä puuttui painotietoja aivan lypsykauden ensimmäi-

siltä päiviltä. Tällöin lehmät lypsettiin poikimakarsinassa, jolloin niistä ei vielä saatu pai-

notietoja. Sutterin ja Beeverin (2000) mukaan painonmuutoksen ongelma laihtumisen 

mittarina on se, että syönti, ruoansulatuskanavan paino ja maitotuotos suurenevat tuotos-

kauden alussa ja näin osaltaan peittävät painon vähentymistä. Painonmuutoksia tarkastel-

taessa tuleekin arvioida, kuinka luotettava mittari elopainon muutos on kuvaamaan leh-

män laihtumista tai lihomista. Alkulypsykauden pieni painonmuutos ei todennäköisesti 

täysin kuvannut laihtumista, ja voidaankin todeta, että painonmuutos on parempi mittari 

kuvaamaan lihomista kuin laihtumista. 

 

Painonmuutokset kuvaavat lehmän fysiologista tilaa paremmin kuin yksittäiset painot 

tiettyinä mittauspäivinä. Myös Wildman ym. (1982) totesivat, että lehmän kuntoluokan 

vaihtelu lypsykauden aikana vaikuttaa lehmän maitotuotokseen enemmän kuin yksittäi-

nen kuntoluokka. Lypsyrobotilta saatava, jatkuva painodata ja sen aktiivinen seuraaminen 

voivatkin nykypäivänä olla hyödyksi lehmien terveydentilan seurannassa ja ongelmien 

ennakoinnissa. Olisikin mielenkiintoista tutkia, kuinka monta yksittäistä päivää lehmän 

painonmuutos voi lypsykauden ensimmäisten viikkojen aikana olla negatiivinen, ennen 

kuin sen terveydessä, maitotuotoksessa tai käyttäytymisessä alkaa näkyä muutoksia. 
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Edellisen lypsykauden aineistossa mukana olleet ensikot vähensivät keskimääräistä elo-

painon menetystä lypsykauden alussa ja mahdollisesti lisäsivät keskimääräistä elopainon 

kasvua tuotoshuipun jälkeen. Mäntysaari ja Mäntysaari (2010) esimerkiksi totesivat, että 

ensikoiden osalta maidon rasva-valkuaissuhde on parempi indikaattori kertomaan ensi-

koiden energiataseesta verrattuna painoon ja kuntoluokkaan. Tässä tutkimuksessa ensi-

kot, ja mahdollisesti myös kaksi kertaa poikineet, olisi voitu analyyseissä erotella omaksi 

ryhmäkseen, ja näin olisi saatu tarkennettua tuloksia. 

 

Lehmien rodulla saattaa myös olla vaikutusta lihomiseen. Kirkland ja Gordon (2001) tut-

kivat, kuinka energia jakaantuu kudosvarojen täydentämisen ja maitotuotoksen välillä 

150–400 päivää poikimisesta. Heidän mukaansa holstein-lehmät ovat taipuvaisia käyttä-

mään energian laktaatiovaiheesta riippumatta maidontuotantoon lihomisen sijaan. Sa-

mansuuntaisiin tuloksiin päätyivät Knob ym. (2021), joiden mukaan korkeatuottoiset hol-

stein-lehmät kärsivät negatiivisesta energiataseesta helpommin verrattuna lypsysimmen-

taleihin. Tässä tutkimuksessa lehmien rotu oli joko ayrshire tai Nordic Red, ja on mah-

dollista, että lihominen on niille luontaisempaa. 

 

Lehmien kohtuutonta lihomista loppulypsykaudella voidaan välttää esimerkiksi rajoitta-

malla energiansaantia. Ensikoiden osalta energiansaannin rajoittaminen näkyy kuitenkin 

ensimmäisenä niiden maitotuotoksessa, sillä ensikoilla energiaa kuluu tiineyden ja mai-

totuotoksen ohella myös kasvuun (NRC, 2001). Usein ensikoiden sosiaalinen asema lau-

massa on alempi verrattuna vanhempiin lehmiin, ne viettävät vähemmän aikaa syömässä 

ja näin ollen niiden kuiva-ainesyönti on jo valmiiksi pienempi (Grant ja Albright 1995). 

Lypsyrobottikarjoissa lihomista saadaan kuitenkin rajoitettua vähentämällä robotilta 

lypsyn aikana tarjottavan väkirehun määrää. 

 

Märehtimisellä ja kuiva-ainesyönnillä on todettu olevan yhteys, sillä esimerkiksi Schmit-

zin ym. (2018) mukaan poikimisen jälkeen lehmän kuiva-ainesyönti suurenee ja näin ol-

len myös märehtimiseen käytetty aika suurenee. Näin ollen on hieman erikoista, että tässä 

tutkimuksessa alkulaktaation keskimääräiset märehtimisajat ovat keskimäärin pienempiä 

kuin esimerkiksi McDonaldin ym. (2011) koko laktaation märehtimisaikaa kuvaavat ajat. 

Pieneltä osin tasoero voi johtua mittaustekniikasta. Syynä saattaa olla myös lehmien rotu 

ja syöntikyky.  
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Tämän tutkimuksen lehmät olivat ayrshire-rotuisia, joilla on pienempi rungon kapasiteetti 

kuin esimerkiksi holstein-lehmillä. Ajatusta syöntikyvyn yhteydestä märehtimisaikaan 

tukee osaltaan aikaisempien tutkimusten tulos siitä, että useamman kerran poikineet leh-

mät märehtivät ensikoita enemmän (Maekawa ym. 2002, Kaufman ym. 2016). Ensikot 

kasvavat ja kehittyvät toiselle lypsykaudelle, niiden rungonsyvyys kasvaa ja samalla 

myös kuiva-aineen syöntikapasiteetti ja märehtiminen suurenevat (Maekawa ym. 2002). 

Tässä tutkimuksessa myös toisen kerran poikineet lehmät märehtivät vähemmän verrat-

tuna kolme tai useamman kerran poikineisiin, mistä voidaan päätellä, että lehmien syön-

tikyky kehittyi vielä toisellakin lypsykaudella. Märehtimisajan ja painonmuutoksen väli-

sen yhteyden lisäksi olisi ollut mielenkiintoista selvittää myös lehmien päivittäiset kuiva-

ainesyönnit erikseen ensikoiden ja vanhempien lehmien osalta. 

 

Märehtimisen osalta todettiin, että keskimääräistä enemmän lihoneet lehmät märehtivät 

alkulaktaatiossa vähemmän, mikä on linjassa esimerkiksi Kaufmanin ym. (2016) saamien 

tulosten kanssa. Heidän tutkimuksessaan havaittiin, että ummessaolokaudella lihoneet 

lehmät sairastuivat herkemmin alkulaktaatiossa ja näin ollen märehtivät vähemmän kuin 

terveet. Märehtiminen toimii siten myös lehmän terveydentilan mittarina. Tässä tutki-

muksessa todettiin, että alkulaktaation märehtimisaika oli 60 minuuttia pidempi niillä leh-

millä, joiden paino nousi keskimääräistä enemmän saman laktaation aikana. Tämän pe-

rusteella on mahdollista, että märehtiminen mahdollisti painon kerryttämisen. Seuraa-

vissa tutkimuksissa olisi hyvä selvittää, kuinka märehtiminen, painonmuutos ja tervey-

dentila ovat yhteydessä toisiinsa. Syy-seuraus-suhteiden osoittamiseksi voisi olla järke-

vää selvittää myös maitotuotoksen yhteyttä lihomiseen ja märehtimisaikaan, sillä esimer-

kiksi Stonen ym. (2017) tutkimuksessa korkeatuottoiset lehmät märehtivät enemmän ver-

rattuna vähemmän tuottaviin lehmiin. 

 

7.2 Painonmuutoksen yhteys terveyteen 

 

Naseva-aineiston perusteella selvitettiin lehmän terveydentilan yhteyttä edellisen laktaa-

tion vastaavaan terveydentilaan. Naseva-aineisto sisälsi vain vakavimmat ja systemaatti-

sesti diagnosoidut terveysongelmat, joten tuloksia voidaan pitää luotettavina myös aineis-

ton laadun osalta. Tässä tutkimuksessa todettiin, että ne lehmät, jotka sairastivat edelli-

sellä lypsykaudella, olivat taipuvaisempia sairastamaan samaa ongelmaa myös 
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seuraavalla lypsykaudella. Samansuuntaisiin tuloksiin päätyivät myös Andersson ja 

Emanuelson (1985), joiden mukaan tietyt lehmät sairastuivat ketoosiin vuodesta toiseen. 

 

7.2.1 Aineenvaihduntasairaudet 

 

Loppulypsykaudella tapahtuvan lihomisen ja seuraavalla lypsykaudella esiintyvien ter-

veysongelmien välillä ei havaittu yhteyttä Naseva-aineistossa. Navettapäiväkirja-aineis-

ton perusteella edellisen keski- ja loppulaktaation aikana keskimääräistä enemmän liho-

neet lehmät kärsivät jopa vähemmän aineenvaihdunnallisista sairauksista seuraavalla 

kaudella. Aineistot ovat laadultaan hieman erilaisia, mikä saattaa vaikuttaa tuloksiin. Na-

seva-aineiston perusteella niiden lehmien osuus, joilla oli hoidettu ruoansulatus- tai ai-

neenvaihduntaongelma, oli kokonaisuudessaan pieni. Vastaavasti navettapäiväkirja-ai-

neistossa jotakin ruoansulatus- tai aineenvaihduntaongelmaa koskeva kirjaus oli huomat-

tavan suurella osalla lehmistä. Navettapäiväkirjaan merkitään usein pieniä ongelmia, 

jotka saadaan ratkaistua karjanhoitajien toimenpiteillä. Näin ollen ne eivät päädy Naseva-

aineistoon. 

 

Tulokset poikkeavat aikaisemmista tutkimuksista, joiden mukaan lihavat lehmät kärsivät 

terveysongelmista enemmän poikimisen jälkeen verrattuna normaalin kuntoluokan eläi-

miin (Shin ym. 2015, Vanholder ym. 2015, Kaufman ym. 2016). Tutkimusten vertailu 

aineenvaihdunnallisten häiriöiden osalta on haastavaa, sillä etenkin rasvamaksa, ketoosi, 

hapan pötsi ja juoksutusmahan siirtymä ovat monisyisiä sairauksia ja johtuvat niin ruo-

kinnasta kuin olosuhteistakin (Ingvartsen 2006). Tässä tutkimuksessa ristiintaulukoin-

nissa eri ikäisiä lehmiä ei erotettu omaksi ryhmäkseen, sillä usean muuttujan kohdalla 

terveysongelmien havaintomäärä ei olisi riittänyt analyysiin. 

 

Etenkin ummessaolokauden aikaisen lihomisen on todettu aiheuttavan aineenvaihdunnal-

lisia ongelmia seuraavalla lypsykaudella (Dann ym. 2006). Lehmät, jotka lihoivat ennen 

poikimista, mobilisoivat kudosvarojaan tehokkaasti usean viikon ajan poikimisen jälkeen 

(Kokkonen ym. 2005). Kudosvarojen käyttö johtaa kuiva-ainesyönnin vähenemiseen ja 

laihtumiseen, mikä puolestaan aiheuttaa terveysongelmia (Steele ym. 2015). Tässä tutki-

muksessa syöntidatan analysointi olisi antanut lisätietoa siitä, kuinka paljon lihavat leh-

mät vähensivät syöntiään. Tästä saatiin kuitenkin viitteitä märehtimisdatan osalta. 
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Edellisen laktaation aikana keskimääräistä enemmän lihoneet lehmät märehtivät vähem-

män alkulaktaatiossa, mikä tukee ajatusta siitä, että ne käyttivät enemmän kudosvarasto-

jaan ja näin ollen söivät ja märehtivät vähemmän kuin edellisen laktaation aikana vähem-

män lihoneet. Ristiriitaista on se, että lihoneilla lehmillä ei kuitenkaan samaan aikaan 

havaittu vertailuryhmää enemmän aineenvaihdunnallisia häiriöitä. 

 

On mahdollista, että tutkimukseen osallistuneet lehmät eivät edellisellä tuotoskaudella 

lihoneet niin paljoa, että se olisi aiheuttanut ongelmia. Tulosten perusteella lievä lihomi-

nen olisi lehmän terveyden kannalta jopa edullista. Ingvartsenin (2006) mukaan poiki-

mista edeltävän painonmuutoksen ja kudosmobilisaation välillä on positiivinen korrelaa-

tio. Jos siirtymäkauden aikana kudosmobilisaatio on vähemmän kuin 30–40 kg, se ei vielä 

vaikuta kuiva-aineen syöntiin, maitotuotokseen tai maidon koostumukseen. Näin ollen 

lievä lihominen loppulypsykaudesta ei aiheuta haittaa alkulypsykaudelle. 

 

Tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin saattaa vaikuttaa myös se, että tarkasteluajanjak-

sona kahden viikon aikaväli on etenkin tuotoskauden alussa melko pitkä ja aiheuttaa jon-

kinlaista virhettä painonmuutosten laskentaan. Kuntoluokkien määritys olisi auttanut ym-

märtämään esimerkiksi sitä, että lihoiko lehmä vai kasvoiko se mahdollisesti vielä lypsy-

kausien välillä. Viikin navetassa ei ole kokeita lukuun ottamatta tehty säännöllistä leh-

mien kuntoluokitusta, joten riittävän kattavaa kuntoluokka-aineistoa ei ollut käytettä-

vissä. On mahdollista, että aineistossa ei ollut montaa korkean kuntoluokan lehmää ja että 

analyyseissä käytetty jako keskimääräistä enemmän ja vähemmän lihoviin ei pystynyt 

riittävästi erottelemaan liiallista lihomista normaalista kudosvarastojen kartuttamisesta. 

 

Naseva-aineistossa lypsykauden alkuvaiheessa (7–49 päivää poikimisesta) tapahtunut 

laihtuminen oli yhteydessä aineenvaihdunnallisten häiriöiden suurempaan esiintymiseen 

lähes suuntaa antavasti, mikä on linjassa edellisten tutkimusten kanssa (Dann ym. 2006, 

Mann ym. 2015). Toisaalta navettapäiväkirjan perusteella laktaation alussa tapahtuneella 

painonmuutoksella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä aineenvaihdunnallisten häi-

riöiden esiintyvyyteen. Huomattavaa kuitenkin oli, että navettapäiväkirja-aineistossa hoi-

toja oli huomattavasti enemmän verrattuna tapauksiin, jotka eivät vaatineet hoitoa. Tähän 

syynä saattoi olla se, että navettapäiväkirjan aineistossa oli mukana paljon ennaltaehkäi-

sevää hoitoa, mikä on etenkin aineenvaihdunnallisten sairauksien ehkäisyssä 
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merkittävässä roolissa. Ingvartsenin (2006) mukaan hoidot kuvastavat vain jäävuoren 

huippua, sillä monet aineenvaihdunnalliset ongelmat ovat pitkään piileviä.  

 

Suurin osa aineenvaihdunnallisista sairauksista ilmenee vasta, kun lehmä saavuttaa tuo-

toskauden huippunsa noin 60 päivää poikimisesta. Navettapäiväkirjan mukaan keski- ja 

loppulypsykaudella (aikaväleillä 91–217 ja 91–287 päivää poikimisesta) vähemmän liho-

neilla lehmillä oli samalla lypsykaudella enemmän aineenvaihdunnallisia ongelmia, mikä 

saattaa kertoa siitä, että alkulypsykaudella voimakkaasti laihtuneet lehmät kärsivät ai-

neenvaihdunnallisista ongelmista vielä loppulypsykaudellakin. Käytetyissä analyyseissä 

ei kuitenkaan voitu huomioida ongelmien ajoittumista, joka vaatisikin lisätutkimusta. 

 

Aineenvaihdunta ja ruoansulatushäiriöiden osalta Naseva-aineisto sisälsi verrattain pal-

jon poikimahalvauksia ja pötsihäiriöitä. Poikimahalvaus ilmenee lähes aina poikimisen 

yhteydessä (Goff 2008), mutta sen ei ole todettu olevan suoraan riippuvainen eläimen 

kuntoluokasta, vaan maitotuotoksesta, ruokinnan kalsiumpitoisuudesta ja lehmän yksilöl-

lisestä kyvystä vapauttaa kalsiumia luustosta (Rautala 1996). Poikimahalvauksen yhdis-

täminen samaan luokkaan muiden aineenvaihdunta- ja ruoansulatushäiriöiden kanssa 

saattoi kätkeä näkyvistä lihomisen vaikutuksia niihin. Olennaisempaa olisi ollut tarkas-

tella enemmän lihomiseen ja negatiiviseen energiataseeseen suoremmin viittaavien häiri-

öiden, kuten asetonitaudin, juoksutusmahan siirtymän ja pötsihäiriöiden yhteyttä. Näitä 

häiriöitä oli Naseva-aineistossa kuitenkin melko vähän, jolloin havaintomäärä ei olisi ol-

lut tilastolliseen analyysiin riittävä. 

 

7.2.2 Hedelmällisyyshäiriöt 

 

Hypoteesin vastaisesti edellisellä loppulypsykaudella tapahtunut keskimääräistä run-

saampi lihominen ei ollut yhteydessä hedelmällisyysongelmien esiintyvyyteen seuraa-

valla laktaatiolla. Tämä oli ristiriidassa esimerkiksi Rukkwamsukin ym. (1999) katsaus-

artikkelin tulosten kanssa, joiden mukaan edellisellä lypsykaudella lihoneilla lehmillä oli 

ongelmia hedelmällisyydessä seuraavalla lypsykaudella. Toisaalta Hess ym. (2005) tote-

sivat, että jo ummessaolokaudella, aivan tiineyden lopulla tapahtuva kuntoluokan lasku 

viivästyttää seuraavan kiimakierron alkamista. Näin ollen voidaan päätellä, että pieni 
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lihominen loppulypsykaudesta ja painonmuutosten välttäminen umpikaudella ovat eduksi 

hedelmällisyyshäiriöiden ehkäisemisessä. 

 

Useat tutkimukset ovat käsitelleet lehmän hedelmällisyyden kannalta optimaalista kunto-

luokkaa umpeen laitettaessa (Dale ym. 2017, Bedere ym. 2018). Tässä tutkimuksessa 

säännöllisesti tehtyjen kuntoluokitusten kattavaa aineistoa ei ollut käytettävissä. Kunto-

luokkatulokset lypsykauden eri vaiheissa, ja etenkin umpikauden alussa, olisivat olleet 

hyvä lisätieto parantamaan tulosten luotettavuutta. Huomattavaa oli myös se, että aikavä-

listä riippuen 48–66 % elopainon muutoksista puuttui, mikä saattoi vaikuttaa tuloksiin ja 

heikentää analyysin luotettavuutta. 

 

Tässä tutkimuksessa poikimisen jälkeen tapahtuvalla painonmenetyksellä ei ollut yhteyttä 

hedelmällisyysongelmiin, vaikka esimerkiksi LeBlancin (2010) mukaan poikimisen yh-

teydessä ja sen jälkeen ilmaantuvat, negatiivisen energiataseen ja nopean laihtumisen ai-

heuttamat terveysongelmat voivat välillisesti aiheuttaa ongelmia hedelmällisyyteen seu-

raavien kuukausien aikana. Erilainen tulos saattoi johtua myös aineiston laadusta. Na-

seva-datasta saadut hedelmällisyyshuomiot koostuvat vain niistä tapauksista, joissa he-

delmällisyyshäiriöön on tarvittu eläinlääkärin hoitoa. Hoidettuja hedelmällisyyshäiriöitä 

olivat rakkulat ja toimimattomat munasarjat, joiden havaintoja oli aineistossa paljon. Ne 

todetaan usein vasta noin 60 päivää poikimisesta silloin, kun lehmä olisi jo pitänyt sie-

mentää ensimmäisen kerran. Lehmän heikko hedelmällisyys ja varsinainen hedelmälli-

syyshäiriö ovat kaksi eri asiaa, ja hedelmällisyyttä laajana käsitteenä tutkittaessa on tar-

peen tarkastella myös tyhjäkausien pituuksia ja siemennyksien määrää poikimista koh-

den. 

 

Lypsykauden keskivaiheilla enemmän lihovilla lehmillä oli vähemmän ongelmia hedel-

mällisyydessä, mikä on loogista, sillä keskilaktaatiossa lehmien tulisi jo olla tiineitä. Tii-

neyden aikana istukka erittää progesteronia, mikä puolestaan lisää syöntiä ja näin ollen 

osaltaan aiheuttaa myös lihomista (Ingvartsen ja Andersen 2000). Tämä voi osaltaan se-

littää alku- ja keskilaktaation aikana (laktaatiopäivinä 49–217) tapahtuneen lihomisen ja 

vähäisten samalla kaudella esiintyvien hedelmällisyysongelmien välistä, suuntaa antavaa 

yhteyttä.  
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Tiineys voi edistää lihomista. Näin ollen on erikoista, että loppulypsykauden lihomisella 

ja meneillään olevan laktaation vähäisemmillä hedelmällisyyshäiriöillä ei ollut tilastolli-

sesti merkitsevää yhteyttä. Loppulypsykaudella lehmät valmistautuvat seuraavaan laktaa-

tioon kasvattamalla kudosvarastojaan (Kokkonen ym. 2010). Pitkä lypsykausi saattaa al-

tistaa lihavuudelle (Henderson ym. 2016). Mikäli lehmä ei jostain syystä ole tullut tii-

neeksi, lypsykausi venyy ja se lisää lihomista. Tällöin hedelmällisyyshäiriöt voivat seu-

raavalla lypsykaudella lisääntyä. 

 

Tässä tutkimuksessa aineenvaihdunta- ja ruuansulatushäiriöt sekä hedelmällisyyshäiriöt 

erotettiin toisistaan aineistoa koostettaessa, mikä saattoi pienehkön aineistokoon takia 

johtaa siihen, että edellisellä loppulypsykaudella tapahtuva runsaampi lihominen ei ollut 

yhteydessä kumpaankaan ongelmaan seuraavalla lypsykaudella. Toisaalta Naseva-aineis-

tojen osalta tulokset olivat linjassa toistensa kanssa, sillä painonmuutos oli molempien 

osalta yhteydessä häiriöiden esiintymiseen vain nykyisellä lypsykaudella. Lypsykauden 

alun laihtuminen oli yhteydessä aineenvaihduntahäiriöihin, jotka puolestaan saattoivat 

vaikuttaa hedelmällisyyshäiriöiden kehittymiseen. Samansuuntaisia tuloksia ovat rapor-

toineet esimerkiksi Ospina ym. (2010), joiden mukaan siirtymäkauden suuret ketoainepi-

toisuudet vaikuttavat haitallisesti hedelmällisyyteen. On myös todettu, että munasarjarak-

kulat ovat yleisempiä ketoosilehmillä verrattuna terveisiin lehmiin (Shin ym. 2015). 

 

7.2.3 Jalkasairaudet ja muu tulehdustila 

 

Paremmalla jalkaterveydellä ja keskimääräistä suuremmalla lihomisella oli hyvin merkit-

sevä yhteys toisiinsa, mikä on jopa hieman yllättävä tulos. Esimerkiksi Sutharin ym. 

(2013) mukaan lihomisesta johtuvat aineenvaihdunnalliset ongelmat lisäsivät riskiä jal-

katerveyden ongelmille. Liiallinen lihominen olisi siis haitaksi jalkaterveydelle. Toisaalta 

esimerkiksi Machadon ym. (2010) mukaan alle kolmen kuntoluokassa umpeen laitetta-

villa lehmillä oli seuraavan laktaation alussa ongelmia sorkkaterveydessä, kuten antura-

haavaumia ja valkoviivan repeämiä. Tällöin siis vähemmän lihovilla lehmillä oli riski 

jalkaterveyden ongelmille seuraavan laktaation alussa. Tässä tutkimuksessa alkulypsy-

kauden laihtuminen ei ollut yhteydessä jalkaterveysongelmien esiintyvyyteen. Nämä osin 

hypoteesien vastaiset tulokset kuitenkin tukevat ajatusta siitä, että lehmät eivät missään 
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vaiheessa olleet ylilihavia. Painonnousu ja kudosvarastojen kerryttäminen oli kohtuullista 

ja näin vältyttiin myös vakavimmilta negatiivisen energiataseen aiheuttamilta ongelmilta. 

Syy-seuraus -suhde lihavuuden ja jalkaterveyden välillä vaatii vielä lisää tutkimusta: 

onko lihavuuden aiheuttama tulehdustila syynä jalkaterveyden ongelmille vai onnistu-

vatko vain tervejalkaiset, vahvasorkkaiset lehmät lihomaan. Ne lehmät, joilla sorkka-ai-

nes on pehmeää, kärsivät helpommin haastavista olosuhteista, makaavat enemmän ja käy-

vät syömässä vähemmän. Samaan aikaan vahvasorkkaiset lehmät jaksavat seistä syö-

mässä, kerryttävät painoa ja myös niiden jalkarakenne kestää lihomisen tuoman lisärasi-

tuksen. 

 

Tarkasteltaessa edellisen lypsykauden jalkaterveysmerkintöjä, lähes puolella lehmistä oli 

ongelmia jalkaterveydessä. Osuus on melko iso. Jalkaterveyteen vaikuttaa aineenvaih-

dunnallisten tekijöiden lisäksi suurelta osin monet muutkin tekijät, kuten pihaton lattia-

materiaali, tulehdukselliset sorkkasairaudet sekä sorkkahoito. On mahdollista, että myös 

huolimattomasti tehty sorkkahoito aiheuttaa ongelmia (Dolecheckin ja Bewleyn 2018). 

Olosuhdeongelmiin viittaisi se, että aineistossa oli paljon valkoviivan repeämiä ja antu-

rahaavaumia. 

 

Osa sorkkasairauksista on tarttuvia. Hendersonin ym. (2016) mukaan lihavuus heikentää 

lehmän immuunipuolustusta alkulaktaatiossa. Kun lehmän immuunipuolustus laskee, se 

on alttiimpi sairastumaan erilaisiin tauteihin, kuten juuri tulehduksellisiin sorkkasairauk-

siin. Sorkkasairauksien tarkka diagnosointi voi olla haastavaa, sillä osa tartunnan saa-

neista ei kuitenkaan oirehdi tai oirehtii hyvin lievästi. Tämän tutkimuksen tulos siitä, että 

lihominen on yhteydessä parempaan sorkkaterveyteen, on sinänsä ristiriitainen, sillä li-

homisen tulisi aikaisempien tutkimusten valossa aiheuttaa tulehdustila (Weisberg ym. 

2003, Contreras ym. 2016, Newman ym. 2019), joka edelleen lisäisi riskiä sairastua mui-

hin sairauksiin, kuten tässä tapauksessa juuri sorkka-alueen tulehduksiin.  

 

Navettapäiväkirjoista selvitettiin painonmuutoksen yhteyttä yleiseen tulehdustilaan ja 

sairastavuuteen, joihin viittasivat tulehduskipulääkkeen käyttöön ja kuumeeseen liittyvät 

merkinnät. Edellisen laktaation painonmuutoksella keski- ja loppulaktaation aikana oli 

tilastollisesti merkitsevä yhteys näiden ongelmien esiintymiseen seuraavan laktaation ai-

kana, jolloin edellisellä lypsykaudella keskiarvoa enemmän lihoneet lehmät olivat ter-

veempiä. Tulos oli päinvastainen verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin, joiden mukaan 
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edellisellä lypsykaudella lihominen aiheutti terveysongelmia seuraavassa laktaatiossa 

(Grummer 1993, Mann ym. 2015). Rukkwamsukin ym. (1999) mukaan lihavuus lisäsi 

tulehduksellisten sairauksien riskiä. Bradford ym. (2015) puolestaan totesivat, että eli-

mistön matala-asteinen tulehdustila oli yhteydessä niin alkulaktaation aineenvaihdunnal-

lisiin sairauksiin kuin infektioiden esiintyvyyteen. 

 

Meneillään olevan laktaation aikana tapahtunut lihominen oli yhteydessä vähäisempään 

kuumeen esiintyvyyteen ja kipulääkkeen tarpeeseen. Laktaation alussa tapahtuvalla laih-

tumisella ei kuitenkaan ollut yhteyttä sairastuvuuteen, mikä on yllättävää, sillä alkulyp-

sykaudella lehmät ovat altteimmillaan erilaisille sairauksille (Grummer 1995). Syynä tä-

hän tulokseen saattaa olla se, että eri ikäisiä lehmiä ei erotettu analyysissä toisistaan. Lyp-

sykauden keskivaiheilla enemmän lihoneilla lehmillä oli saman lypsykauden aikana vä-

hemmän kuumetta ja tarvetta kipulääkkeelle. Tulos on varsin looginen, sillä lypsykauden 

keskivaiheilla terveen lehmän tulisi alkaa kerryttää kudosvarojaan. Sairaat lehmät puo-

lestaan eivät syö, jolloin ne eivät myöskään pääse lihomaan. 

 

Mikäli lehmä ei pysty nostamaan painoaan, on sillä hyvin todennäköisesti terveydellisiä 

haasteita. Conteras ym. (2016) esimerkiksi totesivat, että vielä loppulypsykaudellakin ne-

gatiivisesta energiataseesta kärsineillä lehmillä makrofagien osuus rasvakudoksessa oli 

suurempi verrattuna lehmiin, joilla energiatase oli jo positiivinen. Samansuuntaisista tu-

loksista raportoivat Newman ym. (2019), joiden mukaan alkulypsykaudesta paljon pai-

noaan pudottaneilla lehmillä rasvakudoksen makrofagien määrä oli selkeästi koholla. 

Näihin tutkimuksiin peilaten niin vähäisemmän lihomisen edellisellä loppulypsykaudella 

kuin laihtumisen alkulypsykaudella olisi pitänyt lisätä tulehduksellisten sairauksien ris-

kiä. 

 

Tässä tutkimuksessa lihomiseen ei vaikutettu erilaisilla ruokinnan energiatasoilla, vaan 

lihomisen erot saattoivat osittain johtua yksilöiden eroista jalkaterveydessä. Olisikin mie-

lenkiintoista selvittää, missä määrin osittain hypoteesien vastaiset tutkimustulokset joh-

tuivatkin valitusta analyysimenetelmästä. Tämän tutkimuksen ja synteesin valossa on hy-

vin todennäköistä, että terveysongelmat eivät aina suoraan johdu lihomisesta, vaan lyp-

sykaudella terveyteen liittyvät muut tekijät joko mahdollistavat tai estävät lihomisen, ku-

ten tämän tutkimuksen tulos paremmasta sorkkaterveydestä. 
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7.2.4 Utareterveys 

 

Nasevan, maitonäytteiden ja navettapäiväkirja-aineiston perusteella edellisen laktaation 

lihomisella ei näyttänyt olevan yhteyttä utareterveyteen. Tulos poikkeaa osittain Su-

riyasathapornin ym. (2000b) tutkimuksesta, jonka mukaan lihoneet lehmät mobilisoivat 

poikimisen jälkeen enemmän kudosvarojaan, mikä puolestaan johti negatiiviseen ener-

giataseeseen ja laihtumiseen. Näiden seurauksena lehmät kärsivät hyperketonemiasta, 

joka puolestaan aiheutti ongelmia utareen immuunipuolustukselle. 

 

Tarkasteltaessa kuluvaa laktaatiota, utaretulehdusnäytteiden perusteella alkulypsykauden 

aikana tapahtuvalla laihtumisella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys utaretulehdusten 

esiintymiseen. Ne lehmät, jotka laihtuivat paljon herumishuipun molemmin puolin, sai-

rastivat myös todennäköisemmin jotain utaretulehdusta. Aiempien tutkimusten mukaan 

utaretulehdusten riski on suurempi, mikäli lehmän kuntoluokka on suuri ummessaolokau-

della ja laskee rajusti lehmien laihtuessa poikimisen jälkeen (Valde ym. 2007, Leelaha-

pongsathon ym. 2016). Leelahapongsathonin ym. (2016) mukaan kuntoluokan vaihtelua 

lypsykausien välillä tulisi välttää, jotta utaretulehdusriski pienenisi. Tämän tutkimuksen 

tulosten pohjalta voisi sanoa, että suuria painonmuutoksen vaihteluita myös lypsykauden 

sisällä tulisi välttää. 

 

Valma-aineiston tuloksiin nähden hiukan ristiriitaisesti Naseva- ja navettapäiväkirja-ai-

neistojen tarkastelussa ei kuitenkaan havaittu, että utareterveyden ongelmat olisivat olleet 

yleisempiä lehmillä, jotka laihtuivat alkulaktaatiossa. Syynä tähän saattoi olla se, että na-

vettapäiväkirja tietolähteenä oli maitonäytetuloksia epävarmempi. Naseva-aineisto puo-

lestaan ei huomioinut piileviä tai lieviä utaretulehduksia, sillä se sisälsi vain eläinlääkärin 

hoitoa vaatineet tulehdukset. Voi myös olla, kuten jo aiemmin on todettu, että lehmät 

olivat edellisen lypsykauden lopussa optimaalisessa kuntoluokassa, mikä vähensi nega-

tiivisesta energiataseesta suoraan ja välillisesti aiheutuvaa tulehdustilaa ja näin ollen pa-

ransi utareterveyttä. Samansuuntaisiin tuloksiin päätyivät Valde ym. (2007), joiden mu-

kaan ummessaolokauden rajoitettu ruokinta ja lihomisen välttäminen vähensivät utaretu-

lehduksen riskiä. 

 

Naseva-dataan verrattuna maitonäytteiden aineisto oli huomattavasti suurempi, sillä kaik-

kia maitonäytteissä löydettyjä tulehduksia ei tarvinnut hoitaa lääkkeillä, minkä vuoksi ne 
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eivät näy Nasevan tiedoissa. Kokonaisuudessaan utareterveyden tarkastelun aineisto oli 

muihin tutkittaviin aiheisiin nähden kuitenkin laajin, systemaattisin ja näin ollen myös 

luotettavin. Utareen piilevistä, hyvin lievistä tulehduksista olisi vielä saatu lisätietoa mai-

don solulukuja analysoimalla, sillä myös soluluku kertoo utareen tulehdustilasta (Green 

ym. 2006). Ricon ym. (2015) mukaan maidon soluluku oli alkulaktaation aikana suuri 

lihavilla lehmillä. 

 

Huomioitavaa on myös se, että tässä tutkimuksessa yleisimmät maitonäytteistä löydetyt 

utaretulehdusbakteerit olivat Koagulaasi negatiivinen (KNS) stafylokokki tai Corynebac-

terium bovis. Näiden bakteerien aiheuttama tulehdusreaktio on melko lievä (Schepers ym. 

1997). Valma-aineiston perusteella utareterveyden ongelmat olivat yleisempiä kuin on-

gelmattomuus, mutta suurin osa näistä ongelmista oli siis lieviä, eivätkä ne vaatineet hoi-

toa. Merkittävimmistä taudinaiheuttajista eniten löytyi Stafylococcus aureusta ja Strepto-

coccus uberista. Kaikki neljä edellistä Streptococcus uberista lukuunottamatta ovat kui-

tenkin tarttuvia eivätkä ympäristöperäisiä bakteereita, mistä voidaan päätellä, että laihtu-

minen heikensi osaltaan myös lehmän immuniteettia, jolloin tartunnalliset utaretulehduk-

set pääsivät murtamaan utareen puolustuksen taudinaiheuttajia vastaan. 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Edellisellä lypsykaudella tapahtunut lihominen ei lisännyt seuraavan lypsykauden ter-

veysongelmia, vaan hypoteesin vastaisesti keskimääräistä suurempi lihominen oli yhtey-

dessä jopa vähäisempiin terveysongelmiin. Edellisellä kaudella keskimääräistä enemmän 

lihoneilla lehmillä oli seuraavalla kaudella vähemmän aineenvaihdunnallisia häiriöitä, 

sairastuvuutta ja jalkaterveysongelmia. Tässä saattaa olla taustalla se, että terveempijal-

kaiset lehmät jaksavat kauemmin seistä syömässä ja näin ollen myös kartuttavat painoaan 

helpommin verrattuna huonojalkaisiin. On myös todennäköistä, että kohtuullinen lihomi-

nen jo itsessään kuvastaa lehmän hyvää terveydentilaa ja että lihominen on mahdollista 

vain silloin, kun lehmä ei valmiiksi kärsi ongelmista. 

 

Toisena tavoitteena oli selvittää lypsykauden painonmuutosten yhteyttä lehmien tervey-

teen saman lypsykauden aikana. Alkulypsykauden laihtumisen ja terveysongelmien esiin-

tyvyyden suhteen saatiin osin ristiriitaisia tuloksia. Lehmät, jotka laihtuivat 
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alkulypsykaudesta, kärsivät saman lypsykauden aikana enemmän aineenvaihdunnallisista 

häiriöistä kuin ne, joiden paino ei vähentynyt niin paljoa. Lisäksi alkulypsykauden laih-

tumisella oli yhteys heikompaan utareterveyteen. Laihtuminen ei kuitenkaan lisännyt he-

delmällisyyshäiriöitä, jalkaterveysongelmia, kipulääkkeen tarvetta tai yleistä sairastu-

vuutta. Lypsykauden loppupuolella enemmän lihoneilla lehmillä oli puolestaan saman 

lypsykauden aikana vähemmän terveysongelmia. Tulos kuvastaa sitä, että lypsykauden 

keskivaiheilla tiine, terve lehmä kerryttää jo kudosvarastojaan. Tämän tutkimuksen pe-

rusteella loppulypsykaudella tapahtuva kohtuullinen lihominen on tervettä. 

 

Useat aiemmat tutkimukset ovat todistaneet, että lihavat lehmät kärsivät alkulypsykau-

della negatiivisesta energiataseesta herkemmin verrattuna normaalikuntoisiin lehmiin. 

Tällöin ne syövät vähemmän ja laihtuvat enemmän. Tässä tutkimuksessa keskimääräistä 

enemmän lihoneet lehmät märehtivät alkulaktaatiossa vähemmän. Märehtimisaikojen pe-

rusteella voidaankin todeta, että lihavat lehmät kärsivät suuremmasta negatiivisesta ener-

giataseesta alkulaktaatiossa. Näin ollen loppulypsykaudella tapahtuvaa kohtuutonta liho-

mista tulisi välttää. 

 

Tutkimuksessa todettiin myös, että edellisellä lypsykaudella sairastaminen lisää riskiä 

kärsiä samasta ongelmasta myös seuraavalla kaudella. Terveysongelmat ovat usein mo-

nen tekijän summa ja vahvasti yhteydessä toisiinsa. Tällöin syntyy helposti ongelma-

kierre, joka on vaikea katkaista.  Lehmän lihomiseen ja terveyteen vaikuttaa moni asia, 

joista yksi tärkeä on lypsykauden pituus. Pitkä lypsykausi altistaa lehmän lihomiselle, 

josta aiheutuu seuraavan lypsykauden alussa voimakasta laihtumista ja terveys- ja tiineh-

tymisongelmia. Loppulypsykauden lihomista voidaan hillitä esimerkiksi ruokintaa rajoit-

tamalla, mutta tällöin tulisi puntaroida pienenevän maitotuotoksen ja seuraavan lypsy-

kauden alun vähäisempien terveyshaittojen välistä taloudellista suhdetta. 

 

Tämän tutkimuksen osin ristiriitaisten tulosten perusteella lypsylehmien painossa tapah-

tuvia muutoksia ja terveydelle merkityksellisten painonmuutosten raja-arvoja olisi hyvä 

tutkia lisää. Erilaisten infektioiden ja aineenvaihdunnallisten sairauksien välistä yhteyttä 

olisi myös hyvä selvittää lisää, jotta löydettäisiin keinoja parantaa lehmien terveyttä ja 

sitä kautta myös maitotuotosta ja tuotannon kannattavuutta. 
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