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Fosforiaineenvaihdunnan häiriöt 
 
Elimistön fosforista on 75-80 % luustossa. Fosforia on viljassa runsaasti (fosfaattina) ja sen 
hyväksikäyttö märehtijällä on parempi kuin yksimahaisilla. Fosfori imeytyy vasikan suolistossa 
(maidosta) hyvin (80-100 %), mutta aikuisella naudalla huonommin (50-60 %). Fosforiköyhiä 
rehuja ovat sokerijuurikas, rehukaali ja muut ristikukkaiset. Maaperässä kalsium, fluori ja 
alumiini muodostavat fosfaatin kanssa liukenemattoman kompleksin, jolloin kasvit eivät saa 
fosforia. Fosfori kiertää syljessä fosfaattina (puskuri) takaisin pötsiin ja kiertokulkuun vaikuttaa 
karkearehun osuus eli märehtimisajan pituus.  
 
Fosforin puute 
 
Fosforin puute on maantieteellisesti hyvin jakautunutta maailmassa, koska maaperä on niin 
erilaista. Euroopassa sitä ei juuri esiinny, koska peltoja lannoitetaan. Suomalaisissa olosuh-
teissa fosforin puute naudoilla on harvinaista. Sitä voi teoriassa esiintyä nuorilla, voimakkaasti 
kasvavavilla eläimillä kuivina kesinä laitumella tai pelkällä heinäruokinnalla. D-vitamiinin puute 
ja runsas A-vitamiinin saanti alentavat fosforin absorptiota. Fosforilla ei ole merkitystä 
poikimahalvauksen synnyssä, vaikka niin aikaisemmin luultiin. Halvauksen yhteydessä 
havaittava hypofosfatemia korjautuu, kun veren Ca-taso nousee. 

Fosforin ylläpitoannos aikuisella lehmällä on noin 15 g/vrk. Lypsävälle lehmälle riittää noin 
3,5-4 g/kg kuiva-ainetta. Jos rehussa on fosforia alle 0,30 g/kg kuiva-ainetta, naudalle voi 
kehittyä fosforinpuutostila. Fosforin puute aiheuttaa osteodystrofioita ja luun 
demineralisoitumista. Osteoklastit toimivat normaalisti, mutta osteoblastien aktiivisuus 
vähenee. Rustojen luutuminen häiriytyy. Nuorilla eläimillä oireena on riisitauti eli rakiitti ja 
vanhemmilla osteomalasia. Eläin on jäykkä ja ontuu, ja niveliin tulee turvotuksia. Riisitaudin 
tyypilliset oireet ovat etujalkojen vääntyminen ja turvotus nivelien kohdalla, ”helminauha” 
kylkiluissa ja kiilloton ja hauras karva. 

Fosforin puutteen muita oireita voivat olla huono syönti, alentunut maidontuotos, 
anestrus, epäsäännölliset kiimavälit, tiinehtymisen lasku ja viivästynyt puberteetti. Veressä voi 
havaita hypofosfatemian, ei kuitenkaan jos puutostila on lievä tai lyhytaikainen. 
Johtopäätöksien tekoa varten hypofosfatemian on oltava selvä, sillä monet asiat vaikuttavat 
veren fosforipitoisuuteen. Fosforin suhteellinen puute voi joskus aiheuttaa nuorilla naudoilla 
ongelmia, kun Ca:P -suhde on liian korkea.  Ääri-tapauksessa, esim. naattiruokinnalla, voi 
syntyä voimakas Ca-ylimäärä ja kun vielä kaliumia on runsaasti, voi tulla häiriöitä. On väitetty, 
että makuri-lehmillä olisi taustalla fosforin puutetta, mutta luotettavaa näyttöä tästä ei ole. 
 
Fosforin liikasaanti 
 
Runsas P ruokinnassa voi aiheuttaa sekundaarista Ca puutetta. Väärä Ca:P -suhde voi nuorilla 
sonneilla lisätä virtsakivien riskiä, varsinkin jos ruokinta samalla on voimakkaan 
väkirehuvaltaista. Myös sonnien osteokondroosin synnyssä Ca:P–suhteella on merkitystä. 
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