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Tiivistelmä  Referat – Abstract 
Lisensiaattityössä käsitellään kuitupitoisen rehun vaikutusta porsimisen aikaan emakon aineenvaihduntaan, ummetukseen, 

nestatasapainoon ja alttiuteen sairastua PPDS:ään (post partum dysgalactia syndrome). Lisensiaattityö käsittää 

kirjallisuuskatsauksen ja kahdella kaupallisella rehulla suoritetun ruokintakokeen. 

Ruokintatutkimus suoritettiin 81 emakolla, joista IMETYS-ryhmän emakot (n=41) saivat  imetysajan rehua 3,2 kg päivässä 

(kuitupitoisuus 3,8%) ja KUITU-ryhmän emakot (n=40) saivat kuitupitoista rehua 3,8 kg päivässä (kuitupitoisuus 7%).  Rehut 

sisälsivät yhtä paljon energiaa ja niitä syötettiin noin neljän viikon ajan ennen porsimista ja kolme päivää porsimisen jälkeen, jolloin 

KUITU-ryhmän rehu vaihdettiin imetysajan rehuun.  

41 emakosta otettiin verinäyte noin 85. tiineyspäivänä. Kaikista tutkimukseen osallistuneista emakoista otettiin verinäytteet 

päivittäin viisi päivää ennen porsimista ja viisi päivää porsimisen jälkeen. Emakoista otettiin päivittäin aamulla kaksi verinäytettä, 

toinen tunti ennen ruokintaa ja toinen tunti ruokinnan jälkeen.Verinäytteistä tutkittiin elimistön rasva-aineenvaihdunnasta kertovien 

vapaiden rasvahappojen (NEFA, non-esterified fatty acids) pitoisuus, valkuaisaineiden aineenvaihdunnasta kertova ureapitoisuus 

ja ravinnosta saadun energian soluunottoa lisäävän anabolisen hormonin, insuliinin, pitoisuus.   

Jokaisen emakon ulosteen koostumus arvioitiin päivittäin kuusiasteisen asteikon mukaan: 0= ei ulostetta; 1= uloste kuivaa, kovia 

papanoita; 2= kuivan ja normaalin ulosteen välimuoto; 3= normaali uloste, pehmeitä, kiinteä ulostepalloja; 4= normaalin ja märän 

ulosteen välimuoto, löysiä ulostepalloja; 5=hyvin märkä uloste, nestemäistä, ei säilytä pallomaista muotoa. Porsimisen aikaisen 

ummetuksen vakavuus määriteltiin ummetuksen keston perusteella kolmeen luokkaan: 2 vrk = lievä; 3-4 vrk = vakava; 5 vrk tai 

enemmän = erittäin vakava. 

60 emakon päivittäinen vedenkulutus mitattiin ryhminä 8 vedenkulutusta mittaavan laskurin avulla. Laskurien lukemat luettiin 

päivittäin ja lukemat jaettiin ryhmän eläinten lukumäärän mukaan, jolloin pystyttiin arvioimaan emakkokohtainen päivittäinen 

vedenkulutus.    

Tutkimuksessa todettiin molempien ruokintaryhmien emakoiden muuttuvan porsimisen aikaan katabolisiksi ja käyttävän 

energialähteenään elimistön rasvakudoksia.  

Ulosteen koostumuksessa havaittiin merkittäviä muutoksia tarkkailujaksona sekä ruokintaryhmän sisällä että välillä. Ulosteen 

koostumus muuttui porsimisen jälkeen kuivemmaksi ja palautui päivien kuluessa kohti normaalia koostumusta. Koko arviontijakson 

ajan IMETYS-ryhmän uloste oli kuivempaa keskiarvon ollessa 1,27±1,1. KUITU-ryhmän ulosteen koostumuksen numeerinen 

keskiarvo oli 2,17±1,3 (P<0,001). IMETYS-ryhmässä 19% emakoista kärsi vakavasta ummetuksesta, KUITU-ryhmässä vain 5%. 

KUITU-ryhmän emakoiden keskimääräinen vedenkulutus oli 29,8±4,9 l/vrk ja IMETYS-ryhmän 20,2±3,3 l/vrk (P<0,05). 

Kuitupitoisen rehun todettiin parantavan suoliston toimintaa ja ehkäisevän ummetusta ja alentavan siten PPDS:n riskiä. Lisäksi 

kuitupitoinen rehu lisäsi vedenkulutusta, mikä voi lisätä maidontuotantoa. Emakon aineenvaihdunnan ollessa porsimisen aikaan 

joka tapauksessa katabolinen tarvetta PPDS:n riskiä kasvattavaan voimakkaaseen ruokintaan ennen porsimista ei ole.  
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Tiivistelmä  Referat – Abstract 
The topic of this thesis is fibre-rich diet’s effect on sow’s metabolism, constipation, fluid balance and susceptibility to PPDS (post 

partum dysgalactia syndrome) at the time of farrowing.  
Thesis contains a literature review and feeding experiment done with two commercial diets. 

Feeding experiment was conducted on 81 sows divided into two groups. Sows in group IMETYS (LACTATION) (n=41) were given 

3.2 kg of lactation diet per day (fibre percentage 3.8%) and sows in group KUITU (FIBRE)  (n=40) were given 3.8 kg of fibre-rich 

diet respectively (fibre percentage 7%). Diets were isoenergetic and they were given for a period of approximately four weeks prior 

to the farrowing and three days after farrowing. At this point the diet of group KUITU was switched to the lactation diet.         

Blood samples were taken out of 41 sows on day 85 of gestation and further blood samples were taken daily from five days before 

farrowing till the fifth day of lactation. Two blood samples were drawn each morning, the first sample one hour prior to the feeding 

and the second sample one hour after the feeding.  NEFA (non-esterified fatty acids) count of each blood sample was measured in 

order to examine fat metabolism. Furthermore, protein metabolism related to urea count was examined as well as insulin count in 

order to study the energy balance of the sows. 
The faeces composition of each sow  was assessed daily using six degrees: 0= absence of faeces; 1= dry ; 2= between dry and 

normal; 3= normal; 4= between normal and wet; 5= wet. The severity of constipation was divided into three classes according to 

the duration of constipation: 2 consecutive days = mild; 3-4 consecutive days = severe; 5 or more consecutive days = very severe.    

The daily water consumption of 60 sows was measured in groups using 8 counters. The counts were read daily and divided by the 

number of animals in each group to assess the individual water consumption of each sow.  

During the experiment it was noted that the sows in both feeding groups were catabolic during farrowing and were using body fat 

deposits as an energy source.     

Remarkable changes were seen in the composition of faeces both within and between the feeding groups. The composition of 

faeces became dryer after the farrowing and began to normalize within days During the whole experiment the faeces score of 

group IMETYS was dryer with the average being 1.27 ±1.1. In group KUITU the average score was 2.17 ±1.3 (P<0.001). 19% of 

the sows in group IMETYS suffered from severe constipation, whereas only 5% of sows did so in the group KUITU.  

The average water consumption in group KUITU was 29.8 ±4.9 l/day and that in group IMETYS was 20.2 ±3.3 l/day (P<0.05). 

The use of fibre-rich diet was discovered to enhance the intestinal activity and prevent constipation, thus lowering the risk of 

PPDS. In addition it increased the water consumption which may increase the milk production. Furthermore, as the metabolism of 

a sow during the farrowing is catabolic anyway, there is no need for heavy feeding prior to the farrowing increasing the risk of 

PPDS. 
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