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Lypsylehmän umpikauden 
ja transitiovaiheen 
management ja ruokinta
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Sisältö

• Umpeenpano

• Umpikaudenruokinta �

Poikimahalvausriski

• Umpikauden pituus

• Poikimisen jälkeinen syöntikyky ja 
negatiivinen energiatase
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Umpikausi ja transitiovaihe ratkaisevat tulevan 
lypsykauden onnistumisen

• Ummessaolokauden ruokinnan tavoitteena on antaa 
lypsylehmälle mahdollisimman hyvät lähtökohdat tulevaan 
lypsykauteen 

• Optimaalinen ummessaolokauden ruokinta minimoi 
mahdolliset terveydelliset haitat ja maksimoi tuotoksen 
seuraavana lypsykautena

• Varsinkin ummessaolokauden viimeiset kolme viikkoa ja 
lypsykauden kolme ensimmäistä viikkoa (transitiovaihe) on 
kriittinen ajanjakso 

– Tällöin lehmällä on suurin riski sairastua metabolisiin 
sairauksiin, jotka puolestaan heikentävät taloudellista 
tulosta

3 6.10.2017
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Umpeenpano (Martin Odensten 2006)

• Umpeenpano on transitiovaiheen jälkeen fysiologisesti 
vaativin jakso nykypäivän korkeatuottoiselle lypsylehmälle

• Erittäin rajoitettu ruokinta umpeenpantaessa vaikuttaa 
negatiivisesti aineenvaihduntaan

� Heikentää immuunipuolustusta ja lisää utaretulehduriskiä

– Ei pelkkää olkea

• Korkea tuotos umpeenpantaessa lisää utaretulehduksen riskiä

– Yli 25 kg tuotos umpeutuksen alkaessa lisäsi 
utaretulehdusriskiä 75 % verrattuna siihen, että tuotos oli 
15 kg tai alle

• Solupitoisuus > 200 000 kpl/ml lisäsi merkittävästi 
utaretulehdusriskiä

4 6.10.2017
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Ruotsalaiset ohjeistuksen umpeenpanoon

• Ruokintaa pitää muuttaa, niin että tavoitteena on 15-25 kg 
tuotos umpeenpanon alkaessa

– Uusi ruokinta pitää aloittaa noin 10 vrk ennen 
umpeutuksen aloittamista

• Umpeenpantavalle lehmälle tulee tarjota mahdollisimman 
vähän stressaava ympäristö

– Umpeenlaitettava lehmä pitäisi siirtää pois lypsävien 
ryhmästä, yksittäistä lehmää ei tule siirtää vaan muutokset 
tehtävä ryhminä

• Maidontuotannosta umpikauteen ja umpikaudesta 
maidontuotantoon ovat kriittisiä vaiheita lehmän elämässä, 
niiden tulisi olla lyhyitä ei pidennettyjä

– Umpeenpano tulisi tehdä 4-5 päivän aikana 

– Kerran päivässä lypsy on liian paljon, mikäli halutaan 
laittaa lehmä nopeasti umpeen

5 6.10.2017
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Umpeenpanohoidot vain valikoiduille lehmille soluhistoriaan 
perustuen. Terveet lehmät eivät hyödy antibiooteista.
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Mukava ja stressitön ympäristö umpeutettaville ja 
ummessaoleville
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Umpikauden ruokinta ja poikimahalvausriski

• Poikimahalvaukseen sairastuu noin 5 % lehmistä

• Noin puolet useamman kerran poikineista kärsii piilevästä 
poikimahalvauksesta ja hiehoistakin jopa neljäsosa (Reinhardt
ym. 2011)

– Piilevä poikimahalvaus ei aiheuta selviä halvausoireita, 
mutta heikentää lehmän yleiskuntoa ja lisää alttiutta useille 
sairauksille

– Piilevien poikimahalvauksien taloudelliset tappiot 
todennäköisesti akuutteja halvauksia suuremmat 

9 6.10.2017
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Poikimahalvausriskin pienentäminen

• kationi-kationisuhde, DCAD = (K++ Na+) - (Cl- + S2-)

<0 mEq/100 g

• kalium 1,1-1,6 % (korkeintaan nelinkertainen 
magnesiumiin verrattuna) 

• natrium 0,12 %

• rikki 0,4 % 

• magnesium 0,4 % 

• kalsium 0,5–0,6 %

• fosfori 0,3–0,35 % 

• kloori 0,5 % vähemmän kuin  kalium

10 6.10.2017

Käytännössä tällaisen ruokinnan järjestäminen haastavaa ellei 
jopa mahdotonta

Optimaalinen umpikauden 

ruokinta (Lean ym. 2013)
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Kationi-anionitasapaino (DCAD-arvo (K++ Na+) - (Cl- + S2-)) 
ja poikimahalvaus

• Leanin ym. (2006) mukaan DCAD-arvon pieneneminen 
pienensi lineaarisesti poikimahalvausriskiä

• Suomalaiset nurmisäilörehut eivät useinkaan ole 
kivennäskoostumukseltaan hyviä ummessa oleville lehmille

– DCAD-arvo on nurmisäilörehuun perustuvissa 
umpikauden dieeteissä tyypillisesti 200-300 mEq/kg ka

• Potentiaalinen karkearehuvaihtoehto nurmisäilörehun tilalle on 
kokoviljasäilörehu 

– Kokoviljasäilörehussa kalsium- ja kaliumpitoisuudet sekä 
DCAD-arvo ovat tyypillisesti nurmisäilörehua matalammat

11 6.10.2017

Luke Maaningalla tehtiin lypsylehmien ruokintakoe, jonka tarkoituksena oli 

selvittää, voidaanko poikimahalvausriskiä pienentää käyttämällä umpikauden 
ruokinnassa perinteisen nurmisäilörehun sijaan kokoviljasäilörehua
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Umpilehmien ruokintakoe Maaningalla 2016

• Kokeessa 54 lehmää ja hiehoa

– Puolet nurmiruokinnalla (DCAD-arvo 357 mEq/kg ka)

– Puolet kokovilja-rypsiseoksella (132 mEq/kg ka)

• Kaikkien koe-eläinten veren kalsiumpitoisuus oli normaalilla 
tasolla (2,1-2,5 mmol/l) ennen poikimista otetuissa näytteissä

• Poikimisen jälkeen kalsiumpitoisuudet laskivat 

– Piilevä poikimahalvaus (Ca 1,4-2,0 mmol/l) oli 15 lehmällä

– Yhdellä lehmällä kalsiumpitoisuus oli alle kliinisen 
poikimahalvauksen raja-arvon

12 6.10.2017
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• Umpikauden ruokinnalla ei ollut vaikutusta veren 
kalsiumpitoisuuteen eikä alkulypsykauden tuotokseen

– Rajoitetun ruokinnan vaikutus?

– Perusrehujen DCAD-arvon merkitys vähäisempi, kun 
huolehditaan oikeasta kivennäistäydennyksestä?

• Veren kalsiumpitoisuuden laskua selitti parhaiten lehmän 
tuleva tuotos � Korkeatuottoisilla ja nopeasti heruvilla korkein 
poikimahalvausriski

13 6.10.2017
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Magnesium ja poikimahalvaus

• Magnesiumpitoisuus rehussa on kaikista tärkein 
poikimahalvausriskiin vaikuttava tekijä (Lean ym. 2013)

• Lypsykauden keskivaiheilla esiintyvissä halvauksissa 
magnesiumin puute osallisena yli 75 % tapauksista (Goff 2014)

• Magnesiumin puutetta ei yleensä havaita

– Magnesiumin puute altistaa alhaiseen kalsiumpitoisuuteen

�huomio kiinnittyy kalsiumvajeeseen

• Magnesium sijaitsee pääosin solunsisäisenä, joten veren 
magnesiumtaso saattaa pysyä viitearvoissa puutteesta 
huolimatta

• Mikäli magnesiumista on elimistössä puutetta, sen eritys 
virtsassa vähenee

– Alle 1 mmol/l pitoisuutta virtsassa voidaan pitää viitteenä 
liian vähäisestä saannista, mutta jo alle 4,4 mmol/l pitoisuus 
saattaa viitata liian vähäiseen saantiin

– mm. Movet tekee virtsan Mg-määrityksiä (hinta 8,59 €) 
14 6.10.2017
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Magnesium ja poikimahalvaus

• Magnesiumruokinta erityisesti ummessaolon viimeisten 
viikkojen ajan tärkeää, jotta kalsium aineenvaihdunta toimisi 
hyvin

• Ruokinnan magnesiumpitoisuuden nostaminen 0,3 prosentista 
0,4  prosenttiin  vähentää  poikimahalvausriskiä  62  %

• Suositus 0,35-0,40 % kuiva-aineesta

– Kivennäisseokset, pastat, bolukset tai hyvälaatuinen 
(hyvin imeytyvä) magnesiumoksidi

15 6.10.2017



© Luonnonvarakeskus

Umpikauden pituus

Umpikauden pituus 6-8 viikkoa

– Maksimoi tulevan lypsykauden tuotoksen

• Tuotoksen kannalta optimaalisin umpikausi 40-60 vrk

– Lehmillä poikimisen jälkeen tyypillisesti voimakkaasti 
negatiivinen energiatase ja eläimet kärsivät metabolisesta 
stressistä

• Ketoosin riski,  heikentynyt immuunipuolustus, 
heikentynyt hedelmällisyys

– Lehmät saatetaan joutua umpeuttamaan korkeasta 
tuotoksesta

• Jos tuotos yli 25 kg utaretulehdusriski voimakkaasti 
kohonnut

16 6.10.2017
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– Vähentää tulevan lypsykauden tuotosta

• Lyhennetty umpikausi: tuotos laskee keskimäärin 4,5 %

• Ei umpikautta: tuotos laskee 19,1 %
(Van Knegsel ym. 2013)

�Tuotostappiot kuitenkin pienenevät näistä, kun 
huomioidaan ”umpikaudella” lypsetty maito

– Lisää maidon valkuaispitoisuutta

– Parantaa poikimisen jälkeistä energiatasetta ja vähentää 
metabolista stressiä

– Vaikutuksista hedelmällisyyteen ristiriitaisia tuloksia

– Ei vaikuta utareterveyteen

– Ternimaidon laatu heikkenee, kun umpikausi alle 4 viikkoa

17 6.10.2017

Lyhennetty umpikausi (30 vrk) tai ei umpikautta lainkaan
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• Jos käytetään umpihoitoja, umpikauden pitää olla pidempi 
kuin kuusi viikkoa, jotta maito elintarvikekelpoista poikimisen 
jälkeen

– Eniten antibioottijäämiä Orbeninista

� Ei suositella sillä hoidettujen lehmien ternimaidon 
juottamista vasikoille

– Huom! Antibioottitesti ei toimi ternimaidon kohdalla

18 6.10.2017
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Tunnuttaa vai eikö tunnuttaa?

• Tunnutusruokinnan idea:

– Totuttaa pötsimikrobit poikimisen jälkeiseen ruokintaan 
(maitohappoa käyttävien mikrobien osuus lisääntyy)

– Lisätä pötsin seinämän haihtuvienrasvahappojen 
imeytymiskapasiteettia (pötsipapillienkehitys)

• Pötsin imeytymispinta-alasta häviää jopa 50 % 
ummessaolokaudella

� Happaman pötsin ja sorkkakuumeen riskipoikimisen jälkeen 
vähenee

19 6.10.2017

Osa tiloista on luopunut tunnutuksesta

•Vaatii lisätyötä
•Voi olla vaikea järjestää pihatoissa (ryhmittely)
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Tunnutusruokintakokeiden tuloksia:

• Tunnutusruokinta ei ole kokeissa yleensä lisännyt 
rehunsyöntiä ja maitotuotosta poikimisen jälkeen

– Monissa kokeissa (USA) umpikauden dieetissä on ollut 
yhtenä komponenttina maissisäilörehu

�Umpikauden dieetin solunsisällyshiilihydraattien (sokerit ja 
tärkkelys) pitoisuus on tällöin suurempi kuin 
nurmisäilörehuruokinnassa 

• Yksittäisissä kokeissa, joissa umpikauden ruokinnassa on 
runsaasti olkea (25 – 40 %), tunnutusruokinta on lisännyt 
syöntiä ja/tai maitotuotosta poikimisen jälkeen

• Umpikauden lopun ruokinnan energiataso ei vaikuta 
maitotuotokseen (meta-analyysi/Kokkonen 2014)

20 6.10.2017
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Tarvitseeko tunnuttaa?

• Mitä suurempi on muutos umpikauden ruokinnasta 
tuotoskauden ruokintaan, sitä perustellumpaa on 
tunnutusruokinta

– Tunnutus vaikuttaa eniten maitotuotokseen silloin, kun 
solunsisällyshiilihydraattien lähtötaso on pieni 

• Seosrehuruokinta poikimisen jälkeen todennäköisesti 
vähentää tunnutusruokinnan tarvetta

– Päivittäinen väkirehuannos jakaantuu 
seosrehuruokinnassa moneen pieneen osaan

• Tuotoskauden väkirehun koostumus vaikuttaa

– Runsas tärkkelys tuotoskauden väkirehussa korostaa 
tunnutusruokinnan tarvetta

• Voimakkaalle tunnutukselle ei näyttäisi olevan tarvetta

– Saattaa lisätä utareen turvotusta

21 6.10.2017
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Poikimisenjälkeinen negatiivinen energiatase

22 6.10.2017
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Hyvän syöntikyvyn ylläpito tärkeää

23 6.10.2017
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Poikimisen jälkeinen syöntikyky

• Useissa tutkimuksissa on havaittu, että syöntikyky juuri ennen 
poikimista ja poikimisen jälkeen säilyy parempana 
ummessaolokauden rajoitetulla ruokinnalla kuin vapaalla 
ruokinalla

• Mutta on myös tutkimuksia, jossa umpikauden vapaa ruokinta 
ei ole vaikuttanut poikimisen jälkeiseen syöntiin

• Analyysi käyttäen Viikissä tehdyissä kokeissa kerättyjä 
aineistoja (yli 1000 yksilöhavaintoa):

Poikima-ajan kuntoluokan nousu yhdellä yksiköllä vähensi 
poikimisen jälkeen syöntiä 0,62 kg ka/pv

• Korkea kuntoluokka vähentää kuiva-aineen syöntiä ja lisää 
energiavajetta, mutta jos umpikauden pituus ei veny lehmät 
eivät ehdi lihoa liikaa 

� Kuntoluokka umpeen pantaessa ratkaisee!

24 6.10.2017
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Mukava ja stressitön ympäristö vastapoikineelle

26 6.10.2017

Tarkkaile vastapoikineen lehmän 
vointia ja syöntiä
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Kysymyksiä ja 
kommentteja?
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Kiitos!
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