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Suomalaiset maitoyrittäjät osaavat laittaa

lehmät umpeen Suomalaiset umpihoitokäytännöt 
saavat kiitosta parikymmentä 
vuotta Yhdysvalloissa 
tutkimusta ja opetusta 
tehneeltä professorilta. Valikoiva 
umpihoito ja harvennetulla 
lypsyllä toteutettu umpeutus 
ovat maailmalla vasta kaukainen 
tavoite.

 ◼ Teksti: Eeva-Kaisa Pulkka
 ◼ Kuvat: Tarja Jalkanen

Soluttajien umpihoi-
dot ovat perusteltuja, 
sillä piilevien tuleh-
dusten hoito ei lypsy-
kaudella yleensä ole 
järkevää, koska mai-
toa menee hukkaan 
antibioottijäämien 
takia ja umpihoitojen 
teho ja paranemispro-
sentti ovat lypsykau-
den hoitoja parem-
mat. Umpihoitotar-
peen rajana voi pitää 
yli 200 000 solua mil-
lilitrassa viimeisten 
kuukausien koelyp-
syissä. Lääke valitaan 
bakteerin herkkyyden 
mukaan.

S uomalaisten maidontuottajien kan-
nattaa eläinlääketieteellisen tiede-
kunnan professori Päivi Rajala-
Schultzin mukaan pitää tiukasti 

kiinni hyvistä umpeutuskäytännöistään.
”Maailmalla ollaan pienin askelin siirty-

mässä siihen, mitä Suomessa on tehty jo 
vuosikymmeniä. Meillä umpihoitoja käyte-
tään pääasiassa valikoiden, ja hoidot perus-
tuvat maitonäytteiden tutkimustuloksiin”, 
hän kiittää.

Suurissa maidontuotantomaissa on laa-
jasti käytössä rutiininomainen umpihoito 
antibiootein kaikille lehmille. Suomessa 
arviolta noin joka neljännelle lehmälle lai-
tetaan umpihoito, jonka perusteena käyte-
tään sekä solulukua ja utareterveyshistoriaa 
että maitonäytteitä. Suomessa myös karjan 
rutiinihoitoihin päätyneet tilat tutkituttavat 
maitonäytteitä ennen umpihoitoa. 

Valikoiva hoito tehoaa
”Antibioottiresistenssi on tällä hetkellä yksi 
merkittävimmistä tekijöistä, jotka ohjaavat 
kansainvälistä utaretulehdustutkimusta ja 
-keskustelua. Rutiinisti tehdyt antibiootti-
umpihoidot herättävät paljon kritiikkiä ja 
keskustelua johtuen juuri bakteerien lisään-
tyvästä vastustuskyvystä näitä lääkkeitä vas-
taan”, Rajala-Schultz sanoo.

Rutiinihoito on hyvin yleistä muun 
muassa Yhdysvalloissa sekä Keski- ja Etelä-
Euroopassa, mutta toisaalta se on kielletty 
Hollannissa ja Tanskassa, jos siihen ei ole 
perusteita. 

Rutiinihoidot ovat yhteydessä umpeut-
tamiseen kerrasta poikki -menetelmällä. 

Koska runsas tuotos lisää tulehdusriskiä, 
umpihoidolla pyritään taltuttamaan paitsi 
olemassa olevat myös umpeutuksen myötä 
syntyvät tulehdukset.

Valikoiva umpihoito koetaan näissä maissa 
vaikeaksi ja työlääksi toteuttaa sekä pelätään 
sen heikentävän utareterveyttä. Suomalaista 
bakteorologiseen tutkimukseen perustuvaa 
umpihoitoa pidetään hankalana ja kalliina 
toteuttaa. Hoidettavat olisi pystyttävä tun-
nistamaan helposti, nopeasti, edullisesti ja 
luotettavasti.

”Umpihoitotutkimuksissa on osoitettu, 
että valikoiden hoitamalla päästään samalle 
tasolle utareterveydessä, maidon laadussa ja 
maidontuotannossa kuin rutiinihoidoilla”, 
Rajala-Schultz vakuuttaa.

Lypsykauden soluluku ja utareterveys-
historia ovat osoittautuneet kohtuullisen 
hyviksi umpihoidon perusteiksi. Antibioot-
tien käyttöä on voitu vähentää merkittävästi 
utareterveyden, soluluvun tai maidontuo-
tannon kärsimättä. Taloudellisesti muutos 
hoitokäytännöissä on ollut kannattava.

Rutiinihoitojen maissa on usein käytössä 
hyvin laajakirjoiset antibiootit, joiden teho 
kattaa suurimman osan utaretulehdusbak-
teereista. Maitonäytteiden tutkimista ei näin 
ollen ole katsottu tarpeelliseksi. Kyseinen 
käytäntö johtaa kuitenkin helposti baktee-
rien antibioottiresistenssin lisääntymiseen.

Suomalainen maitonäytteiden tutkimi-
nen auttaa kohdistamaan hoidon parem-
min, eikä hoitona käytetä laajakirjoisia anti-
biootteja. Samalla löytyvät myös ne, joihin 
hoito ei tehoa.

Vähitellen umpeen
Suomessa lehmät umpeutetaan yleisesti 
vähitellen lypsykertoja harventamalla ennen 
lopullista umpeen jättämistä. Usein samassa 
yhteydessä ruokinta muuttuu. Näin maidon-
tuotanto saadaan tehokkaasti vähenemään 
ennen umpeutusta ja suurin osa lehmistä 
lypsää alle 15 kiloa päivässä umpeen jätet-
täessä.

Nämä opit omaksuneelle Rajala-Schult-
zille amerikkalainen umpeutuskäytäntö 
oli aikoinaan suuri hämmästys. Umpeutet-
tavien lypsy lopetetaan kerrasta lähes kai-
killa tiloilla. Käytäntö on hyvin yleinen myös 
muissa isoissa maidontuottajamaissa.

Suomalainen umpeutuskäytäntö nähdään 
liki mahdottomana toteuttaa käytännössä. 
Varsinkin isoissa karjoissa on yleensä tietty 
päivä viikossa, jolloin umpeutettavat lehmät 
kerätään ryhmästä, niiden lypsy lopetetaan 
ja kaikille annetaan antibioottiumpihoito.

Vähitellen tehty umpeutus muistuttaa 
luonnossa tapahtuvaa vieroitusta ja lypsyn 
lopettaminen kerrasta heikentää sekä leh-
män utareterveyttä että hyvinvointia. Run-

saasta maitomäärästä tehty äkillinen umpeu-
tus lisää painetta utareessa, mikä aiheuttaa 
kipua, epämukavuutta ja stressihormonien 
erityksen lisääntymistä.

”Korkea maitomäärä umpeen jätettäessä 
lisää maidon valutusta, eikä vedinkana-
vaan muodostu sitä sulkevaa keratiinitulp-
paa yhtä nopeasti kuin vähän lypsävillä leh-
millä”, Rajala-Schultz lisää.

Tutkimusten perusteella maitomäärä 
umpeenlaitettaessa vaikuttaa suoraan vedin-
kanavan sulkeutumisnopeuteen. Runsas-
tuottoisen lehmän vedinkanava voi olla 
avoin vielä useita viikkoja umpeenlaiton 
jälkeen.

Keratiinitulppa on lehmälle tärkeä puo-
lustusmekanismi utaretulehduksia vastaan, 
sillä umpikauden uudet utaretulehdukset 
ovat pääosin ympäristöperäisiä. Umpikau-
den tulehduksista liki kaikki ovat neljännek-
sissä, joiden vedinkanava ei ole sulkeutunut. 
Valutus umpeenpanon jälkeen moninker-
taistaa utaretulehduksen riskin.

Tutkimuksissa parempi utareterveys on 
tarkoittanut alle 15 kilon päivätuotoksia 
umpeen jätettäessä.

Soluttajille umpihoito
Soluttajien umpihoidot ovat Rajala-Schult-
zin mielestä perusteltuja, sillä piilevien 
tulehdusten hoito ei lypsykaudella yleensä 
ole järkevää.

”Maitoa menee hukkaan antibioottijää-
mien takia ja umpihoitojen teho ja parane-
misprosentti ovat tyypillisesti lypsykauden 
hoitoja paremmat”, hän tiivistää.

Umpihoitotarpeen rajana voi hänen 
mukaansa pitää yli 200 000 solua millilitrassa 

viimeisten kuukausien koelypsyissä. Lääke 
valitaan bakteerin herkkyyden mukaan.

Kaikkien lehmien hoito voi joissain tapa-
uksissa olla perusteltua. Esimerkiksi, jos 
tilalla on Streptococcus agalactiaen aiheut-
tama taudinpurkaus, mutta silloinkin vain 
rajoitetun ajan. Kroonikkolehmille, eten-
kin Staphylococcus aureus -lehmille, poisto on 
yleensä paras ratkaisu, sillä paranemispro-
sentti on huono.

Umpihoito suositellaan laitettavaksi kaik-
kiin neljänneksiin, vaikka ongelmia olisi vain 
osassa. Neljänneskohtaisen hoidon tehosta 
ei juurikaan ole olemassa tutkimuksia.

Vuotavat lehmät hyötyvät vedintulppien 
käytöstä, sillä niillä voi ehkäistä ympäristö-
peräisten bakteerien aiheuttamia utaretu-
lehduksia. Jos tilanne utaretulehdusten suh-
teen on kunnossa, ei tulppia ole taloudelli-
sesti järkevää laittaa kaikille.

”Hyvä hygienia on tulppaa laitettaessa 
erittäin tärkeää, varsinkin käytettäessä ilman 
antibioottia”, Rajala-Schultz korostaa.

Vedintulppa sulkee vedinkanavan, joten 
utareeseen mahdollisesti tulpan mukana 
työnnetty bakteeri voi aiheuttaa tulehduk-
sen. Ympäristöperäisten bakteerien aiheut-
tamat tulehdukset voivat kieliä ongelmista 
navetan hygieniassa ja erityisesti tällöin tulp-
pien käyttö ilman antibiootteja on tehtävä 
harkiten. ◻

Kirjoittaja on agronom, MMM ja maanviljelijä 
ja vapaa toimittaja. 

Professori Päivi Rajala-Schultz luennoi 
umpeutuskäytännöistä Maaseuturahaston 
rahoittaman Savonia AMK:n Umppari -hank-
keen tilaisuudessa Kuopiossa tammikuussa.

Useissa maissa on käytössä rutii-
ninomainen antibioottihoito kai-
kille umpeutettaville lehmille. Suo-
messa arviolta vain noin joka nel-
jäs lehmä saa umpihoidon, ja sen 
perusteena käytetään solulukua, 
utareterveyshistoriaa sekä maito-
näytteitä. Maitonäytteiden tutkimi-
nen auttaa kohdistamaan hoidon 
ja samalla löytyvät myös ne, joihin 
hoito ei tehoa.
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Poikimisen aika on lehmälle riskialteinta
 ◼ Poikimisen aika on lehmän elimistölle 

niin suuri muutos, että voi jopa ihmetellä 
sen selviämistä siitä. 

Eri ravintoaineiden tarve moninkertaistuu 
hetkessä maidontuotannon käynnistyessä, 
mikä on kova rasitus lehmän elimistölle. ELT 
Helena Rautala painottaakin umpilehmän 
huolellista hoitoa ja ruokintaa.

Lehmän suun pitää käydä koko ajan umpi-
kaudellakin. Umpilehmän ruokinnassa ei ter-
veyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta pitäi-
sikään rajoittaa rehun määrää vaan antaa 
vähemmän energiaa sisältävää rehua. Val-
kuaista pitäisi olla tarvetta vastaavasti, ettei 
lehmä pura valkuaisvarastojaan vielä umpi-
kauden lopulla.

”Varsinkin ensikoilla riittävä rehun määrä 
on tärkeä, ja seosrehutiloilla on vältettävä 
rehun lajittumista. Se kostautuu ensikoille 
ja aremmille lehmille”, Rautala lisää.

Ummessa olevien lehmien tarkkailua ei 
pidä unohtaa, sillä nekin voivat sairastua. 
Kun maitomäärä ei hälytä, on sitäkin tär-
keämpää seurata syöntiä ja aktiivisuutta.

”Jotain on pielessä, jos viimeisiä tiineys-
viikkoja viettävä lehmä laihtuu ja karva on 
huono. Nämä yksilöt pitää ottaa tarkempaan 
seurantaan ja tutkia ajoissa”, Rautala pai-
nottaa.

Vaikka lihavuuden riskeistä poikivalle leh-
mälle on puhuttu Rautalankin mielestä liki 
kyllästymiseen saakka, on niitä syytä pitää 
esillä. Uusia poppakonsteja lihomisen estä-
miseen ei ole, vaan rehuanalyysit, peruslas-
kelmat ja eläinten seuraaminen ovat toimi-
vimmat tavat.

Koska lihavaa lehmää on vaikea laihdut-
taa, on keskityttävä estämään siitä aiheu-
tuvia riskejä. Keinovalikoimassa ovat tutut 
lisäkalkki poikimisen yhteydessä, hidas 
heruminen sekä stressin välttäminen.

Tunnutus vai ei
Rautala ei varauksetta kannata tunnutus-
ruokinnasta luopumista, vaikka se näyttää 
toimivan hämmästyttävän hyvin.

”Sillä on voitu päästä eroon esimerkiksi 
halvauksista, mutta onko tilalle tullut muita 
ongelmia, esimerkiksi kohtujen hitaampaa 
palautumista”, hän pohtii.

Tunnutuksella on valmennettu pötsiä suu-
reen tuotokseen, sillä nopeat ruokinnan 
muutokset häiritsevät pötsin toimintaa ja 
altistavat siten sairauksille.

Myös yliopistonlehtori Tuomo Kokkonen 
pitää tunnutusruokintaa osana riskien hal-
lintaa, sillä loivennetaan ruokinnan muutok-

sen vaikutuksia. Hän suosittelee tunnutusta 
erityisesti, jos umpikauden ruokinta koostuu 
pelkästään karkearehuista.

”Mitä suurempi on muutos umpikauden 
ruokinnasta tuotoskauden ruokintaan, sitä 
perustellumpaa tunnutus on. Lehmien välillä 
on eroa siinä, miten hyvin ne sopeutuvat 
nopeisiin ruokinnan muutoksiin”, hän lisää.

Seosrehuruokinta poikimisen jälkeen 
vähentää tunnutuksen tarvetta, kun taas 
runsas tärkkelys tuotoskauden ruokinnassa 
lisää sen tarvetta.

Ruokinnan muutosten välttäminen on 
hyvä huomioida myös poikimis- ja hoitoti-
lanteissa.

”Jos poikiva lehmä on hoitokarsinassa 
muutaman päivän, mutta sinne ei anneta 
väkirehua ja kivennäisiä, mistä se saa tar-
vitsemansa ravintoaineet kasvavaa maito-
määrää varten”, Rautala kysyy.

Stressi on lehmälle ja erityisesti poikivalle 
pahasta, mutta sen arvioiminen on vaikeaa. 
Sosiaalisen ryhmän muuttuminen aiheuttaa 
stressiä, ja sitä pahentaa tilan puute. Leh-
mällä pitää olla tilaa väistää.

”Pihatossa on kivaa pomon statuksella, 
mutta jalkakipuiselle ensikolle se on hel-
vetti”, Rautala heittää.

Muista kivennäiset
Umpilehmän kivennäisistä ei kannata tinkiä, 
sillä niillä on merkittävä vaikutus sen tervey-
teen, poikimisen ja seuraavan tuotoskauden 
onnistumiseen. Umpilehmä tarvitsee ruo-
kintaansa täydennyksenä natriumia, magne-
siumia, D-vitamiinia sekä hivenaineita. Kali-
umia ja kalsiumia olisi hyvä olla niukasti, 
mutta koska niitä ei rehusta saa pois, on 
magnesiumin ja natriumin riittävästä saan-
nista apua.

Umpilehmä tarvitsee magnesiumia kal-
siumtasapainon säätelyyn, mutta sitä ei 
tule rehuista riittävästi, joten sitä on oltava 
umpikivennäisessä runsaasti. Lisäksi run-
sas kalium ja niukka natrium heikentävät 
magnesiumin imeytymistä. 

Natriumia rehuissa on tyypillisesti noin 
kymmenesosa tarpeesta, mutta sen täyden-
täminen on helppoa suolan avulla. Ruoka-
suola on hyvä houkutin kivennäisen syön-
tiin, ellei se muuten maistu, sillä lehmä syö 
suolaa tarpeeseensa. Erillistä suolakiveä ei 
tällöin kannata käyttää.

D-vitamiini on umpilehmälle tärkeä kal-
siumsäätelyn ja vastustuskyvyn kannalta. 
Myös A- ja E-vitamiineista on hyötyä, jos ruo-
kinnassa on niukasti nurmisäilörehua.

Fosforia on lehmien ruokinnassa vähen-
netty lähinnä ympäristösyistä ja niukempi 
normi näyttää lehmille riittävänkin. Sen 
puute on kuitenkin mahdollinen, jos ruokin-
nassa on lannoittamatonta ja vanhana kor-
jattua nurmea tai runsaasti olkea. Imettä-
villä emoilla luonnonlaitumilla fosforin puute 
on mahdollista.

Puutetta epäiltäessä teetetään rehuista 
kivennäisanalyysi ja lasketaan eläimen 
saanti ja tarve. Täydennys hoidetaan tarvit-
taessa kivennäistäydennyksellä.

Ja se kalsium
Kalsium on kuitenkin lehmän heikoin kohta. 
Kalsiumin sitomista elimistöstä on testattu 
eri menetelmillä, mutta käytäntöön ne eivät 
ole eri syistä helposti sovellettavissa. Vaih-
toehdoksi jäävät kalsiumlisät poikimisen 
yhteydessä ja muun kivennäissaannin oikea 
määrä.

Kalsiumaineenvaihduntaa voidaan val-
mentaa poikimisen jälkeiseen aikaan myös 
muuttamalla elimistön kationi-anioni-tasa-
painoa erityisrehuilla, mutta tämä keino vaa-
tii huolellista elimistön happamuuden seu-
rantaa tai anionisuolojen laskentaa kiven-
näisanalyysin perusteella.

Kaupallisissa kalsiumlisissä käytetyistä 
kalsiumsuoloista tutkimustietoa on kal-
siumkloridista ja -propionaatista. Näistä 
kalsiumkloridi on nopea ja tehokas, mutta 
happamana voi ärsyttää ruoansulatuska-
navaa. Bolus on tässä suhteessa parempi 
kuin liuos.

Kalsiumpropionaatti ei ärsytä ja antaa 
energiaa, mutta annoksen on oltava iso, 
jotta kalsiumia tulee tarpeeksi. Tämä puo-
lestaan nostaa valmisteiden hintaa.

Rautala suosittelee tarkistamaan tuottei-
den annostuksen ja kalsiumin määrän. Liika 
aiheuttaa sydänoireita ja liian pieni annos 
ei auta. ◻

ELT Helena Rautala ja yliopistonlehtori 
Tuomo Kokkonen luennoivat umpilehmien 
hoidosta Maaseuturahaston rahoittaman 
Savonia AMK:n Umppari -hankkeen tilaisuu-
dessa Kuopiossa tammikuussa.

Umpilehmille toimiva 
paikka vanhaan tilaan
Poikimavaiheen lehmien ja hiehojen toimivat tilat voi toteuttaa 
pienillä kustannuksilla olemassa olevia tiloja hyödyntäen. 
Vehmersalmella maitoa tuottavat Rissaset rakensivat uuden yhden 
robotin pihaton kymmenen vuotta sitten. Vanha parsinavetta 
remontoitiin nuorkarjan ja umpilehmien käyttöön.

 ◼ Teksti ja kuvat: Eeva-Kaisa Pulkka

E mme halunneet rakentaa kalliita 
tiloja umpilehmille pihattoon, vaan 
hyödyntää vanhoja tiloja mahdolli-
simman paljon, Raija ja Juha Rissa-

nen sanovat. Ratkaisulla säästettiin raken-
nuskustannuksia tilojen toimivuudesta tin-
kimättä.

Eri tilat lypsäville, nuorkarjalle ja umpi-
lehmille vaativat eläinten siirtoja, mutta 
eivät lopulta ole mitenkään erityisen työl-
listäviä. Siirroissa ovat viimeiset kymmenen 

Rissasen umpilehmien kuivike-
patja kasvaa talven mittaan ja 
tarvittaessa sitä madalletaan 
etuosasta talven aikana, ettei-
vät lehmät tunne kiinnostusta 
hypätä aidan yli.
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Umpilehmät vip-kastiin
 ◼ Poikimavaiheessa olevilla eli umpeutet-

tavilla, ummessa olevilla, tunnutettavilla, 
poikivilla ja juuri poikineilla on kaikilla eri-
laiset tarpeet. Näille ryhmille on järkevää 
suunnitella omat tilansa joko samaan tilaan 
lypsävien kanssa tai isoissa karjoissa jopa 
eri rakennukseen.

Eniten tarpeiden erilaisuus näkyy ruokin-
nassa. Kaikilla on oltava riittävästi rehua, 
mutta sen koostumus on erilainen. 

Tiineyden loppuvaiheessa lehmät ja hie-
hot ovat leveitä, painavia ja alati nälkäisiä. 
Ne makaavat muita lehmiä lyhyempiä aikoja 
kerrallaan. Poikivat tarvitsevat puolestaan 
tilaa, rauhaa ja joskus synnytysapua.

Vastapoikineilla tärkeintä on vapaa 
pääsy syömään, juomaan ja lepäämään 
aina niin halutessaan. Riittävä ruokinta-
pöydän leveys, jolloin kaikki pääsevät syö-
mään yhtä aikaa, vaikuttaa olevan ehkä 
tärkein tekijä poikimavaiheen lehmän hyvin-
voinnille. 

”Umpilehmät pitäisi nostaa karjan vip-
kastiin”, sanookin Luken hiljattain eläköi-
tynyt erikoistutkija Tapani Kivinen.

Lehmä on heti poikimisen jälkeen kaik-
kein alttein sairastumiselle, valtaosa sai-
rastumisista tapahtuu pian poikimisen jäl-
keen, mikä lisää kustannuksia ja ennenai-
kaisia poistoja.

Poikimavaiheen lehmien ja hiehojen ryh-
mittelyn ja tilojen suunnittelun tavoitteena 
on väljyys, viihtyvyys ja syöntirauha.

Yhtenäisinä ryhminä tehdyt siirrot vai-
heesta toiseen tuovat sosiaalista vakautta, 
mikä vähentää stressiä. Ellei tämä ole mah-
dollista, kannattaa ryhmien sekoittamista 
välttää mahdollisuuksien mukaan ja rau-
hoittaa vähintään viikko ennen poikimista.

Etenkin karjoissa, joissa poikivat hie-
hot tuodaan lypsävien sekaan ennen poi-
kimista, on siirrot syytä tehdä hyvissä ajoin 
ennen poikimista.

”Tämä rauhoittaa ryhmää, vähentää 
stressiä ja valmistaa lehmää tai hiehoa rau-
halliseen poikimiseen”, Kivinen sanoo. ◻

Umpilehmien uudet tilaratkaisut ovat 
esillä Savonia AMK:n Umppari-hankkeen 
koulutuksissa.

syksyinä olki on pitänyt kääriä muoviin, jotta 
se säilyy.

Hyvät oljet ovat tärkeitä talven varalle 
paitsi kuivituksen kannalta myös rehuna. 
Lehmät syövät pötsin täytteeksi tarvitse-
mansa oljen makuualueelta. Navetassa on 
tarjolla vain säilörehua.

”Umpilehmän pitäisi syödä määrällisesti 
paljon, ettei pötsin tilavuus pienene. Olki 
on tähän hyvä rehu”, Raija Rissanen sanoo.

Rehuvarasto kahdessa käytössä
Umpilehmien makuualueena toimiva laaka-
säilö ei ole täysin pois rehukäytöstä. Kesällä 
koko karja laiduntaa, joten umpinavettakin 
on tyhjä eikä rehuvarastoa tarvita lehmien 
käyttöön.

Laidunkauden alkaessa laakasäilö tyhjen-
netään ja pestään huolellisesti painepesu-
rilla. Kesäkuussa siihen säilötään ensimmäi-
sen sadon säilörehua, joka syötetään pois 
ennen syksyä.

Umpilehmät laiduntavat pitkälle syksyyn, 
tiineet hiehot suojaisalla metsälaitumella 
lisäruokinnan turvin jopa marraskuulle 
saakka. Tämä antaa eläimille mahdollisim-
man lyhyen sisäkauden ja vähentää kuivik-
keiden menekkiä.

Umpiosastolla on paikat 18 umpileh-
mälle ja poikivalle hieholle, mutta tilat toi-
mivat paremmin hieman vajaana. Tiineet 
hiehot otetaan hiehopihatosta umpiosas-
tolle tiineystarkastusten jälkeen noin kuusi 
kuukautta ennen poikimista ja robottipi-
hattoon ne siirtyvät noin kuukautta ennen 
poikimista.

Lehmien umpeutus aloitetaan harvenne-
tulla lypsyllä robotin takana olevissa karsi-
noissa kahdeksan viikkoa ennen poikimista. 
Väkirehu jätetään kokonaan pois, ja myös 
säilörehun saantia rajoitetaan.

Viimeisen lypsyn jälkeen lehmät siirretään 
umpiosastolle, jossa tarjottava säilörehu on 
kuivaheinäasteella korjattua. Lisäksi umpi-
lehmät ja hiehot saavat pienen rypsilisän 
kivennäisten ja vitamiinien mausteena.

Takaisin lypsävien joukkoon lehmät tuo-
daan noin viikko ennen poikimista, jolloin 
ne pääsevät syömään vapaasti säilörehua. 
Kioskeista lehmät saavat poikimahetkellä 
puolitoista kiloa viljaa ja reilun puoli kiloa 
rypsiä päivässä.

Vahatulpat vedinten suojana
Umpilehmien siirtyminen kestokuivikkeelle 
näkyi Streptococcus uberiksen aiheuttamien 
utaretulehdusten kasvuna. Tulehduksia ei 
ollut juurikaan enempää, mutta aiheutta-
jana oli aiempaa useammin Str. uberis.

Tästä syystä Rissaset laittavat kaikille leh-
mille vahatulpat umpeenpanon yhteydessä 

sekä tarpeen mukaan umpihoidon. Vahatul-
pat ovat hoitaneet tehtävänsä ja Str. uberiksen 
aiheuttamat tulehdukset ovat vähentyneet. 
Utareterveys on muutenkin pysynyt hyvänä.

Loppulypsykauden ja ummessa olevien 
lihomisen estämiseen Rissaset ovat panosta-
neet ja tulokset näkyvät, lihavia lehmiä kar-
jassa ei juuri ole.

Poikimisissa tarvitaan yleensä apua vain, 
jos vasikat ovat väärässä asennossa. Muuten 
niihin ei juurikaan jouduta puuttumaan. 
Raija Rissanen uskoo tähän vaikuttavan sekä 
liikunnan että rakennejalostuksen. Lantio-

Umpilehmiä vasta-
päätä vanhassa nave-
tassa ovat alle vuo-
den ikäiset hiehot. 
Molempien säilörehu-
ruokintaa rajoitetaan 
lihomisen välttämi-
seksi. Lehmät syö-
vät pötsin täytteeksi 
tarvitsemansa oljen 
makuualueelta, Raija 
Rissanen, kertoo.

Poikimakarsinassa oli 
alunperin makuualue 
ja ritiläosa, mutta se 
muutettiin kuivike-
pohjaiseksi peittä-
mällä ritiläosa par-
simatoilla. Poikivia 
pidetään siinä vain 
poikimisen ajan, sillä 
kolme kertaa vuo-
dessa tehtävä tyhjen-
nys on käsityötä.

Umpilehmät käyvät syömässä parsinavetassa, jonka parsien etuosaan lisättiin ylempänä oleva putki.

vuotta olleet apuna paimenkoirat, joiden 
kanssa osa siirroista onnistuu yhdeltäkin 
ihmiseltä.

Vanhan navetan ja pihaton välille raken-
nettiin yhdyskäytävä, jota pitkin vieroite-
tut vasikat ja umpilehmät siirtyvät omiin 
tiloihinsa.

”Kaikki eläimet ovat vapaana ja puhtaita, 
ja poikimiset ovat liikunnan ansiosta help-
poja”, Raija Rissanen iloitsee.

Umpilehmien ja pian poikivien hiehojen 
kanssa vanhassa navetassa ovat alle vuoden 
ikäiset hiehot. Siemennysikäisille ja sitä van-
hemmille hiehoille on oma pihatto. Kaikki 
tilat ovat yhteydessä toisiinsa.

Tilaratkaisuissa on totuttu tekemään 
kompromisseja, sillä Ala-Korholan tila on 
aivan kirkonkylän kupeessa ja tilakeskuksen 
paikka on rinnemaalla.

Makuutilat rehuvarastosta
Umpilehmät olivat alkuun parsissa, mutta 
kiinni pitämisen ohella ongelmaksi muo-
dostui rehun vetäminen jalkoihin. Se aihe-
utti runsaasti lisätyötä parsien siivoamisen ja 
lietekuilujen tukkeutumisen vuoksi. Parin 
talven taistelun jälkeen oli keksittävä toinen 
ratkaisu.

”Olin yhden viikonlopun yksin ja sen 
jälkeen sanoin, etten enää sitä siivoamista 
jatka”, Raija Rissanen sanoo.

Niinpä navetasta puhkaistiin oviaukko 
viereiseen laakasäilöön, josta tuli lehmien 
makuupaikka. Sisällä navetassa ne käyvät 

vain syömässä ja juomassa. Työmäärä on 
pudonnut murto-osaan entisestä.

”Säilörehun jakoon umpilehmille menee 
noin vartti aamulla, ja iltatöillä jaan rypsin, 
kivennäiset ja vitamiinit. Lantakäytävän sii-
voan joka toinen päivä eikä siinäkään kauan 
mene”, Juha Rissanen laskee.

Lantakäytävä siivotaan ritilään kolalla ja 
itsevetävään katuharjakoneeseen asenne-
tulla kaapimella. Makuualueelle nostetaan 

olkipaali joka toinen päivä, ja sitä levitetään 
tarvittaessa hieman käsin. Nämäkin työt 
sujuvat kymmenessä, viidessätoista minuu-
tissa.

Iso osa lannasta jää lantakäytävälle, mikä 
vähentää kuivituksen tarvetta makuualu-
eella.

Hyvien olkien saanti ei ole Vehmersalmen 
seudulla itsestäänselvyys, sillä viljatiloja on 
vähän ja syksyt usein kosteita. Huonoimpina 

rakenne on tilalla huomioitu jalostuksessa 
jo pitkään.

Puhdas holstein-karja lypsää keskimäärin 
noin 11 200 EKM-kiloa säilörehulla ja kios-
keista saatavalla viljalla ja puolitiivisteellä.

”Kuukausi ennen ja jälkeen poikimisen 
– siihen kun panostaa, menee lypsykausi 
muuten omalla painollaan”, Raija Rissanen 
tiivistää. ◻

Kirjoittaja on agronomi, MMM, maanviljelijä 
ja vapaa toimittaja.


