Pidennetty lypsykausi

sopii pitkämaitoisille lehmille
Poikimavälin pidentäminen yleisesti tavoitellusta 12
kuukaudesta herättää keskustelua, sillä jalostus on kasvattanut
tuotoksia merkittävästi poikimavälitavoitteen muuttumatta.
Runsastuottoisilla lypsylehmillä tämä tarkoittaa umpeuttamista
varsin suurista maitomääristä, mikä voi lisätä utare- ja
◼◼ Teksti ja kuvat: Eeva-Kaisa Pulkka
poikimisongelmia.

S

iemensimme aiemmin rutiinisti
90 vuorokauden kuluttua poikimisesta, mutta olimme alkaneet miettiä muutamien lehmien myöhentämistä. Umpeutus korkeista maitomääristä
ei tuntunut järkevältä, sotkamolaiset Anna
ja Matti Rönty kertovat. Tilalla on vajaan
parin vuoden kokemus pidennetystä lypsykaudesta.
Ajatus pidennetystä lypsykaudesta sai
vahvistusta EuroMaito-hankkeesta, jonka
kokoontumisissa ja pilottitilana ollessa asia

tuli esille. Lopullinen sykäys oli webinaari,
jossa tanskalainen tutkija perusteli pidennetyn lypsykauden taloudellisia hyötyjä.
Poikimisen aika on riskialtis ja Röntyjen
tavoitteena ovat pitkäikäiset lehmät. Kokeiluun valittiin viiden ensikon ryhmä, joiden
genomiensa ja sukunsa perusteella arvioitiin olevan pitkämaitoisia. Näillä siemennystä siirrettiin 120–150 vuorokauden päähän poikimisesta.
Samalla pohdittiin muutamien lehmien
lepokauden lyhentämistä 60 vuorokauteen.

Genomit avuksi
Tällä hetkellä pidennetty lypsykausi on 85
lehmän karjasta noin kymmenellä lehmällä,

mutta lista elää koko ajan lehmien tuotosta
tarkkaillen. Rönnyt pitävät listan kaikkien
navetalla työskentelevillä tiedossa, jotta liian
aikaisia siemennyksiä ei tule.
”Kaikki lehmävasikat genomitestataan ja
tuloksista näkee myös pitkämaitoisuusindeksin. Se näyttää ainakin meillä pitävän
varsin hyvin paikkaansa”, Anna Rönty sanoo.
Hän myöntää hyödyntävänsä genomitestien tuloksia varsin vähän, sillä valinta uudistukseen jätettävistä lehmävasikoista tehdään
jo siemennyksen yhteydessä. Karjasta liki
puolelle käytetään liharotusiementä.
Genomitulosten pitkämaitoisuusindeksi
voi hänen mielestään olla yksi hyvä valintaperuste pidennettyyn lypsykauteen.

”Ensikoilla seuraan, miten ne lypsävät
kahden, kolmen kuukauden kuluttua poikimisesta. Myös suku vaikuttaa, yleensä pitkämaitoisen emän jälkeläinenkin on pitkämaitoinen. Genomeja tarkkailen jatkossa
varmaan enemmänkin.”
Ensikoiden ohella siemennystä on siirretty muutamalla vanhemmalla lehmällä,
jotka jo aiempien lypsykausien perusteella
tiedetään pitkämaitoisiksi. Osin valinnassa
on painanut myös se, että poikimisen aikaiset riskit kasvavat vanhemmilla lehmillä.
”Arvelisin, että jatkossa lypsykautta pidennetään juuri vanhemmilla lehmillä ja ensikot siemennetään pääosin kolmen kuukau-

Röntyjen karja laiduntaa kesällä pihalaitumilla ja ulkoilee myös talvisin.
Ruokinnallisesti laitumella ei ole juuri merkitystä, mutta terveysvaikutukset
ympärivuotisesta ulkoilusta ovat Röntyjen mukaan merkittävät.
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Myös umpikauden lyhentämistä pohditaan
◼◼ Tavallisesti lehmä umpeutetaan pari kuukautta ennen seuraavaa poikimista. Umpikauden tarkoitus on maksimoida maidontuotanto seuraavalla lypsykaudella, mutta
poikimisen aiheuttama kuormitus voi heikentää lehmän terveyttä lypsykauden alkuvaiheessa.
Tästä syystä hollantilainen Wageningenin
yliopisto on tutkinut lyhyen ummessaoloajan
ja maidosta maitoon lypsämisen vaikutusta
tuotantoon. Tutkimusten mukaan lyhyt, noin
kuukauden mittainen ummessaolokausi tai
umpikauden puuttuminen kokonaan voi helpottaa lehmän aineenvaihduntaa ja vähentää kuormitusta tuotantokauden alkuvaiheessa, mutta vähentää kuitenkin maitotuotosta.

den kuluttua poikimisesta. Jos ne osoittautuvat pitkämaitoisiksi, jatketaan lypsykautta
seuraavan poikimisen jälkeen”, Anna Rönty
suunnittelee.
Ensikot ovat hänen mukaansa kuitenkin
enemmän arvoitus pitkämaitoisuuden suhteen ja riski lihomisesta arveluttaa.

Toteutus suunnitelmallisesti
”Ei tästä ainakaan negatiiviisia terveysvaikutuksia ole ollut. Lehmät eivät ole loppulyp-

Tutkimuksessa arvioitiin lyhyen umpikauden tai sen kokonaan pois jättämisen vaikutuksia lehmän hyvinvointiin, tilan kassavirtaan ja kasvihuonekaasupäästöihin. Lehmien käyttäytyminen osoitti, että umpikauden pois jättäminen ja lypsäminen tiineyden loppuvaiheessa ei heikentänyt lehmien
hyvinvointia.
Lyhyt umpikausi ja sen pois jättäminen
kokonaan vaikuttivat negatiivisesti rahavirtoihin: lyhyt umpikausi heikensi tulosta 12
euroa ja umpikauden puuttuminen 16 euroa
lehmää kohti vuodessa. Kasvihuonekaasupäästöt maitoyksikköä kohti lisääntyivät
laskentamallin mukaan lyhyesti ummessa
olleilla lehmillä 0,8 prosenttia ja maidosta
maitoon lypsäneillä 0,5 prosenttia.

sykaudella lihoneet, vaikka sitä pelkäsimme
ehkä eniten. Tulokset pidennetystä lypsykaudesta tulevat toki viiveellä, mutta tähän
saakka kokemukset ovat olleet hyviä”, Rönnyt kertovat.
Lehmien kuntoluokat ovat pysyneet tasaisina ja ne ovat lähteneet lypsämään hyvin
poikimisen jälkeen. Ylipäänsä kyseiset lehmät ovat tiinehtyneet helposti, poikimiset
ovat sujuneet vaikeuksitta ja erilaiset terveysongelmat ovat vähentyneet.

Tutkijat arvioivat kuitenkin lehmien pidentyneen käyttöiän ja parantuneen terveyden
todennäköisesti korvaavan nämä haittavaikutukset. Tämän tutkimuksen perusteella
lyhyt umpikausi tai sen pois jättäminen vaikuttivat tutkijoiden mukaan kestäviltä ratkaisuilta lypsylehmien metabolisen tilan parantamiseksi lypsykauden alkuvaiheessa.
Wageningenin yliopiston uusimmissa tutkimuksissa selvitetään myös optimaalista
lypsykauden pituutta. Tutkimusprojektin
alustavat tulokset osoittavat, että tiloilla,
joilla aktiivisesti pidennetään lehmien lypsykautta siementämällä myöhemmin, on
vähemmän terveys- ja hedelmällisyysongelmia ja navettatyöt ovat paremmin ennakoitavissa kuin muilla tiloilla. PM www.wur.nl

Hormonihoitojen määrää on karjassa
vähennetty tietoisesti. Lehmältä odotetaan
siemennystä varten luonnollinen kiima, ja
ne tiinehtyvät hyvin.
Koko karjalle pidennetty lypsykausi ei
Röntyjen mielestä missään tapauksessa sovi,
mutta suunnitelmallisesti toteutettuna siitä
on heidän mielestään selkeitä hyötyjä. Holstein-rotuisille se sopii paremmin, sillä ne
eivät liho loppulypsykaudella yhtä herkästi
kuin ayrshire-rotuiset.

Anna Rönty rapsuttelee Minttua, joka oli yksi ensikkona pidennettyyn lypsykauteen valituista.
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”Pitkämaitoiseksi tiedetty, yli karjan keskituotoksen lypsävä on lehmä, joka meillä
tähän valitaan.”
Ulkomaisten tutkimusten 16–18 kuukauden poikimaväliä Rönnyt eivät karjassaan
kokeilisi kuin korkeintaan muutamalla yksilöllä, eikä ensikoilla ollenkaan.
”Toki se riippuu karjan tuotostasosta ja
rohkeudesta. Nyt pidennykset ovat kuitenkin maltillisia, ehkä sitten kun kokemus
tästä karttuu”, Anna Rönty lisää.
Röntyjen karjan keskituotos on noin
10 000 kiloa energiakorjattua maitoa. Karja
ruokitaan seosrehulla ja kaikki lypsävät saavat samaa seosta. Vastapoikineet saavat pienen annoksen energiarehua lypsyasemalla.
Vasikoiden määrä luonnollisesti vähenee osan lehmistä poikiessa harvemmin,
mutta siitä ei tilalla ole haittaa. Tavoitteena
on kaksi uudistukseen jäävää lehmävasikkaa kuukaudessa ja se täyttyy, vaikka osa lehmistä poikisi harvemmin ja liharotusiemennysten osuus pysyisi nykyisessä lähes viidessäkymmenessä. ◻

Hemuli on jo useamman kerran poikinut ja pitkämaitoinen, sen siemennystä siirretään jatkossa myöhemmäksi.

Kirjoittaja on agronomi ja maanviljelijä ja
vapaa toimittaja.

Talous- ja terveyshyötyjä siemennystä siirtämällä
◼◼ Lypsykausi voi venähtää
tavoiteltua vuotta pidemmäksi
tahattomasti esimerkiksi tiinehtymisongelmien vuoksi. Tosin
maitotiloilla on alettu myös tarkoituksellisesti pidentää lypsykausia, jotta lehmiä ei jouduta
umpeuttamaan runsaista jopa
40 kilon päivätuotoksista.
Aiheesta on tehty tutkimusta
varsin vähän, vaikka sillä voisi
olla merkitystä sekä talouden
että eläinten terveyden kannalta.
Pidennetty lypsykausi tarkoittaa eri maissa eri mittaista
aikaa, mutta Savonia ammattikorkeakoulun Umpi-hankkeen
kirjallisuuskatsaukseen kootuissa tutkimuksissa se tarkoitti
16–18 kuukauden poikimaväliä,
umpikauden pysyessä 7–8 viikon mittaisena.
Kolmen tanskalaistutkimuksen perusteella pidennetyllä lypsykaudella on mahdollisuuksia
tehostaa karjan ja tilan tuottavuutta, mutta siihen vaikuttavat
tilan toimintatavat, karjan maito-
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tuotos ja yrittäjän kyky realisoida
saadut säästöt.
Tanskalaisessa tutkimuksessa pidennetty lypsykausi
vähensi vasikoiden ja nuorkarjan määrää ja maitotuotos suhteessa karjan rehun syöntiin
parani. Karjan ikä nousi, mikä
mahdollistaa korkeammat elinikäis- ja päivätuotokset. Samalla
lehmien tuottamattomien päivien määrä vähenee.
Kokeessa taloudellinen tulos
parani, mihin vaikuttivat paitsi
rehu- ja työkustannusten pieneneminen myös lääkintä-, siemennys- ja kuolleisuuskulujen
väheneminen.
Merkittävä osa lypsylehmien
sairastumisista ajoittuu poikimisen yhteyteen, joten poikimavälin pidentymisen pitäisi ainakin
teoriassa vähentää sairastumisriskiä.
Maidon
koostumukseen
pidennetty lypsykausi vaikuttaa
positiivisesti. Maidon rasva-,
valkuais- ja kaseiinipitoisuudet
kasvavat, kun lehmien ruokinta

on tasapainoinen. Pidennetty
lypsykausi sopii runsastuottoisille ja pitkämaitoisille lehmille,
joilla tuotos pysyy tasaisen korkeana pitkään. Sattumanvarainen valinta pidennettyyn lypsykauteen tai koko karjan siirtäminen siihen vähentää tutkimusten mukaan karjan maitotuotosta.
Edellisen lypsykauden on tutkimuksissakin todettu ennustavan seuraavia varsin hyvin. Pitkälypsyinen lehmä on sitä jokaisella lypsykaudellaan.
Yksiselitteistä mallia lehmien
valintaan pidennettyyn lypsykauteen tutkimuksissa ei ole vielä
saatu. Tosin näyttää siltä, että
ensikot hyötyisivät pidennetystä
lypsykaudesta useamman kerran poikineita enemmän.
Selvittämättä ovat perusteet,
joilla ensimmäisten kahden tuotoskuukauden aikana voitaisiin
helposti valita pidemmästä lypsykaudesta hyötyvät eläimet ja
siirtää siemennystä myöhemmäksi. Toistaiseksi sitä kokei-

levan tuottajan on luotettava
omaan karjasilmäänsä ja lehmiensä tuntemiseen.
Tuotoksen kestävyys periytyy
huonosti ja ympäristötekijät,
kuten ruokinta ja lypsytiheys,
vaikuttavat siihen merkittävästi.
Herumahuipun maitotuotoksen
ja kestävyyden välillä on tutkimusten perusteella negatiivinen
korrelaatio.
Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat, Ida Martikainen,
Veera Timonen ja Oona Saarenpää, ovat koonneet tutkimustuloksia pidennetyn lypsykauden
vaikutuksista EU:n maaseuturahaston rahoittaman Umpi-hankkeen puitteissa. Kirjallisuuskatsaus löytyy osoitteesta umppari.savonia.fi. E-KP

Tallenne pidennettyä lypsykautta käsittelevästä webinaarista sekä hankkeen loppuraportti, jossa aihetta myös käsitellään, löytyvät euromaito.
savonia.fi -osoitteen julkaisuista.
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