Terve ja hyvinvoiva lypsykarja
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Pitkä vai lyhyt umpikausi,
vai ei ollenkaan?
Umpikautta pidetään sekä lehmän että utareen lepoaikana, jolloin on mahdollisuus
palautua edellisen lypsykauden rasituksesta. Umpikausi ja siihen liittyvät
siirtymävaiheet ovat kuitenkin lehmälle fysiologisesti haastavia. Voisiko umpikauden
lyhentäminen tai poistaminen ratkaista tavanomaisen umpikauden luomia haasteita?
Savonia-ammattikorkeakoulussa tehtiin Umpi – Hyvinvoiva umpilehmä -hankkeessa
selvitys umpikauden pituuden vaikutuksista lehmien tuotokseen ja hyvinvointiin.
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Maitotuotosta voidaan mitata perinteisen 305 päivän tuotoksen lisäksi 365 päivän tuotoksena sekä efektiivisenä keskituotoksena.
Tällöin huomioidaan ennen poikimista tuotettu lisämaito, jolla on suuri merkitys vertailtaessa umpikauden pituuden vaikutuksia maitotuotokseen. Efektiivinen keskituotos huomioi lisäksi myös eripituiset poikimavälit.
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lehmien terveyteen. Lyhyen umpikauden tai umpikaudettomien lehmien
energiatase voi olla poikimisen jälkeen
parempi kuin tavanomaisen umpikauden lehmillä. Umpikaudettomilla
lehmillä ei ole ollut välttämättä negatiivista energiatasetta lainkaan neljän
ensimmäisen viikon aikana poikimisen
jälkeen.
Parantunut energiatase voi johtua
pienemmästä maitotuotoksesta poikimisen jälkeen, sekä lisääntyneestä
rehun syönnistä. Parantunut energiatase vähentää lehmien tarvetta käyttää
kehon rasvakudosta energian lähteenä ja metabolisen sairauksien esiinty
vyyttä.
Umpikauden lyhentämisellä tai pois
jättämisellä voi olla positiivisia vaikutuksia myös hedelmällisyyteen. Hollantilaisessa tutkimuksessa näiden

Vaikka umpikauden lyhentämisellä tai pois jättämisellä on negatiivinen vaikutus maitotuotokseen, on sillä mahdollisia positiivisia vaikutuksia lehmien terveyteen.
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Tuotosmittari

Tavanomainen
umpikausi,
kg EKM/pv

Lyhyt
umpikausi,
kg EKM/pv

305-pv

30,8

365-pv
EKT

le lehmille, mutta se voi olla toimiva me-

%*

Ei
umpikautta,
kg EKM/pv

%*

28,4

-7,6

23,8

-22,8

26,0

25,1

-3,4

22,6

-13,1

25,4

24,9

-2,2

22,4

-12,0

EKT = efektiivinen keskituotos
* maitotuotoksen ero (%) verrattuna tavanomaiseen umpikauteen

Hollantilaisessa tutkimuksessa vertailtiin toisen kerran poikineiden lehmien EKM-tuotosta
eri pituisten umpikausien jälkeen kolmea eri tuotosmittaria käyttäen. Taulukosta näkee,
että lisämaitotuotoksen huomioimisella on suuri vaikutus, kun arvioidaan umpikauden
pituuden vaikutuksia maitotuotokseen.

netelmä yksittäisille korkeatuottoisille
vanhemmille lehmille. ○

Umpi – Hyvinvoiva umpilehmä -kehittämis
hanke on Savonia-ammattikorkeakoulun
hallinnoima ja osatoteuttajina ovat Luke ja TTS
Työtehoseura. Hankkeen päärahoittajana on
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous
rahasto. Rinnan tämän hankkeen kanssa on
Umppari – Onnellinen umpilehmä -koulutushanke. Kirjallisuuskatsauksen ja lähdetutkimukset
löydät hankkeiden yhteisiltä sivuilta:
umppari.savonia.fi/tietopankki/materiaalit.
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