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1 Johdanto  

Vuonna 2016 Suomessa oli 2157 emolehmätilaa. Koko Suomessa emolehmien määrä 

oli tällöin lähes 59 000 emoa (Emolehmien lukumäärä vuonna 2016 n.d.). Emoleh-

mien maitoa ei lypsetä ihmisen toimesta, vaan emolehmän tuottaman maidon juo 

sen oma vasikka.  

 

Emolehmätuotannossa on tavoitteena tuottaa laadukkaita ja elinvoimaisia vasikoita, 

joten ravitseva maito on edellytys vasikan alkuvaiheen hyvälle kasvulle. Opinnäyte-

työssä tutkittiin eri rotuisten emolehmien alkulaktaatiokauden maidon koostumusta. 

Emolehmien maidon koostumusta ei olla tuotantosuunnan luonteesta johtuen pi-

detty merkittävässä roolissa, joten aihetta on tutkittu vähänlaisesti. Varsinkin suoma-

laista tutkimustietoa aiheesta on saatavilla vain vähän. Vuonna 2017 julkaistiin emo-

lehmien ruokintasuositukset, joten aihe on ajankohtainen (Emolehmille omat ruokin-

tasuositukset 2017). Tutkimukseen osallistui kolme eri emolehmätilaa, joilla kullakin 

on keskitytty pääosin tietyn rodun kasvattamiseen. Maidon koostumusta saatiin tut-

kittua aberdeen angus, charolais, ja hereford- rotuisilta emolehmiltä. Maitonäytteet 

analysoitiin Valio Oy:n Seinäjoen aluelaboratoriossa. Maidosta otettiin perustutki-

mus, jossa analysoidaan maidon rasva -ja valkuaispitoisuus, laktoosi, kuiva-aine, urea, 

sekä somaattiset solut. Pääosin opinnäytetyössä keskityttiin maidon rasva- ja valku-

aispitoisuuksien sekä laktoosipitoisuuden analysointiin. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila-hanke, 

eli MEKA. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti. 

Hankkeessa on mukana myös ProAgria Keski-Suomi ry. Meka -hanke tarjoaa koulu-

tuksia alkutuotannon toimijoille, pääpainonaan maidon- ja naudanlihantuotanto sekä 

yrittäjien hyvinvointi. (Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila n.d.) 

Opinnäytetyö lisäsi tekijänsä osaamista tutkimuksen tekemisessä sekä ammatillista 

osaamista perehtyessään syvemmin tietoperustassa ruokintaan sekä maidon koostu-

mukseen vaikuttaviin seikkoihin.  
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Käsitteet 

Alkulaktaatiokausi: kahden kuukauden jakso, joka alkaa poikimisen jälkeen 

Emolehmä: yleisimmin liharotuinen nauta, jota kasvatetaan lihantuotantoon suun-

tautuneilla tiloilla 

Emolehmätuotannossa tavoitteena on vieroittaa vuosittain yksi vasikka emolehmää 

kohden (Tauriainen 2006, 124). 

Laktaatiokausi: maidontuotantokausi. Maidontuotantokausi käynnistyy silloin, kun 

nauta poikii 

Maidon pitoisuudet: Maito koostuu vedestä ja kuiva-aineesta. Kuiva-aine sisältää 

laktoosia, rasvaa, proteiinia ja kivennäisaineita 

Ruokintasuositukset perustuvat tutkimustietoon. Ruokintasuositukset kuvaavat eläi-

men keskimääräistä ravintoaineiden ja energian tarvetta sen eri elämänvaiheissa 

(Ruokintasuositukset n.d). 
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2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada lisää tietoa emolehmien maidon koostumuk-

sesta ja mahdollisesti maidon pitoisuuksiin vaikuttavista asioista. Opinnäytetyössä 

vertailtiin myös sitä, kuinka paljon maidon rasva- ja valkuaispitoisuudet poikkeavat 

toisistaan kolmen tarkasteltavan rodun välillä. 

Opinnäytetyö rajattiin käsittämään emolehmien ruokinnan ja rodun vaikutusta mai-

don koostumukseen yleisellä tasolla. Nämä asiat vaikuttavat toisiinsa lypsykarjan 

maidon koostumuksessa. Opinnäytetyön ulkopuolelle jäi muun muassa emolehmien 

maitotuotoksen mittaaminen sekä maidon määrän sekä koostumuksen vaikutus vasi-

kan kasvuun ja elinvoimaisuuteen. 

Työn tutkimuskysymykset olivat: 

1. Millaisia ovat kunkin rodun maidon valkuais- ja rasvapitoisuudet ja eroavatko 
ne toisistaan?  
 

2. Ruokinnan vaikutus maidon koostumukseen? 
 
 

3. Miten maidon pitoisuudet muuttuvat eläin- ja rotukohtaisesti laktaatiokau-
den edetessä? 
 

2.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 

Tutkimusaineisto kerättiin kolmelta kevätpoikivalta emolehmätilalta. Maitonäytteitä 

otettiin kustakin eläimestä 3-5 kappaletta tutkimuksen aikana. Ensimmäinen näyte 

otettiin viikon kuluttua poikimisesta ja seuraavat näytteet otettiin noin kaksi viikkoa 

edellisen näytteen otosta. Näin ollen yhden eläimen kohdalla näytteenoton ajanjakso 

oli seitsemästä yhdeksään viikkoon. Helmi-maaliskuun aikana poikineista emoista 

näytteet saatiin otettua ennen laidunkautta.  

Tilalliset ottivat näytteet itsenäisesti ohjeiden mukaisesti sekä toimittivat ne sovituille 

maitotiloille, josta näytteet kuljetettiin paikallisten maidonkuljetusyritysten mukana 

Valion Seinäjoen laboratoriolle. Maidosta tehtiin perustutkimus, jossa analysoidaan 
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maidon rasva- ja valkuaispitoisuus, laktoosi, kuiva-aine, urea, sekä somaattiset solut. 

Kukin tila täytti lomakkeen, jossa oli tilan yleistiedot sekä tiedot ruokinnasta. Näyt-

teenottotilanteessa eläimistä täytettiin kaksi lomaketta. Toinen lomake käsitteli näyt-

teenottotilannetta ja toinen täytettiin Valion laboratoriota varten (ks. liite 4) maito-

näytteen mukaan.   

Tutkimus tehtiin määrällisen tutkimuksen, eli kvantitatiivisen tutkimuksen menetel-

miä hyödyntäen. Tutkimusmenetelmässä tutkimusaineisto saadaan numeroina, tai 

muutetaan numeraaliseen muotoon. Määrällinen tutkimustapa vastaa muun muassa 

kysymyksiin kuinka usein tai kuinka paljon. Saatu olennainen tieto esitetään numeroi-

den avulla sekä selitetään sanoin. Tutkijan tulee kuvata, millä tavoin eri asiat liittyvät 

toisiinsa tai eriävät toisistaan. (Vilkka 2007, 14.)  

Kvantitatiivisen tutkimuksen tekeminen edellyttää tutkittavan ilmiön muuttujien tun-

temista, koska sillä pyritään yleistämään. Ilmiöön kuuluvista havaintoyksiköistä kerä-

tään tutkimustietoa ja tämän joukon, eli otoksen, edellytetään edustavan koko jouk-

koa, eli perusjoukkoa. Tällöin tutkimustulosten voidaan katsoa edustavan joukkoa, 

jota ilmiö koskettaa. (Kananen 2011, 17.) 

Tätä opinnäytetyötä varten otettujen maitonäytteiden tulokset saatiin laboratoriosta 

numeraalisessa muodossa, prosenttiyksiköin ilmoitettuna. Aineistosta laadittiin kes-

kiarvoja, joiden avulla pystyttiin vertailemaan tuloksia rotujen ja eri ajanjaksojen kes-

ken. Saatua aineistoa verrattiin aikaisempiin tutkimuksiin.  

2.3 Aineiston analysointi 

Saatu aineisto analysoitiin käyttämällä Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmaa, 

koska saatu aineisto on pääosin numeraalista. Aineistosta laskettiin keskiarvoja sekä 

prosenttiosuuksia. Excelin avulla saatuja otoksia pystytään havainnollistamaan hyö-

dyntämällä taulukoita ja kuvioita, joiden avulla tuetaan sanallista esittämistä.  
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2.4 Työn eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen valmisteluvaiheessa maitonäytteiden ottoon tarkoitetut näytteenotto-

pikarit merkittiin valmiiksi. Samoin näytteenottolomakkeisiin lisättiin vastaavat mer-

kinnät, jolla varmistettiin mahdollisimman hyvin se, että maitonäytteet ja lomak-

keissa olleet eläintiedot kohdistuivat oikeaan eläimeen ja näytteenottopäivään.  

Omien tutkimustulosten vahvistamiseksi verrattiin saatuja tuloksia aikaisempien, 

muiden samankaltaisten tutkimusten tuloksiin. Kyseessä on kriteerivaliditeetti. Ver-

tailemalla tuloksia voidaan lisätä oman työn luotettavuutta (Kananen 2011, 29). 

Tulosten luotettavuuden kannalta olisi turvallisinta tutkia kaikki perusjoukon tilasto-

yksiköt, mutta aika- ja kustannusrajoitteista johtuen tämä harvoin on mahdollista. 

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa piilee virhemahdollisuuksia, joten kokonaisvaltainen-

kaan tutkimus ei takaa täysin luotettavaa tietoa. Usein joudutaan tyytymään pieneen 

osaan perusjoukkoa, eli otokseen, josta tehdään johtopäätökset. (Kananen 2011, 85.) 

3 Maidon muodostuminen  

Maidon muodostuminen tapahtuu maitorauhasen maitorakkuloiden epiteelisoluissa. 

Maitorakkuloiden pinnalla oleva hiussuoniverkosto tuo verenkierrosta maidon raken-

tamiseen tarvittavat ravintoaineet ja happea. (Kyntäjä, Nokka & Harmoinen 2010, 

37.) 

Maidon valkuaisaineet muodostuvat valkuaissynteesissä aminohapoista (Jokela, Jaak-

kola & Huhtanen 1998, 19), jotka maitorauhanen ottaa verenkierrosta (Kyntäjä ym. 

2010, 37). Maidon valkuainen jakautuu kahteen ryhmään: kaseiineihin, joita maidon 

valkuaisesta on noin 75 prosenttia ja heravalkuaiseen, jota on maidon valkuaisessa 

noin 25 prosenttia (Jokela ym. 1998, 19). Pääosin maidon urea on peräisin pötsissä 

hajonneesta raakavalkuaisesta. Se on siis maksassa syntyvä elimistön typpiaineen-

vaihdunnan lopputuote. (Kyntäjä ym. 2010, 123, 56.) 

Maidon rasvahapoista noin puolet muodostuvat maitorauhasen de novo -synteesissä 

ja puolet rasvahapoista maitorauhanen ottaa suoraan verenkierrosta. Verenkierrosta 

otettavat rasvahapot ovat peräisin joko kudosvarastoista tai ruokinnasta. De novo -
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synteesissä muodostuvien rasvahappojen esiaineena on pötsikäymisestä peräisin ole-

vat etikkahappo ja voihappo. Tyypillisesti maitorasvassa on noin 70-75 % tyydytty-

neitä rasvahappoja, 20-25 % kertatyydyttyneitä rasvahappoja ja monityydyttymättö-

miä rasvahappoja on vain noin 2-5 %. (Kyntäjä ym. 2010, 37.) Maidossa on yhteensä 

noin 400 erilaista rasvahappoa (Jokela ym. 1998, 20). 

Maitorauhanen ottaa suoraan verenkierrosta glukoosin, joka on tärkein esiaine mai-

don laktoosille. Laktoosisynteesi säätelee maidon vesipitoisuuden määrää ja siten 

tuotettua maitomäärää. (Kyntäjä ym. 2010, 37.)  

4 Emolehmien ruokintasuositukset 

Emolehmät tarvitsevat energiaa ja valkuaista kehon toimintojen ylläpitoon, tiiney-

teen, maidontuotantoon ja kuntoluokan eli elopainon muokkaukseen. Emolehmien 

ruokintaa suunniteltiin aikaisemmin lypsylehmien energia- ja valkuaissuositusten 

avulla, kunnes vuonna 2017 emolehmille julkaistiin omat ruokintasuositukset. Tämä 

oli tarpeen, sillä emolehmien ruokinta poikkeaa melkoisesti lypsylehmien ruokin-

nasta. Ruokintasuositusten laatimisvaiheessa Luke vertaili yleisimmin käytössä olleita 

ulkomaisia suosituksia, joita verrattiin suomalaisiin lypsylehmien ruokintasuosituk-

siin. Vertailussa huomattiin, että erot olivat melko vähäisiä energian ja valkuaisen 

tarpeen osalta, joten ruokintasuositukset voitiin perustaa pääosin käytössä oleviin 

lypsylehmien ruokintasuosituksiin. Lypsylehmillä ruokinnan suunnittelun perustana 

käytetään energiakorjattua maitotuotosta. Emolehmillä tämä on turhaa useista epä-

varmuustekijöistä johtuen, joten ruokinnan perusteena käytetään arvioitua maito-

määrää. (Emolehmille omat ruokintasuositukset 2017.) Rehuannoksen energian riit-

tävyyttä laskiessa charolais- ja hereford-emoilla voidaan käyttää maitotuotoksena 8 

kiloa päivässä. Angus-emoilla maitotuotos on keskimäärin 10 kiloa päivässä (Emoleh-

mien energiaruokintasuositukset 2017). Ohutsuolessa imeytyvän valkuaisen tarpeen 

arvioinnissa voidaan emolehmien valkuaistuotosta laskiessa maidon valkuaispitoisuu-

tena käyttää 31 grammaa kilossa maitoa (Emolehmien valkuaisruokintasuositukset 

2017). 
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5 Maidon koostumus sekä siihen vaikuttavat tekijät 

Emolehmätuotannossa maidon määrä ei välttämättä ole se tärkein asia, vaan sen 

koostumus (Rodrigues, Menezes, Azambuja, Suñé, Barbosa Silveira & Cardoso 2014, 

2669). Maidon koostumuksesta voidaan arvioida karjan ruokinnan tasapainoa, mutta 

maidon koostumus voi vaihdella muistakin kuin ruokintaperäisistä syistä. Lehmän ikä, 

rotu, perimä, tuotoskausi sekä tuotos- ja myöskin ilmastolliset olosuhteet voivat 

muokata maidon koostumusta. Näistä syistä kohtuullinen vaihtelu maidon koostu-

muksessa on tavanomaista. (Eicher 2004, 1.) 

5.1 Ruokinnan vaikutus maidon valkuaispitoisuuteen 

Ruokinta vaikuttaa maidon valkuaispitoisuuteen, vaikka valkuaispitoisuus onkin voi-

makkaasti perimän säätelemä. Valkuaisen pitoisuus maidossa alenee, mikäli ravinto-

aineiden saanti rajoittaa maitovalkuaisen synteesiä. Ruokintavajeen pidempiaikainen 

jatkuminen vähentää myös maitotuotosta. Kuukauden kuluttua poikimisesta maidon 

valkuaispitoisuus kuvaa ruokinnan onnistumista sekä sen avulla voidaan ennustaa 

tiinehtyvyyttä. Mikäli maidon valkuaispitoisuus on vähintään 3,2 % voidaan katsoa 

ruokinta onnistuneeksi. (Enroth, Jokipii, Korhonen, Koskivainio, Kyntäjä, Lampinen, 

Rautala & Savela 2003, 57.) 

Pötsin mikrobitoiminta muokkaa märehtijän rehuannoksen valkuaista ja muita typel-

lisiä yhdisteitä sekä määrällisesti että laadullisesti. Lehmä tarvitsee valkuaissynteesiä 

varten ohutsuolesta imeytyviä aminohappoja. Kun pötsimikrobien typen tarve ja leh-

män aminohappojen tarve tyydytetään huolellisesti, rehutyppeä sitoutuu enemmän 

maitoon ja lihaan ja näin ollen vähemmän ympäristöön sonnan ja virtsan mukana. 

(Kyntäjä ym. 2010, 30-31.) 

Rehuvalkuaisesta hajoaa pötsissä 20-100 %. Rehuvalkuaisen pötsihajoavuutta pie-

nentämällä voidaan pyrkiä parantamaan valkuaisen hyväksikäyttöä pötsissä. Pötsi-

käymisen aikana muodostuu mikrobisoluja, joista koostuva ohutsuolessa sulava ja 

imeytyvä mikrobimassa on lehmille tärkein valkuaisen lähde. Pääosin tämä mikrobi-

massa sisältää aminohappokoostumukseltaan korkealaatuista valkuaista, jonka ami-
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nohappokoostumus on hyvä maidontuotantoa varten. Tämän vuoksi on erittäin tär-

keää maksimoida pötsissä muodostuvan mikrobimassan määrää. Valkuaisrehulla voi-

daan lisätä aminohappojen saantia, sillä osa siitä ohittaa pötsin hajoamatta, jolloin 

ne sulavat ja imeytyvät vasta ohutsuolessa. Valkuaislisällä saadaan myös lisättyä leh-

mien säilörehun syöntiä ja sitä kautta energian saantia. (Kyntäjä ym. 2010, 26, 31-

32.) 

Lehmillä maidon valkuaispitoisuutta voidaan pitää lehmän tai karjan energian saan-

nin mittarina. Kun energian saantia lisätään, nousee valkuaispitoisuus keskimääräi-

sesti 0,025 prosenttia per 10 MJ ME. Muutokset valkuaistuotokseen ja valkuaispitoi-

suuteen ovat hyvin samankaltaisia riippumatta siitä, kuinka energiansaantia muute-

taan. Vaikka väkirehun määrän lisäys tai säilörehun sulavuuden kautta saatu lisäener-

gia saa aikaan samantasoisen valkuaistuotoksen ja valkuaispitoisuuden muutoksen, 

kuitenkin karkearehun laadun parantaminen menee tehokkaammin maitoon, kuin 

väkirehumäärän nostaminen. (Kyntäjä ym. 2010, 121.) 

5.2 Ruokinnan vaikutus maidon rasvapitoisuuteen 

Ruokinnalla on suuri vaikutus maidon rasvapitoisuuteen. Mikäli maidon rasvapitoi-

suus on alle maidon valkuaispitoisuuden, on ruokintaa syytä tarkistaa. (Enroth ym. 

2003, 57.) Luonnostaan lehmien rehuannos sisältää vain vähän, noin 2,5-4 % rasvaa. 

Rehuannoksen energiapitoisuutta voidaan nostaa rasvalisällä ja täten vaikuttaa mai-

torasvan koostumukseen. Kuitenkin runsasrasvainen rehuannos vaikuttaa pötsin toi-

mintaan negatiivisesti, sillä monityydyttymättömät rasvahapot ovat jo pienehköinä 

annoksina lähestulkoon myrkyllisiä kuitua hajottaville pötsimikrobeille. Maitorasvan 

koostumukseen voidaan vaikuttaa myös karkearehuvalinnoilla. Puna-apilasäilörehu 

sekä laidunruokinta lisäävät tyydyttymättömien rasvahappojen määrää maidossa ja 

näin ollen pehmentävät maitorasvaa. (Kyntäjä ym. 2010, 33-34.) 

Energiansaantia lisätessä maidon rasvapitoisuus yleensä laskee. Kun energian saantia 

lisätään 10 MJ ME/pv, alenee maidon rasvapitoisuus keskimäärin 0,01 %.  Kuitenkin, 

jos energian lisäys tapahtuu karkearehun sulavuutta parantamalla, on huomattu ras-

vapitoisuuden nousevan keskimäärin 0,03 % per 10 MJ ME. Muutos voi kuitenkin 

vaihdella säilörehun käymislaadun erojen vuoksi. Mikäli maidon rasvapitoisuus on 
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alle 3,25 %, tarkistetaan väkirehujen ja karkearehujen välinen suhde ruokinnasta, eli 

lasketaan väkirehujen määrää (Kyntäjä ym. 2010, 120, 122). 

5.3 Ruokinnan vaikutus maidon ureapitoisuuteen 

Maidon ureapitoisuudesta voidaan arvioida, onko rehuannoksessa riittävästi raaka-

valkuaista ja pötsissä tarpeeksi hajoavaa valkuaista. Laidun- ja säilörehuruokinnalla 

urean normaalina tasona voidaan pitää 25-35mg / 100ml. Mikäli maidon urea ylittää 

40mg / 100ml tason, voi tiinehtyvyys heikentyä. Tällöin yleensä rehussa on liikaa val-

kuaista. (Kyntäjä ym. 2010, 123.) 

Maidon ureapitoisuuteen vaikuttaa lehmän rehuannoksessa tapahtuvat energian ja 

valkuaisen saannin muutokset. Maidon ureapitoisuus seuraa pötsin ammoniakin sekä 

veren ureapitoisuuden muutoksia. Yksittäisellä lehmällä maidon ureapitoisuus vaih-

telee muun muassa tuotosvaiheen, vuorokauden ajan, vuodenajan sekä ruokinta-

ajankohdan mukaan. Näistä syistä johtuen ruokinnan onnistumista mitatessa on kan-

nattavampaa käyttää koko karjan urealukua tankkimaidosta otettuna, tai karjan yksi-

lönäytteistä laskettua keskiarvoa. (Enroth ym. 2003, 58-59.) 

Valkuaisen hyväksikäytön optimointiin voidaan pyrkiä maidon urea- ja valkuaispitoi-

suuksia seuraamalla (kuvio 1).  

 

  Urea (mg / 100 ml maitoa) 

Maidon valku-
ais- % 

Pieni < 19 Sopiva 19-29 Suuri >29 

Suuri > 3,4 % 
Vähän hajoavaa 

valkuaista 
Sopiva 

Liikaa hajoavaa val-
kuaista 

Pieni < 3,4 % 
Vähän raakaval-

kuaista 

Vähän raakaval-
kuaista ja nope-

asti sulavaa 
energiaa 

Vähän nopeasti su-
lavaa energiaa 

 

Kuvio 1. Valkuaisen hyväksikäytön optimointi. (Hulsen & Aerden 2014, 65, muokattu) 
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Vaikka maidon ureapitoisuus ei olisi niin sanotusti optimialueella, ruokintaan ei vält-

tämättä ole tarvetta tehdä muutoksia, mikäli karjan terveys ja tuotanto on kunnossa. 

Jos taasen karjan hedelmällisyydessä tai tuotoksessa on toivomisen varaa ja maidon 

ureapitoisuus on koholla, on tällöin ruokintaa syytä tarkastaa ja korjata virheet. (En-

roth ym. 2003, 55.) 

5.4 Maidon laktoosipitoisuus 

Maidon laktoosipitoisuus vaihtelee hyvin vähän ja ruokinnalla ei olla huomattu ole-

van suurta vaikutusta maidon laktoosipitoisuuteen (Jokela ym. 1998, 52). Kuitenkin 

Hulsenin & Aerdenin (2014) mukaan runsas solupitoisuus tai eläimen runsas energian 

puute voivat laskea maidon laktoosipitoisuutta. Maidon laktoosipitoisuus on varsin 

vakiintunut 4,6 prosenttiin (Hulsen & Aerden 2014, 64). 

Lehmän maitomäärään vaikuttaa utareen tuottaman laktoosin määrä. Utaresolut 

tuottavat laktoosia glukoosista ja erittävät sen utareeseen. Jokainen laktoosigramma 

sitoo tietyn määrän vettä. Glukoosin saaminen on geneettisen tason lisäksi tärkein 

maitotuotosta säätelevä tekijä. (Hulsen & Aerden 2014, 56.)  

Glukoosin saantia voidaan lisätä tietyillä ravintoaineilla. Näitä ovat esimerkiksi ohra, 

vehnä ja juurikasleikkeet, joissa on nopeasti sulavaa tärkkelystä ja pektiiniä. Pötsimik-

robit muokkaavat sulavan tärkkelyksen nopeasti haihtuviksi rasvahapoiksi, jotka 

imeytyvät. Maksa taasen tuottaa glukoosia propionihaposta. Runsastuottoisia lehmiä 

on järkevämpää ruokkia hitaasti sulavalla tärkkelyksellä, kuten esimerkiksi maissilla. 

Niukempituottoiset eläimet taasen lihovat helposti. Hitaasti sulava tärkkelys imeytyy 

vereen glukoosina. Se hajoaa ohutsuolessa ja on tehokkaampaa kuin nopeasti sula-

van tärkkelyksen sulatusprosessi. Mikäli lehmällä on puutetta glukoosista, se muut-

taa valkuaisen glukoosiksi pitääkseen verensokerinsa optimaalisella tasolla. Tämä vai-

kuttaa maidon valkuaispitoisuuteen. Pääasiallisesti näin käy vastapoikineilla lehmillä, 

joka selittää valkuaislisän lypsättävän vaikutuksen alkulypsykaudella. (Hulsen & Aer-

den 2014, 64.) 
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5.5 Tuotantovaiheen vaikutus maidon pitoisuuksiin 

Maidon pitoisuudet vaihtelevat lehmien tuotantovaiheen mukaan, joten sen koostu-

mus vaihtelee pitkin vuotta (Enroth ym. 2003, 57). Kun lehmä poikii, se alkaa tuotta-

maan maitoa. Ensimmäisten viiden päivän maitoa kutsutaan ternimaidoksi, joka on 

koostumukseltaan ja pitoisuuksiltaan hyvin erilaista kuin normaali maito. Terni-

maidossa rasva- ja valkuaispitoisuudet ovat korkeampia ja laktoosipitoisuus taasen 

matala. Alkulypsykaudesta maitotuotoksen noustessa myös maidon pitoisuudet vä-

henevät (ks. kuvio 2). Pitoisuudet lähtevät taas nousuun, kun maitotuotos pienenee 

loppulypsykaudesta. (Hurley 2009; kun kaikki on kohdallaan n.d.) 

 

 

Kuvio 2. Maidon pitoisuuksien vaihtelu (Kun kaikki on kohdallaan n.d.) 

 

5.6 Rodun vaikutus maidon pitoisuuksiin 

Rotu ja perimä voivat vaikuttaa maidon koostumukseen (Eicher 2004, 1). Pitoisuuk-

sien lisääminen on tavoiteltua lypsykarjan jalostuksessa. Rasva- ja valkuaispitoisuu-

den periytymisastearvio on 0,40 – 0,50. (Aro, Hilpelä-Lallukka, Toivonen & Vahlsten 

2007, 35, 51). Vuonna 2008 Suomessa ayrshire -rotuisten lehmien maidon rasvapitoi-

suus oli 4,33 % ja valkuaispitoisuus 3,48 %. Samana vuonna holstein -rotuisten leh-

mien rasvapitoisuus oli 3,99 % ja valkuaispitoisuus 3,40 %. (Alasuutari, Manni, Rau-
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tala 2009, 10.) Vuonna 2017 ayrshire lehmien maidon rasvapitoisuus oli 4,45 % ja val-

kuaispitoisuus 3,56 % ja holstein rotuisilla lehmillä rasvapitoisuus oli 4,14 % ja valku-

aispitoisuus 3,45 % (Lypsykarjarodut suomessa n.d). Näiden yhdeksän vuoden aikana 

ayrshire -rotuisten lehmien rasvapitoisuus on parantunut 0,12 % ja valkuaispitoisuus 

0,08 %. Holsteineilla vastaavasti rasvapitoisuus on parantunut 0,15 % ja valkuaispitoi-

suus 0,05 %. 

5.7 Roduista yleisesti 

Aberdeen angus- rotuiset emolehmät ovat peräisin Skotlannista, josta rotu on levin-

nyt lähestulkoon koko maailmaan. Ne ovat helppoja tunnistaa niiden mustasta vä-

ristä sekä sarvettomuudesta, sillä rotu on perinnöllisesti nupo. Rodusta löytyy myös-

kin punaruskeita eläimiä, mutta niitä pidetään usein omana populaationaan. Kool-

taan angus -rotuiset eläimet ovat pienehköjä, sillä täysikasvuiset lehmät painavat 

noin 550 – 700 kiloa. Emo-ominaisuuksiltaan angus -rotua pidetään yhtenä parhaim-

mista: sen maitotuotos on suhteellisen runsas ja niiden poikimiset ovat usein help-

poja pienten syntymäpainojen vuoksi. (Tauriainen 2006, 17-20.) 

Ranskasta peräisin oleva Charolais -rotu on hyvin kookas ja lihaksikas. Väriltään eläi-

met ovat yksivärisiä: valkoisia tai kermanvaaleita. Rodusta on olemassa nupoa, niin 

sanotusti kanadalaista linjaa sekä sarvellista, niin sanotusti ranskalaista linjaa. (Pihvi-

karjarodut 2011.) Emo-ominaisuuksiltaan charolais on hyvä ja eläimet ovat luonteel-

taan suuresta koosta huolimatta säyseitä. Rodulla on keskimääräistä suurempi taipu-

mus saada kaksosvasikoita. Maidontuotantokyky rodulla on hyvä. (Tauriainen 2006, 

22.) Täysikasvuinen charolais -lehmä painaa 700 – 950 kiloa (Pihvikarjarodut 2011). 

Hereford-rotu on kotoisin Herefordshiren maakunnasta Englannista. Se on yleisin li-

harotu maailmassa. Kooltaan herefordit ovat keskikokoisia. Täysikasvuinen hereford- 

lehmä painaa noin 700 kiloa. Eläimillä on tyypillisesti valkoinen pää sekä punaruskea 

väritys valkoisin merkein. Eläimet voivat olla joko sarvellisia tai nupoja. (Pihvikarjaro-

dut 2011.) Hereford -rotuiset eläimet ovat yleisesti luonteeltaan helposti käsiteltäviä 

ja rauhallisia. Emo-ominaisuuksiltaan ne ovat hyviä, sillä ne huolehtivat hyvin vasi-

koistaan ja usein poikimiset ovat helppoja. (Tauriainen 2006, 21.) 
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5.8 Tutkimuksia eri rotuisten lihanautojen maidon pitoisuuksista 

Suomessa emolehmien maidon koostumusta on tutkittu maa- ja elintarviketalouden 

tutkimuskeskuksen (MTT:n) tutkimuksessa ’’Emolehmien harvennetun ruokinnan 

tuotos- ja hyvinvointivaikutukset’’.  Tutkimukseen osallistui hereford- rotuisia emo-

lehmiä. Eläimet jaettiin kahteen ryhmään, josta toiset ruokittiin päivittäin ja toiset 

kolmen päivän välein. Ruokinta koostui säilörehusta, heinästä ja kivennäisestä. Mai-

don koostumusta tutkittiin kummastakin ryhmästä kuudelta eläimeltä. Lypsykertoja 

oli neljä: 7, 21, 35 ja 49 vrk poikimisen jälkeen. Emot lypsettiin konelypsymenetel-

mällä, jolloin samalla saatiin mitattua emolehmien maitotuotosta. Maitonäytteistä 

analysoitiin maidon rasva-, valkuais-, urea- ja laktoosipitoisuudet Valion Lapinlahden 

aluelaboratoriossa. (Manninen, Sormunen-Cristian, Jauhiainen, Sankari & Soveri 

2006, 10-12.) 

Tutkimuksessa päivittäin ruokitut eläimen lypsivät keskimäärin 9,3kg / vrk ja kolmen 

päivän välein ruokitut 9,7kg / vrk. Keskimäärin emot lypsivät siis 9,5kg / vrk. Päivit-

täin ruokituilla eläimillä maidon rasvapitoisuus oli 4,06 % ja valkuaispitoisuus 3,39 %, 

laktoosia 5,01 % ja ureapitoisuus oli 24,5mg / 100ml. Kolmen päivän välein ruokituilla 

emoilla maidon rasvapitoisuus oli 3,88 %, valkuaispitoisuus 3,22 %, laktoosi 4,92 % ja 

ureapitoisuus 24,2mg / 100ml. (Manninen ym. 2006, 14.) 

Johtopäätöksissä todetaan, että ruokinta joka kolmas päivä soveltuu täyskasvuisille 

emolehmille kylmissä olosuhteissa sisäruokintakaudella. Riittävästä energiansaan-

nista ylläpitoon ja maidontuotantoon on huolehdittava. Myös riittävä vedensaanti tu-

lee taata sekä ruokintastrategiasta riippumatta eläimiä tulee tarkkailla päivittäin. 

Harvennettu ruokinta ei näyttänyt heikentävän eläinten hyvinvointia tai tuotosta, 

mutta veriarvojen perusteella ei voida suositella ruokintakertojen harventamista yli 

tämän toteutetun mallin. Tutkimus osoitti, että ruokintakertojen harventamisella ei 

ole biologisia esteitä, kunhan ruokinnan suunnittelussa otetaan huomioon tutkimuk-

sessa esiin tuodut näkökohdat. (Manninen ym. 2006, 18.) 
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Ruohomäki (2011) tutki opinnäytetyössään ylämaankarjarotuisten emolehmien mai-

don rasva- ja valkuaispitoisuuksia. Tutkimus suoritettiin yhteistyössä Suomen High-

land Cattle Clubin kanssa ja sen tarkoituksena oli selvittää ylämaankarjan maidon 

rasva- ja valkuaispitoisuus sekä tarkastella rodun laktoosi- ja urea-arvoja. Tutkimuk-

seen osallistui 7 tilaa ja näytteitä otettiin yhteensä 59 lehmästä. Näytteitä saatiin yh-

teensä 116 kappaletta. Emoja ei ruokittu väkirehuin millään tilalla, vaan eläinten re-

hustus hoidettiin säilörehulla, heinällä, niittorehulla ja laitumella. Tutkimuksessa 

näytteiden keskiarvo ylämaan karjan maidon rasvapitoisuudelle oli 3,79 %, valkuais-

pitoisuudelle 3,61 % ja laktoosipitoisuus oli 4,68 %. Ureapitoisuus oli keskimäärin 

31,87 mg / 100ml maitoa. Tuotetun maidon määrää ei mitattu, vaan näytteet lypset-

tiin käsin. Johtopäätöksissä todettiin, että saatu aineisto oli kattava, mutta esimer-

kiksi maidon rasvapitoisuuden osalta ei tuloksia voida pitää täysin luotettavana. 

(Ruohomäki 2011, 8, 23, 27, 29.) 

 

Virginialaisessa yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin emolehmien maidon 

koostumusta sekä maitotuotoksen vaikutusta vasikoiden kasvuun. Tutkimuksessa 

eläinaineksena oli puhtaita angus -emoja sekä angus-holstein risteytysemoja. Emot ja 

vasikat erotettiin toisistaan noin 19,9 tunniksi, jonka jälkeen emot lypsettiin lypsyko-

neella. Emot ruokittiin maissisäilörehulla, maissin jyvillä ja heinällä. Kesän emot lai-

dunsivat.  Keskimäärin näiden emojen maidon rasvapitoisuus oli 4,1 %, valkuaispitoi-

suus 3,32 % ja laktoosi 4,7 %. (Beal, Notter & Akers 1990, 938-939.)  

 

Etelä-Brasiliassa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin myös angusten sekä angusristeytys 

-emojen maidontuotantokykyä sekä maidon koostumusta sekä vasikoiden ja emojen 

painoja. Maitonäytteitä otettiin kahtena peräkkäisenä poikimakautena (2010 / 2011 

ja 2011 / 2012) yhteensä 128 eläimestä. Tutkittavista eläimistä 25 olivat puhdasrotui-

sia aberdeen anguksia, ja loput 103 eläintä olivat risteytyksiä. Kaikissa risteytyksissä 

emot olivat angus-rotuisia. Puhtaiden angusten maidon rasvapitoisuus oli keskimää-

rin 3,21 %, valkuainen 2,90 % ja laktoosi 4,65 %. Hereford-angus emojen maidon ras-

vapitoisuus oli keskimäärin 3,43 %, valkuainen 3,03 % ja laktoosi 4,61 %. (Rodrigues 

ym. 2014, 2668-2669, 2674.)  
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Tutkimuksessa selvitettiin myös laktaatiokauden vaiheen aiheuttamia muutoksia 

maidon koostumukseen. Alkulaktaatiokaudella (18-58 päivää poikimisesta) maidon 

rasvapitoisuus oli keskimäärin 3,15 %, valkuaispitoisuus 2,79 % ja laktoosi 4,83 %. 

Keskivaiheilla laktaatiokautta (92-135 päivää poikimisesta) maidon rasvapitoisuus oli 

keskimäärin 3,26 %, valkuaispitoisuus 3,01 % ja laktoosipitoisuus 4,77 %. Loppulak-

taatiokaudesta (152-424 päivää poikimisesta) maidon rasvapitoisuus oli 4,36 %, val-

kuainen 3,32 % ja laktoosi 4,51 %. Johtopäätöksissä todettiin, että trooppisiin olosuh-

teisiin soveltuvia rotuja risteyttämällä brittiläisiin rotuihin saadaan nostettua näiden 

eläinten maidon pitoisuuksia sekä emo-ominaisuuksia verrattuna hereford-angus ris-

teytykseen tai puhtaaseen angukseen kyseisissä trooppisissa tai subtrooppisissa olo-

suhteissa. (Rodrigues ym. 2014, 2674-2675.) 

 

Meksikolainen eläinlääkäri Miquel Velazquez kokosi vuonna 2000 kattavan kirjalli-

suuskatsauksen utareterveydestä sekä maidon koostumuksesta nautakarjalla ruotsa-

laisen Mat 21 (Food 21) - hankkeen puitteissa. Tässä tutkimuksessa on koottuna eri 

lihanautarotujen sekä niiden risteytysten maidon koostumuksia eri kirjallisuusläh-

teistä. Nämä kirjallisuuskatsauksessa olleet tutkimukset on tehty vuosina 1983 – 

1990. (Velazquez 2000, 28.) 
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Taulukkoon 1 on koottu eri lähteiden mukaiset maidon pitoisuudet niille roduille, 

jotka koskevat tätä tutkimusta. 

Taulukko 1. Aikaisempien tutkimusten tuloksien yhteenveto 

Rotu 
Maidon valku-

aispitoisuus 
(%) 

Maidon rasva-
pitoisuus (%) 

Maidon lak-
toosipitoisuus 

(%) 
Lähde 

Angus 3,32 4,1 4,70 Beal ym. 1990 

Angus 
2,90 3,21 4,65 

Rodrigues ym. 
2014 

Charolais 3,50 3,4 5,20 Velazquez 2000 

Angus x Charo-
lais 

3,10 5,70 5,10 
Velazquez 2000 

Hereford 
3,39 4,1 5,01 

Manninen ym. 
2006 

Hereford 3,50 4,90 5,50 Velazquez 2000 

Hereford 3,30 6,3 5,00 Velazquez 2000 

 

Rasvapitoisuuden kohdalla on suuria eroavaisuuksia, jotka luultavimmin johtuvat 

näytteenottotavasta, ruokinnasta ja erilaisista olosuhteista. Angus -rotuisten emojen 

maidossa vaikuttaisi olevan pienin laktoosipitoisuus verrattuna kahteen muuhun ro-

tuun, joiden maidon laktoosipitoisuus taasen on normaalina pidettyä 4,6 % korke-

ampi. Maidon valkuaispitoisuus on kullakin rodulla samankaltainen, riippuen läh-

teestä.  

6 Tutkimustulokset 

6.1 Taustatiedot 

Tutkimukseen osallistui kolme emolehmätilaa, jotka sijaitsivat Keski-Suomessa ja Sa-

vossa. Tutkimukseen osallistui aberdeen angus, charolais ja hereford -rotuisia emoja.  

Näytteitä otettiin 20 eri eläimestä, yhteensä 82 kappaletta. Viittä näytettä ei saatu 

analysoitua laboratoriossa vähäisen näytemäärän vuoksi, joten kelpoja näytteitä saa-

tiin 77 kappaletta. Näytteet otettiin noin 7, 21, 35, 49 ja 63 vuorokautta poikimisesta. 

Näytteitä saatiin 2-5 kustakin emosta. 
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Angus -rotuisia emoja tutkimukseen osallistui 5, joista otettiin yhteensä 23 näytettä.  

Charolais -emoja tutkimuksessa oli 8, joista saatiin yhteensä 27 näytettä. Hereford -

emoja, joilta saatiin enemmän kuin yksi näyte, osallistui 7. Yhteensä herefordeista 

saatiin 27 näytettä. Yhdeltä hereford -emolta saatiin vain ensimmäisen näytteenotto-

kerran näyte otettua.  

6.1.1 Tilan tiedot -lomake 

Tilan tiedot -lomakkeelle (ks. liite 1.) karjanomistajat kirjasivat yleiset tiedot karjasta, 

kuten eläinten lukumäärän, navettatyypin ja ruokintaan liittyviä asioita. 

Aberdeen angus -karjassa ilmoitettiin emojen yhteismäärän olevan 52, joista viisi 

osallistui tutkimukseen. Emot poikivat kestokuivikepihattoon, joissa kuivikkeena käy-

tettiin olkea ja heinää. Tilalta ei ollut saatavissa rehuanalyysia, mutta eläinten kerrot-

tiin syövän esikuivattua säilörehua, joka on säilötty useamman muovikerroksen 

avulla ilman säilöntäaineita tai happoja. Lisäksi emoilla on käytössään nuolukivi Cal-

seamag.  

Charolais -karjan emojen määräksi ilmoitettiin 20 kappaletta, joista 8 osallistui tutki-

mukseen. Emot poikivat pääosin maalis-huhtikuussa. Kuivikkeena eläimillä käytettiin 

turvetta. Eläimet saavat säilörehun lisäksi kaura-vehnäseosta litistettynä, emokiven-

näistä sekä rypsiä silloin, kun säilörehun valkuaispitoisuus on alhainen. Lisäksi emoille 

annetaan kolmesti viikossa seleeni-e-vitamiinivalmistetta. Emoille syötetystä säilöre-

husta on otettu rehuanalyysi. Joutilasaikana emojen kerrottiin saavan myöhään kor-

jattua säilörehua, jonka tavoitteena on alhainen sulavuus (D-arvo). Vieroituksen jäl-

keen karjan emot kuntoluokitetaan, jonka perusteella ruokitaan reilummin sellaisia 

eläimiä, joiden kuntoluokka on 2 tai 2,5.  

Hereford karjassa emoja oli yhteensä 39, joista 8 osallistui tähän tutkimukseen. Eläin-

ten suojana toimii 3-seinäinen pihatto vinokuivikepohjalla. Kuivikkeena käytettiin tur-

vetta sekä olkea. Näiden emojen rehuista ei ollut olemassa rehuanalyysia, mutta re-

hun kerrottiin olevan vanhana korjattua apilapitoista rehua, joka on ennemminkin 

kuivan heinän tyyppistä. Rehuun ei olla lisätty säilöntäaineita ja siinä on alhainen su-

lavuus. Paalit oli tehty pitkin kesää ja syksyä.  
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6.1.2 Näytteenottolomake 

Näytteenottotilanteessa kustakin eläimestä täytettiin aina näytteenottolomake (ks. 

liite 3). Sen avulla haluttiin selvittää, että onko vasikka juuri imenyt emäänsä, millai-

nen utareen täyteisyys on näytteenottohetkellä, saadun näytteen määrä sekä se, mo-

nestako vetimestä näyte saatiin otettua. Näillä kysymyksillä pyrittiin tarkentamaan 

sitä, edustavatko saadut näytteet suuntaa-antavasti eläimen kokonaismaitomäärää, 

vai onko utare tyhjempi näytteenottohetkellä. Nämä asiat voivat vaikuttaa maidon 

pitoisuuksiin. Lomakkeella kysyttiin myös vasikan kuntoa yleisellä tasolla sekä emojen 

painoa, mikäli se oli mitattavissa. Lomakkeeseen oli mahdollista kirjoittaa myös 

muita huomioita näytteenottotilanteesta. 

Yhden charolais -emon näytteenottolomake oli tyhjä, joten tämän takia charolais ro-

dulla vastaajia on lomakkeella pääosin vain 26, vaikka näytteet saatiinkin 27 emosta. 

Arvioitaessa sitä, onko vasikka juuri imenyt emäänsä ennen näytteenottoa, ilmenee 

paljon vaihtelua (ks. kuvio 3). Suurimmasta osasta herefordeista (52 %) ja anguksista 

(48 %) ei osattu sanoa, oliko vasikka juuri imenyt emäänsä. Charolais -emoista suurin 

osa (42 %) ei ollut imettänyt vasikkaansa ennen näytteenottoa.  

 

 

Kuvio 3. Arviot siitä, onko vasikka juuri imenyt emäänsä ennen näytteenottoa 
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Utareen täyteisyyden arviointi oli haastavaa, sillä suurimmaksi osaksi näytteenottoti-

lanteessa arvioitiin utareen olevan jotain täyden ja tyhjän utareen väliltä (ks. kuvio 

4). Angus -emoilla reilulla viidenneksellä (22 %) utare oli täyden oloinen. Hereford -

emojen utare oli täyden oloinen vain 4 %:lla ja charolaisilla 12 %:lla. 

 

 

Kuvio 4. Arvio utareen täyteisyydestä ennen näytteenottoa 

 

Näyte lypsettiin kahden desilitran astiaan, josta se kaadettiin sekoittamisen jälkeen 

näytepikariin. Charolais -emoilta ei saatu lypsettyä kokonaista näyteastiallista ollen-

kaan, kun taas angus -emojen näytteistä 41 % otettiin koko kupillisesta maitoa ja he-

reford -emojen näytteistä 39 % (ks. kuvio 5).  

Suuri osa sai lypsettyä maitoa vain näytteen verran. Tämä on varsin ymmärrettävää, 

koska vasikoita ei erotettu ennen näytteenottoa emoistaan ja monet emolehmät ei-

vät ole tottuneet lypsämiseen ollenkaan. 
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Kuvio 5. Saadun näytteen määrä 

 

Suurin osa herefordien (63 %) ja angusten (52 %) näytteistä saatiin otettua kaikista 

vetimistä. Charolaisten näytteistä suurin osa (46 %) otettiin kahdesta vetimestä (ks. 

kuvio 6). 

 

 

Kuvio 6. Monestako vetimestä näyte saatiin 

 

 



24 
 

 

Vasikan kuntoa koskeviin kysymyksiin vain angus -karjasta saatiin vastaus jokaiselta 

näytteenottokerralta. Kahdelta muulta rodulta vastauksia saatiin satunnaisesti (ks. 

taulukko 2). Kysymykset ovat voineet jäädä helposti huomiotta näytteenottotilan-

teessa, sillä kysymykset olivat lomakkeen kääntöpuolella, tai vasikan kuntoon ei olla 

haluttu ottaa kantaa.  

Taulukko 2. Arviot vasikoiden kunnosta 

  Angus Charolais Hereford 

a) Onko vasikka pirteä ja elinvoimainen?   
 

  

Kyllä 23 18 26 

Ei   1 1 

vastaajia 23 19 27 

b) Kasvaako vasikka toivotulla tavalla?   
 

  

Kyllä 23 19 22 

Ei     1 

vastaajia 23 19 23 

 

Muuta- osiossa mainittiin kahden angus -emon potkineen lypsytilanteessa. Yhdellä 

hereford -emolla ei ollut kuin kolmessa vetimessä vedinkanava auki, joten kaikista 

neljästä vetimestä ei ollut mahdollista lypsää kyseistä emoa. Kerran mainittiin, että 

eräältä hereford -emolta saatiin lypsettyä maitoa vain näytepikarillisen verran, ja että 

sekin oli kovan työn takana. Yhden charolais -emon kerrottiin poikineen kaksoset. Yh-

den hereford -vasikan epäiltiin syntyneen vammaisena, koska se ei osannut imeä 

kunnolla. Yhdellä charolais -vasikalla kerrottiin jalan olevan kipeä. 

 

Vain charolais -karjan emojen painot oli ilmoitettu. Emojen painot vaihtelivat 710 ki-

losta 880 kiloon (ks. taulukko 3). 
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Taulukko 3. Charolais -emojen painot 

poikimakerta emon paino, kg 

1 710 

2 790 

3 840 

5 780 

5 880 

6 770 

6 880 

8 880 

 

6.2 Emolehmien maidon koostumus 

Angus -emojen kaikkien 23 näytteen keskimääräinen maidon valkuaispitoisuus oli 

3,95 %, rasvapitoisuus 4,10 % ja laktoosipitoisuus 3,98 %. Urean määrä oli keskimää-

rin 11,02 mg / 100 ml ja kuiva-ainetta näytteissä oli keskimäärin 13,03 % (ks. taulukko 

4).  

Taulukko 4. Angus -emojen keskimääräiset maidon pitoisuudet 

  

Valkuainen % Rasva % Laktoosi % 
Urea mg/ 

100 ml 
Kuiva-aine % 

Keskiarvo 
3,95 4,10 3,98 11,02 13,03 

Minimi 
3,25 0,81 2,20 0,10 9,16 

Maksimi 
5,91 9,61 4,58 21,20 18,55 

Keskihajonta 
0,71 1,98 0,66 5,27 2,06 
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Charolais -emojen 27 näytteen maidon keskimääräinen maidon valkuaispitoisuus oli 

3,76 %, rasvapitoisuus 3,44 % ja laktoosipitoisuus 4,36 %. Keskimäärin ureapitoisuus 

oli 23,71 % ja kuiva-ainepitoisuus 12,69 % (ks. taulukko 5).  

Taulukko 5. Charolais -emojen keskimääräiset maidon pitoisuudet 

  
Valkuainen % Rasva % Laktoosi % 

Urea mg/ 
100 ml 

Kuiva-aine % 

Keskiarvo 3,76 3,44 4,36 23,71 12,69 

Minimi 3,27 0,46 2,60 13,00 9,64 

Maksimi 5,32 8,69 5,01 35,90 17,83 

Keskihajonta 0,41 2,00 0,50 6,01 1,99 

 

Hereford -emojen 27 näytteen keskimääräinen maidon valkuaispitoisuus oli 3,79 %, 

rasvapitoisuus 3,99 % ja laktoosipitoisuus 4,40 %. Ureaa oli keskimäärin 11,64 mg / 

100ml ja maidon kuiva-aine oli keskimäärin 13,37 % (ks. taulukko 6).   

 

Taulukko 6. Hereford -emojen keskimääräiset maidon pitoisuudet 

  
Valkuainen % Rasva % Laktoosi % 

Urea mg/ 
100 ml 

Kuiva-aine % 

Keskiarvo 3,79 3,99 4,40 11,64 13,37 

Minimi 3,25 1,05 3,27 2,70 10,52 

Maksimi 4,65 10,24 4,93 23,60 19,50 

Keskihajonta 0,38 2,18 0,36 4,32 2,03 

 

Näistä roduista angus vaikuttaisi lypsävän sekä valkuais- että rasvapitoisinta maitoa, 

laktoosipitoisuuden ollessa samalla joukon alhaisin. Charolais -ja hereford -emojen 

valkuais- ja laktoosipitoisuus ovat hyvin samankaltaiset keskenään. Keskihajonta on 

suurta saatujen näytteiden rasva-, urea- ja kuiva-ainepitoisuuksissa, mikä vaikeuttaa 

niiden vertailua keskenään. 
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6.3 Maidon pitoisuuksien muutokset alkulaktaatiokaudella 

Näytteidenotto aikataulutettiin niin, että kustakin emosta saataisiin ensimmäinen 

näyte noin viikon kuluttua poikimisen jälkeen ja tästä eteenpäin aina kahden viikon 

välein.  Tässä aikataulutuksessa pysyttiin pääosin hyvin. Eroavaisuuksia tavoiteltuun 

näytteenottopäivään oli angus-, ja charolais -emoilla maksimissaan 3 vuorokautta ja 

hereford -emoilla maksimissaan 5 vuorokautta. 

Angus -emoilla maidon valkuais- ja rasvapitoisuudet ovat korkeimmillaan viikko poiki-

misesta (ks. kuvio 7). Seuraavalla näytteenottokerralla, noin kolmen viikon kuluttua 

poikimisesta ovat maidon valkuais -ja rasvapitoisuudet lähteneet laskuun. Maidon 

laktoosipitoisuus taasen nousee, kun poikimisesta kuluu aikaa. Ensimmäisen näyt-

teenottokerran laktoosipitoisuuteen on voinut vaikuttaa energianpuutos ja niukka al-

kuvaiheen maidontuotanto.  

 

Kuvio 7. Angus -emojen maidon keskimääräisten pitoisuuksien muutokset alkulaktaa-
tiokaudella 

 

Charolais -emoilla maidon rasva -ja valkuaispitoisuudet olivat myöskin korkeimmil-

laan viikon kuluttua poikimisesta, jonka jälkeen ne lähtevät laskuun (ks. kuvio 8). 

Maidon rasvapitoisuuden muutokset ovat radikaaleja, joka johtunee näytteenoton 

tarkkuudesta. Maidon laktoosipitoisuus on ollut alimmillaan poikimisen jälkeen. 

 

2,50

3,50

4,50

5,50

Viikko poikimisesta 3 Viikkoa
poikimisesta

5 Viikkoa
poikimisesta

7 Viikkoa
poikimisesta

9 Viikkoa
poikimisesta

n =5 n =5 n =5 n= 5 n= 3

Valkuainen % Rasva % Laktoosi %



28 
 

 

 

Kuvio 8. Charolais -emojen maidon keskimääräisten pitoisuuksien muutokset alkulak-
taatiokaudella 

 

Herefordeilla, kuten muillakin roduilla maidon laktoosipitoisuus on alimmillaan poiki-

misen jälkeen. Maidon valkuaispitoisuus on korkeimmillaan poikimisen jälkeen (ks. 

kuvio 9). Rasvapitoisuuksien osalta tulokset jäävät hyvin alhaisiksi ja ovat hieman ar-

veluttavia, sillä herefordeilta saaduissa ensimmäisen näytteenottokerran näytteissä 

oli rasvapitoisuuksissa suurta hajontaa. 

 

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Viikko
poikimisesta

3 Viikkoa
poikimisesta

5 Viikkoa
poikimisesta

7 Viikkoa
poikimisesta

9 Viikkoa
poikimisesta

n= 8 n= 6 n= 8 n= 3 n= 2

Valkuainen % Rasva % Laktoosi %
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Kuvio 9. Hereford -emojen maidon keskimääräisten pitoisuuksien muutokset alkulak-
taatiokaudella  

 

Kullakin rodulla maidon keskimääräinen valkuaispitoisuus oli korkeimmillaan poikimi-

sen jälkeisellä viikolla. Ensimmäisellä näytteenottokerralla angus -emojen maidon 

valkuaispitoisuus oli 1,02 % korkeampi kuin charolais -emojen ja 0,80 % korkeampi 

kuin hereford -emojen (ks. taulukko 7). Ensimmäisen viikon jälkeen eri rotujen koh-

dalla vaihtelua oli maidon valkuaispitoisuudessa 0,17 % – 0,26 %. 

 

Taulukko 7. Valkuaispitoisuuden muutokset 

  
Viikko poikimi-
sesta 

3 Viikkoa poi-
kimisesta 

5 Viikkoa poi-
kimisesta 

7 Viikkoa poi-
kimisesta 

9 Viikkoa poi-
kimisesta 

Angus 5,00 3,66 3,77 3,66 3,49 

Charolais 3,98 3,59 3,68 3,78 3,66 

Hereford 4,20 3,81 3,51 3,59   

 

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Viikko poikimisesta 3 Viikkoa poikimisesta 5 Viikkoa poikimisesta 7 Viikkoa poikimisesta

n= 7 n= 7 n= 6 n= 7

Valkuainen % Rasva % Laktoosi %
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Maidon rasvapitoisuus oli angus -emoilla ja charolaisilla korkein viikon kuluttua poiki-

misesta, kun taasen herefordien rasvapitoisin maito lypsettiin 7 viikon jälkeen poiki-

misesta (ks. taulukko 8). Eroavaisuudet maidon rasvapitoisuuksissa ovat suuria, pie-

nimmän (2,69 %) ja suurimman keskimääräisen rasvapitoisuuden (4,73 %) eron ol-

lessa 2,04 %. 

Taulukko 8. Rasvapitoisuuden muutokset 

  
Viikko poikimi-
sesta 

3 Viikkoa poiki-
misesta 

5 Viikkoa poiki-
misesta 

7 Viikkoa poiki-
misesta 

9 Viikkoa poiki-
misesta 

Angus 4,68 3,27 4,16 3,47 4,12 

Charolais 4,73 2,73 3,16 2,69 2,70 

Hereford 3,19 4,12 4,13 4,52   

 

Maidon laktoosipitoisuus oli kullakin rodulla alimmillaan poikimisen jälkeen (ks. tau-

lukko 9). Laktoosipitoisinta maitoa lypsi charolais -emot 9 viikon kuluttua poikimi-

sesta (4,59 %) ja vähiten maidossa oli laktoosia (3,15 %) angus -emoilla viikon kulut-

tua poikimisesta.  

Taulukko 9. Laktoosipitoisuuden muutokset 

  
Viikko poikimi-
sesta 

3 Viikkoa poiki-
misesta 

5 Viikkoa poiki-
misesta 

7 Viikkoa poiki-
misesta 

9 Viikkoa poiki-
misesta 

Angus 

3,15 3,88 4,27 4,38 4,37 

Charolais 

4,00 4,50 4,57 4,40 4,59 

Hereford 

4,12 4,57 4,56 4,38   
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Emolehmillä maidon pitoisuudet vaikuttaisivat käyttäytyvän samoin kuin lypsyleh-

millä, maidon rasva- ja valkuaispitoisuuksien ollessa korkeimmillaan ja vastaavasti 

laktoosipitoisuuden ollessa alimmillaan poikimisen jälkeen. Rotujen välinen pitoi-

suuksien vertailu näytteenottokerroittain (ks. liite 5) havainnollistaa hyvin kunkin 

näytteenottokerran muutokset. 

6.4 Eläinkohtaiset havainnot 

Tutkimukseen osallistuneet angus -emot edustivat eri poikimakertoja, joten niiden 

välisiä eroja päästiin vertailemaan hyvin. Eläin A1 oli poikinut kahdeksan kertaa, A2 

kymmenen kertaa ja A3 kolme kertaa. Eläin A4 oli poikinut kaksi kertaa ja A5 viisi ker-

taa. Eläimiltä A1-A3 otettiin kultakin 5 näytettä ja eläimiltä A4-A5 kummaltakin 4 näy-

tettä. Näiden näytteiden keskiarvoista käy ilmi (ks. kuvio 10), että kolme kertaa poiki-

neella emolla maidon rasvapitoisuus oli korkein (5,81 %), kun taasen kahdeksan ker-

taa poikineen emon maidon rasvapitoisuus oli alhaisin sen ollessa vain 2,80 %. Vii-

desti poikineella emolla maidon valkuaispitoisuus oli korkein (4,58 %), kun pienin val-

kuaispitoisuus oli kahdesti poikineella emolla (3,55 %). 

Angus -emojen eläinkohtaiset tulokset ovat nähtävissä liitteessä 6. 

 

 

Kuvio 10. Angus -emojen eläinkohtaiset maidon pitoisuudet keskimäärin 
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Tutkimukseen osallistuneet charolais -emot edustivat myöskin eri poikimakertoja ja 

poikimakerran vaikutusta maidon pitoisuuksiin voidaan karkeasti arvioida. Kolme ker-

taa poikineesta eläimestä C1 ja ensimmäistä kertaa poikineesta eläimestä C4 saatiin 

kummastakin 5 näytettä, kahdesti poikineesta eläimestä C3 saatiin näytteitä 4, vii-

desti poikineista eläimistä C6 ja C7 ja kahdeksan kertaa poikineesta eläimestä C8 saa-

tiin kustakin 3 näytettä. Kuusi kertaa poikineista eläimistä C2 ja C5 saatiin molem-

mista 2 näytettä.  

Näistä eläimistä kuudesti poikinut C2 lypsi rasvapitoisinta maitoa (5,91 %) ja vähiten 

rasvaa (2,65 %) oli myöskin kuudesti poikineella eläimellä C5 (ks. kuvio 11). Valkuais-

pitoisinta (4,11 %) maitoa lypsi joukon vanhin, kahdeksasti poikinut eläin C8. Vähiten 

valkuaista tuotti kolmesti poikinut eläin C1, jonka keskimääräinen maidon valkuaispi-

toisuus oli 3,52 %. Laktoosipitoisinta maitoa tuottivat ensimmäisen kerran poikinut 

C4 ja kahdeksan kertaa poikinut C8, molempien maidon laktoosipitoisuuden ollessa 

4,63 %.  

Charolais -emojen eläinkohtaiset tulokset ovat nähtävissä liitteessä 7. 

 

 

Kuvio 11. Charolais -emojen eläinkohtaiset maidon pitoisuudet keskimäärin 
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Myös hereford -emojen poikimakertojen vaikutusta maidon pitoisuuksiin pystyttiin 

arvioimaan, sillä eläimet olivat poikineet 1-5 kertaa. Eläimistä H1, H2, H3, H5 ja H7 

saatiin kustakin neljä näytettä. Eläimistä H4 ja H6 saatiin kolme näytettä ja eläimestä 

H8 vain yksi näyte.  

Ensimmäistä kertaa poikineen eläimen H5 valkuaispitoisuus oli pienin (3,44 %) ja vii-

desti poikineen eläimen, H8 valkuaispitoisuus oli suurin (4,56 %) näiden pitoisuuksien 

ero oli 1,12 % (ks. kuvio 12). Suurin rasvapitoisuus oli kolme kertaa poikineella eläi-

mellä H4 kolmen näytteen rasvapitoisuuden keskiarvon ollessa 8,46 %. Pienin rasva-

pitoisuus oli eläimellä H8 (1,17 %), jolta saatiin vain yksi näyte.  

Hereford -emojen eläinkohtaiset tulokset ovat nähtävissä liitteessä 8. 

 

 

Kuvio 12. Hereford -emojen eläinkohtaiset maidon pitoisuudet keskimäärin 
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6.5 Utareen täyteisyyden vaikutus maidon pitoisuuksiin 

Näytettä otettaessa kysyttiin utareen täyteisyyttä ja sitä, oliko vasikka juuri imenyt 

emäänsä. Kysymyksillä pyrittiin tarkentamaan sitä, että edustavatko saadut näytteet 

suuntaa-antavasti eläimen kokonaismaitomäärää vai onko utare tyhjempi näytteen-

ottohetkellä.  

Sellaisia angus -emoja, joilla eri näytteenottokerroilla ilmoitettiin utareen olleen täysi 

ja emo ei ollut imettänyt vasikkaansa juuri, oli kolme kappaletta. Näistä näytteistä 

voitiin tehdä hyvin karkea arvio täyden utareen maidon koostumuksesta. Näissä 

näytteissä maidon keskimääräinen valkuaispitoisuus oli 4,22 %, rasvapitoisuus 6,58 % 

ja laktoosipitoisuus 3,76 % (ks. taulukko 10). Vastaavasti sellaisia angus -emoja, jotka 

olivat tiettävästi juuri imettäneet vasikkaansa ja utare oli tyhjän oloinen näytteenot-

tohetkellä, oli myöskin kolme. Tyhjästä utareesta otetun näytteen keskimääräinen 

valkuaispitoisuus oli 0,73 % ja rasvapitoisuus 1,08 % vähemmän kuin täydestä uta-

reesta otetun. Tyhjän utareen laktoosipitoisuus taasen oli 0,61 % korkeampi kuin täy-

den utareen. 

Taulukko 10. Tyhjän ja täyden utareen pitoisuuksien eroavaisuudet angus -emoilla 
 

Valkuainen % Rasva % Laktoosi % 

Täysi, ei imettänyt 4,22 6,58 3,76 

Tyhjä, imettänyt 3,49 5,50 4,37 

 

Sellaisia charolais -emoja, joilla eri näytteenottokerroilla ilmoitettiin utareen olleen 

täysi ja emo ei ollut imettänyt vasikkaansa juuri, oli kolme kappaletta. Näissä näyt-

teissä maidon keskimääräinen valkuaispitoisuus oli 4,23 %, rasvapitoisuus 3,76 % ja 

laktoosipitoisuus 3,82 % (ks. taulukko 11). Vastaavasti sellaisia charolais -emoja, jotka 

olivat tiettävästi juuri imettäneet vasikkaansa ja utare oli tyhjän oloinen näytteenot-

tohetkellä, oli kaksi. Tyhjästä utareesta otetun näytteen keskimääräinen valkuaispi-

toisuus oli 0,38 % vähemmän kuin täydestä utareesta otetussa näytteessä. Tyhjästä 

utareesta otetun maidon rasvapitoisuus oli 2,91 % ja laktoosipitoisuus 0,47% enem-

män kuin täydestä utareesta otetussa. 
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Taulukko 11. Tyhjän ja täyden utareen pitoisuuksien eroavaisuudet charolais -emoilla 
 

Valkuainen % Rasva % Laktoosi % 

Täysi, ei imettänyt 4,23 3,76 3,82 

Tyhjä, imettänyt 3,85 6,67 4,29 

 

Sellaisia hereford -emoja, joilla eri näytteenottokerroilla ilmoitettiin utareen olleen 

täysi ja emo ei ollut imettänyt vasikkaansa juuri, oli vain yksi. Tästä syystä vertailu 

tehtiin niistä näytteistä, joilla utareen täyteisyyden ilmoitettiin olevan jotain tyhjän ja 

täyden väliltä ja emo ei ollut imettänyt vasikkaansa. Tällaisia näytteitä otettiin kolme 

kappaletta. Näissä näytteissä maidon keskimääräinen valkuaispitoisuus oli 4,04 %, 

rasvapitoisuus 2,41 % ja laktoosipitoisuus 4,31 % (ks. taulukko 12). Vastaavasti sellai-

sia hereford -emoja, jotka olivat tiettävästi juuri imettäneet vasikkaansa ja utare oli 

tyhjän oloinen näytteenottohetkellä, oli kaksi. Tyhjästä utareesta otetun näytteen 

keskimääräinen valkuaispitoisuus oli 0,45 % vähemmän kuin täydestä utareesta ote-

tussa näytteessä. Tyhjästä utareesta otetun maidon rasvapitoisuus oli 1,43 % ja lak-

toosipitoisuus 0,27% enemmän kuin täydestä utareesta otetussa. 

 

Taulukko 12. Tyhjän ja täyden utareen pitoisuuksien eroavaisuudet hereford -emoilla 
 

Valkuainen % Rasva % Laktoosi % 

Tyhjän ja täyden väliltä, 

ei imettänyt 

4,04 2,41 4,31 

Tyhjä, imettänyt 3,59 3,84 4,58 
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7 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa angus -emojen maidon valkuaispitoisuus oli 3,95 %, rasvapitoi-

suus 4,10 % ja laktoosipitoisuus 3,98 %. Bealin ym. (1990, 939) tutkimuksessa angus -

emojen maidon valkuaispitoisuus oli 3,32 %, joka on 0,63 % vähemmän kuin tässä 

tutkimuksessa. Bealin ym. (1990, 939) tutkimuksessa angus -emojen maidon rasvapi-

toisuus oli 4,10 %. Rasvapitoisuuden osalta päästiin tässä tutkimuksessa täysin sa-

maan tulokseen. Laktoosipitoisuus oli Bealin ym (1990, 939) tutkimuksessa 4,70 %, 

joka on 0,72 % enemmän kuin tässä tutkimuksessa. Sekä eri kirjallisuuslähteissä, että 

tässä tutkimuksessa angus -emojen maidon laktoosipitoisuus on alhaisempi verrat-

tuna muihin rotuihin. Tässä tutkimuksessa angus -emot lypsivät valkuais- ja rasvapi-

toisinta maitoa verrattuna tutkimuksessa olleisiin kahteen muuhun rotuun. Aikaisem-

missa tutkimuksissa angus -emojen maidon valkuais- ja rasvapitoisuudet ovat olleet 

alhaisempia verrattuna muihin rotuihin. 

Charolais -emojen maidon valkuaispitoisuus oli 3,76 %, joka on 0,26 % enemmän kuin 

mitä Velazquez (2000, 28) kirjallisuuskatsauksessaan esitti valkuaispitoisuuden ol-

lessa 3,50 % ja rasvapitoisuuden 3,40 %, joka taasen on hyvin samankaltainen kuin 

tämän tutkimuksen tulos (3,44 %). Maidon laktoosipitoisuus oli charolais -emoilla 

4,36 %, joka on 0,84 % vähemmän kuin Velazquezin (2000, 28) kirjallisuuskatsauk-

sessa, jossa charolais -emojen maidon laktoosipitoisuus oli 5,20 %.  

Hereford -emojen maidon valkuaispitoisuus oli 3,79 %, joka on 0,40 % enemmän kuin 

Mannisen ym. (2006, 14) tutkimuksessa (3,39 %). Rasvapitoisuus oli Mannisen ym. 

(2006,14) mukaan 4,06 %, joka on lähes samankaltainen tässä tutkimuksessa saadun 

rasvapitoisuuden (3,99 %) kanssa eron ollessa vain 0,07 %. Maidon laktoosipitoisuus 

oli 4,40 %, joka on 0,61 % vähemmän kuin Mannisen ym. (2006, 14) tutkimuksessa.  

 

Tutkittaessa utareen täyteisyyden vaikutusta maidon pitoisuuksiin (ks. luku 5.5.) huo-

mattiin, että maidon valkuaispitoisuus näytti käyttäytyvän kullakin rodulla samankal-

taisesti. Utareen ollessa täysi (herefordeilla jotain täyden ja tyhjän väliltä) oli maidon 

valkuaispitoisuus korkeampi ja vastaavasti tyhjästä utareesta saatiin vähemmän val-

kuaispitoista maitoa. Charolaisilla ja herefordeilla tyhjästä utareesta otetun näytteen 
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rasvapitoisuus oli korkeampi kuin täydestä utareesta otetun maidon rasvapitoisuus. 

Angus -emoilla maidon rasvapitoisuus toimi päinvastoin tässä tutkimuksessa. Kullakin 

rodulla tyhjästä utareesta otetun näytteen maidon laktoosipitoisuus oli korkeampi 

kuin täydestä utareesta otetun näytteen. 

 

Yksi selvitettävistä asioista oli, kuinka ruokinta vaikuttaa maidon pitoisuuksiin. Mai-

don valkuaispitoisuuden ollessa vähintään 3,2 % kuukauden kuluttua poikimisesta, 

on ruokinta onnistunut (Enroth ym. 2003, 57). Tähän tukeutuen voidaan todeta tutki-

mukseen osallistuneiden eläinten ruokinnan onnistuneen pääpiireittäin, sillä jokaisen 

rodun edustajilla maidon keskimääräinen valkuaispitoisuus oli yli 3,2 % (ks. taulukko 

13). Noin kuukauden kuluttua poikimisesta angus -emojen (n=5) maidon valkuaispi-

toisuus oli 3,77 %. Charolais -emojen (n=7) maidon valkuaispitoisuus oli 3,66 % ja he-

reford -emojen (n=6) valkuaispitoisuus 3,51 %. 

Taulukko 13. Maidon valkuaispitoisuus kuukauden kuluttua poikimisesta 
 

 

Valkuainen (%) 

Angus 3,77 

Charolais 3,66 

Hereford 3,51 

 

Ruokinnalla on suuri vaikutus maidon rasvapitoisuuteen. Rasvapitoisuuden ihanteelli-

nen taso vaihtelee hieman lähteistä riippuen. Kyntäjän ym. (2010, 120) mukaan ruo-

kinnan väkirehun sekä karkearehun suhdetta on tarkistettava ja väkirehujen määrää 

laskettava, mikäli maidon rasvapitoisuus on alle 3,25 %. Enrothin ym. (2003, 57) mu-

kaan on syytä tarkistaa ruokintaa, mikäli maidon rasvapitoisuus on alhaisempi kuin 

maidon valkuaispitoisuus. Angus -emojen maidon rasvapitoisuus oli keskimäärin 4,10 

% ja valkuaispitoisuus 3,95 % (ks. taulukko 4). Charolais -emojen maidon rasvapitoi-

suus oli 3,44 % ja valkuaispitoisuus 3,76 % (ks. taulukko 5). Hereford -emojen rasvapi-

toisuus oli 3,99 % ja valkuaispitoisuus 3,79 % (ks. taulukko 6). Charolais -emoilla mai-

don valkuaispitoisuus oli keskimäärin suurempi kuin maidon rasvapitoisuus, mutta 
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kuitenkin rasvaprosentti ylitti 3,25 % raja-arvon. Myös maidon rasvapitoisuuksien pe-

rusteella voidaan todeta, että emojen ruokinta oli onnistunut. 

Maidon ureapitoisuudesta arvioidaan rehuannoksen raakavalkuaisen riittävyyttä, 

sekä sitä, onko pötsissä riittävästi hajoavaa raakavalkuaista. Urean normaalitaso vaih-

telee hieman lähteiden mukaan. Hulsen & Aerden (2014, 65) mukaan maidon urea-

taso on normaali sen ollessa 19 – 29 mg / 100 ml. Maidon urean ylittäessä 40mg / 

100 ml voi eläinten tiinehtyvyys heikentyä (Kyntäjä ym. 2010, 123). Tutkimuksen 

emolehmillä maidon ureapitoisuudet näyttivät olevan alhaisella tasolla (ks. taulukko 

14). Tässä tutkimuksessa vain charolais -emoilla maidon ureapitoisuus (23,71 mg / 

100 ml) saavutti normaalitason, angus -emojen urean ollessa 11,02 mg / 100 ml ja 

hereford -emojen urean ollessa 11,64 mg / 100 ml. 

Taulukko 14. Maidon keskimääräiset ureapitoisuudet 
 

Angus Charolais Hereford 

keskiarvo 11,02 23,71 11,64 

min 0,10 13,00 2,70 

max 21,20 35,90 23,60 

 

Ruohomäen (2011, 29) tutkimuksessa ylämaankarjan maidon keskimääräinen ureapi-

toisuus oli 31,87 mg / 100 ml maitoa. Mannisen ym. (2006, 14) suomalaisessa tutki-

muksessa hereford -emojen maidon keskimääräinen ureapitoisuus oli 24,2 mg / 

100ml maitoa, joten myös näihin verraten ureapitoisuudet ovat eritoten angusten ja 

herefordien osalta alhaiset. Enrothin ym. (2003, 55) mukaan kuitenkaan ruokintaan 

ei ole tarpeellista tehdä muutoksia, vaikka maidon ureapitoisuus ei olisikaan optimi-

alueella, mikäli karjan terveys ja tuotanto ovat kunnossa. 

 

Huomattiin, että maidon valkuaispitoisuus on hieman korkeampi (angus 3,95 %, cha-

rolais 3,76 % ja hereford 3,79 %) kuin aikaisemmissa näitä rotuja koskeneissa tutki-

muksissa (2,90% - 3,50 %). Vastaavasti maidon laktoosipitoisuus oli alhainen (3,98 % - 
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4,40 %) verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin (4,65 %-5,50 %). Eläinkohtaisissa muu-

toksissa ei havaittu mainittavia yhteneväisyyksiä. Voidaan todeta, että maidon koos-

tumus voi vaihdella jonkin verran yksilöistä ja niiden olosuhteista johtuen. 

8 Pohdinta 

Tavoitteena oli saada lisää tietoa emolehmien maidon koostumuksesta alkulaktaatio-

kaudella sekä vertailla tuloksia kolmen rodun kesken yleisellä tasolla. Keväällä työtä 

aloittaessa oli vankka uskomus, että tutkimukseen saataisiin neljäntenä rotuna myös 

limousin -emoja. Surkeiden sattumusten takia limousin -karjan emot poikivat hyvin 

harvakseltaan ja odotettua myöhemmin, joten näytteenottoa ei pystytty aloittamaan 

niin, että näytteet oltaisiin saatu otettua ennen laidunkautta. Laidunkaudella emojen 

lypsäminen olisi koitunut entistä haastavammaksi, joten todettiin, että limousin -

emoja ei saada tällä kertaa mukaan tutkimukseen. Harmittavasta takaiskusta huoli-

matta näytteitä saatiin yhteensä 77 kappaletta, joista 23 otettiin angus -emoilta. Cha-

rolais -emoilta ja herefordeilta saatiin onnistuneita näytteitä kumpaiseltakin rodulta 

27. Saatu aineisto oli yleiseen tarkasteluun riittävä. Tutkimuskysymyksiin saatiin vas-

tattua, mutta laajempaan ja syvällisempään tarkasteluun ei saatu tarpeeksi aineistoa.  

Saatuja tuloksia voidaan vertailla aikaisempiin tutkimustuloksiin ja yhteneväisyyksiä 

eri tutkimusten tulosten kanssa oli havaittavissa. Tämän opinnäytetyön tuloksia ver-

tailtaessa muihin tutkimuksiin on muistettava, että näytteet on lypsetty käsin, ei-

vätkä saadut tulokset edusta näiden emojen kokonaismaitomäärää.  

Keskihajonta oli suurta etenkin näytteiden rasva- ja ureapitoisuuksissa, mikä kannat-

taa ottaa huomioon tulosten luotettavuutta arvioitaessa näiden osalta. Enrothin ym. 

(2003, 49) mukaan rasvapitoisuuden virhe on useamman prosenttiyksikön luokkaa, 

mikäli näyte otetaan alkusuihkeista tai lypsyn jälkimaidosta. Kuitenkin taas Eicherin 

(2004, 1) mukaan kohtuullinen vaihtelu maidon pitoisuuksissa on tavanomaista joh-

tuen muun muassa ruokinnasta, eläimen iästä, rodusta ja tuotoskaudesta.  

Otetuista näytteistä viisi epäonnistui vähäisen maitomäärän vuoksi, joka aiheutti 

omalta osaltaan vaikeuksia. Se, että eläimeltä puuttuu tarkastelujakson välistä yhden 

näytteenottokerran tieto, esti muun muassa ristiintaulukointia ja tietyn näytteenot-

tokerran tulosten vertailua eri eläinten kesken.  
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Opinnäytetyön ulkopuolelle rajattiin emolehmien maitotuotoksen mittaaminen sekä 

vasikoiden kasvun mittaaminen. Kuten tästä ja aikaisemmista tutkimuksista voidaan 

huomata, emolehmien maidon koostumus vaihtelee roduittain ja myös ilmastotekijät 

vaikuttavat olevan suuressa roolissa. Tästä syystä katsoisin, että Suomessa jatkotutki-

mukselle on sijaa edelleen. Mikäli jatkotutkimuksia tehdään, olisi silloin syytä mitata 

maidon kokonaismäärä, jotta erityisesti maidon rasvapitoisuuden osalta tuloksia voi-

taisiin pitää tätä tutkimusta luotettavampana. 
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