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Boliflash Fertil on hedelmällisyyttä parantava kivennäis- ja hivenainevalmiste, jota Faba myy. Tuote on boluksen 
muodossa. Bolus on sylinterin muotoinen rehulisäaine, joka koostuu vitamiineista, kivennäis- ja hivenaineista 

sekä täyteaineista. Bolus annetaan naudalle suun kautta. Pakkauksessa on boluksia 12 kappaletta, ja niitä anne-
taan naudalle kaksi kerralla. Boluksista toinen on nopeavaikutteinen ja toinen on pitkävaikutteinen.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoon parantaako Boliflash Fertil hedelmällisyyttä. Tieto saatiin esille kyse-
lytutkimuksen avulla. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Marjut Suontausta Fabalta. Tuote on ollut myynnissä 

Faballa alkuvuodesta 2018 lähtien, joten kyselytutkimus käyttökokemuksista oli hyödyllinen. Tuotteen käyttäjiä 
on kertynyt jo paljon. Kyselytutkimus rajattiin kuitenkin niin, että kysely lähetettiin tiloille, jotka ovat ostaneet 

tuotetta kaksi tai useamman paketin. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tilojen käyttökokemuksia tuot-

teesta. Kyselyn avulla selvitettiin myös onko tuote parantanut hedelmällisyyttä.  
  

Kysely toteutettiin Webropol-ohjelmalla. Kyselyssä oli 19 kysymystä, ja siitä oli tarkoitus tehdä helppo. Kysely lä-
hetettiin 113 tilalliselle, jotka ovat ostaneet tuotetta. Kyselystä tehtiin anonyymi, jotta vastauksista tulisi rehellisiä. 

Kyselyn lähettämisestä viikon päästä tiloille laitettiin muistutuskirje, jotta vastauksia tulisi riittävästi. Kun vastauk-
sia ei ollut tarpeeksi, piti vielä puhelinhaastattelun avulla kerätä vastauksia kyselyyn.  

 

Tavoitteena oli saada 30 vastausta. Tavoitteeseen ei aivan päästy, sillä vastauksia tuli 28 kappaletta. Niukka vas-
tausmäärä ei anna realistista kuvaa todellisuudesta. Vastaukset vaihtelivat suuresti eri tilojen välillä. Suurin osa 

vastaajista kuitenkin koki tuotteen parantavan hedelmällisyyttä. Lisäksi vastaajat olivat tyytyväisiä tuotteeseen. 
Koska käyttökokemukset vaihtelivat suuresti, ei voida tarkkaan sanoa, parantaako Boliflash Fertil hedelmällisyyttä 

kaikilla tiloilla. Osalla tiloista se parantaa hedelmällisyyttä ja toisilla tiloilla taas ei. Tuotetta oli kyselyn perusteella 

käytetty eniten lehmillä, ja niillä olikin paras tiineysprosentti. Opinnäytetyön kyselyyn vastanneiden mielestä paras 
hyöty tuotteesta on huomattu lehmillä. Vastaajista suurin osa halusi tuotteen avulla vahvistaa kiiman näkymistä 

lehmillä. Joillakin tiloilla on kivennäis- tai hivenainepuutteita ja osalla niistä tuote on parantanut nautojen hedel-
mällisyyttä.  

 

Tuotteelle tuli paljon hyvää palautetta, mutta myös kehittämisideoita. Kolme oli kirjoittanut, että annostelija ei ole 
hyvä ja sitä voisi parantaa. Nämä olivat erittäin hyviä kommentteja, jotta kehitystä tuotteessa voisi tapahtua. Osa 

vastaajista on kokenut tuotteen myös hintavaksi.   
 

Toimeksiantaja voi hyödyntää opinnäytetyön tuloksia tuotteen markkinointiin. Toimeksiantaja saa tiedon, onko 
Boliflash Fertil parantanut hedelmällisyyttä. Asiakkaiden käyttökokemukset tuotteesta on myös tärkeä tieto, jotta 

tuotetta voidaan kehittää. Toimeksiantaja voi kertoa palautteita tuotteesta eteenpäin Boliflash Fertilin valmista-

jalle.  

Avainsanat  
Hedelmällisyys, kiima, vitamiinit 
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Abstract 
 

Boliflash Fertil is a fertility-enhancing mineral and trace preparation that Faba sells. The product is in the form of 
a bolus. The bolus is a cylindrical feed additive consisting of vitamins, minerals, trace elements and fillers. It is 

given to the bovine via mouth. There are 12 boluses in the package and they are given to the bovine two at a 
time. One of the boluses is fast-acting and the other is long-acting.  

 

The aim of this thesis is to know if Boliflash Fertil improves fertility. This information was got through a survey. 
The thesis is commissioned by Marjut Suontausta by Faba. The product has been on sale at Faba since the be-

ginning of 2018, so a survey of user experience was helpful. There are already many users of the product. How-
ever, the survey was limited so that the questionnaire was sent to farms that purchased two or more packages. 

The purpose of the survey was to find out about the product experiences. The survey also examined whether 

the product has improved fertility. 
 

The survey was conducted using the Webropol program. The survey had 19 questions and was meant to be 
easy. The survey was sent to 113 farms which bought the product. The survey was anonymous to make the an-

swers honest. A reminder letter was sent to the farms within a week to get enough answers. When there were 
not enough answers, we had to collect the answers to the questionnaire with a telephone interview. 

 

The goal was to get 30 answers. The goal was not quite reached, as there were 28 replies. A meagre response 
rate does not give a realistic picture. The responses varied greatly between the farms. However, most of the re-

spondents felt the product was improving fertility. In addition, the respondents were satisfied with the product. 
Because user experiences varied greatly, one cannot say exactly whether Boliflash Fertil improves fertility on all 

farms. On some farms it improves fertility and on other farms it does not. According to the survey, the product 

was most used for cows and those had the best gestation rate. According to the respondents to the thesis, the 
best benefit of the product has been observed in cows. Most of the respondents wanted the product to 

strengthen the heat of cows. Some farms have mineral or trace element deficiencies and some of them have im-
proved the fertility of cattle. 

 

The product received a lot of good feedback, but also development ideas. Three respondents had written that 
the dispenser was not good and could be improved. These were very good comments for the development of 

the product. Some of the respondents have also experienced the price of the product guite high. 
 

The client can utilize the results of the thesis for marketing the product. The commissioner will know whether 
Boliflash Fertil has improved fertility. The customer experiences of the product are also an important piece of 

information for the product development. The client can give feedback on the product to the Boliflash Fertil man-

ufacturer. 
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1 JOHDANTO 

 

Lypsykarjatiloilla on joskus ongelmana, ettei nauta tiinehdy. Tiinehtymiseen vaikuttavat ruokinta, 

edellinen poikiminen, vitamiinitasapaino ja siemennys. Siemennysajankohdalla on suuri merkitys 

tiinehtymiseen. Karjanhoitajan on tarkkailtava kiimoja tarkkaan ja osattava ajoittaa siemennys oike-

aan aikaan. Suurin hedelmällisyyteen vaikuttava tekijä on kuitenkin ruokinta. (Kaimio s.a.) Toiseksi 

yleisin hoidettu naudan sairaus on hedelmällisyyshäiriöt, jotka johtuvat useimmiten ruokinnasta 

(Nousiainen ja Vanhatalo 2010, 129). Ruokinnassa voi olla vitamiinin tai kivennäis- ja hivenaineiden 

puutoksia. Hedelmällisyyden parantamiseen on olemassa erilaisia tuotteita, kuten lisäravinteita.  

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on selvitys Boliflash Fertilin vaikutuksista hedelmällisyyteen. Faban 

tuote Boliflash Fertil on tarkoitettu parantamaan hedelmällisyyttä lypsylehmillä ja hiehoilla. Boliflash 

Fertil on kivennäis- ja hivenainevalmiste, joka annetaan lypsylehmille 1–2 viikkoa ennen siemen-

nystä tai 60–80 päivää poikimisen jälkeen. Tuote on boluksen muodossa. Bolus on sylinterin muotoi-

nen noin 70 grammaa painava rehulisäaine, joka koostuu ravinto- ja täyteaineista. Bolus annetaan 

naudalle suun kautta. Boliflash Fertilissä on kaksi bolusta, jotka annetaan yhdellä kerralla naudalle 

suun kautta. Bolukset sisältävät paljon vitamiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita. Boliflash Fertil on 

tullut myyntiin 2018 vuoden alussa. (Gwennoline 2018.)  

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Faba ja sen yhteyshenkilö Marjut Suontausta. Faba osuuskunta on 

valtakunnallinen palveluyritys, joka tarjoaa jalostus- ja neuvontapalveluja karjatilallisille. Faban pal-

veluihin kuuluvat myös siemennys, alkiokauppa, kehittämis- ja tuotantopalvelut sekä DNA- määrityk-

set. Myynnissä Faballa on myös erilaisia hedelmällisyyttä parantavia tuotteita ja laitteita. Faban ta-

voitteena on olla menestyvin jalostusalan palvelu- ja myyntiyritys. (Faba 2017.) 

 

Opinnäytetyön aihe tuli esille keväällä 2018, kun Marjut Suontausta ehdotti opinnäytetyötä Boliflash 

Fertilistä. Opinnäytetyössä tehdään kysely lypsykarjatiloille, jotka ovat käyttäneet Boliflash Fertiliä. 

Kyselyn tarkoituksena on saada selville, onko tuotetta käytetty hiehoilla, ensikoilla vai lehmillä sekä 

onko tuote toiminut tiloilla. Faba saa opinnäytetyöstä tietoa, miten Boliflash Fertil on toiminut lypsy-

karjatiloilla ja miten tuotetta voisi parantaa.  

 

Opinnäytetyöllä on suuri merkitys Faballe. Faba saa tietää miten Boliflash Fertil on toiminut tiloilla 

sekä pystyvätkö he parantamaan markkinointia ja tuotteen käytön neuvomista. Faba voi tarvittaessa 

parantaa markkinointia tai tuotteen opastusta. Opinnäytetyöstä on myös hyötyä muillekin karjatilalli-

sille, koska he saavat tietoa, miten Boliflash Fertil toimii käytännössä, ja voivat siten itsekin rohkais-

tua ottamaan tuotteen käyttöön. Opinnäytetyöllä on myös työn tekijälle suuri merkitys. Opinnäyte-

työtä tehdessä saa uusia kontakteja, jotka ovat tulevaisuudessa hyödyksi. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kyselyn avulla selvittää, onko Boliflash Fertil parantanut hedelmälli-

syyttä. Työssä tutkitaan myös, ovatko asiakkaat olleet tyytyväisiä tuotteeseen. Opinnäytetyössä on 

myös hieman teoriaa aiheesta, kuten kivennäisten vaikutuksesta hedelmällisyyteen sekä vertailua 

muista Boliflash Fertilin kaltaisista tuotteista. 
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2 RUOKINNAN, VITAMIINIEN JA KIVENNÄISAINEIDEN VAIKUTUS HEDELMÄLLISYYTEEN 

 

On tärkeää, että lehmien ruokinta olisi kunnossa. Lehmän ruokinta vaikuttaa maitotuotokseen, ter-

veyteen, kestävyyteen sekä myös hedelmällisyyteen. Lypsylehmän ruokintaa täytyy muuttaa sen 

tuotosvaiheen mukaan. Yli- ja aliruokinta aiheuttavat kiimahäiriöitä. Jos lehmää aliruokitaan, sen 

veren sokeripitoisuus laskee ja lehmä käyttää omia rasvavarastoja hyödyksi. Yliruokinnan aikaan 

lehmä puolestaan lihoo ja poikiminen voi hankaloitua. Kun lehmä lihoo, poikimisesta palautuminen 

vaikeutuu. (Rautala 2001, 119.) 

 

Lehmän ruokinta koostuu hiilihydraateista, valkuaisaineista, kivennäis- ja hivenaineista sekä vitamii-

neista. Hiilihydraatit ovat lehmän tärkein energianlähde. Energian lehmä saa viljasta ja valkuaisen 

esimerkiksi rypsistä. Lehmän on tärkeää saada valkuaista eli proteiinia, koska se on välttämätön 

kaikkiin elintoimintoihin. Kivennäis- ja hivenaineita lehmä tarvitsee sikiön ylläpitoon ja kasvuun, luus-

ton rakennusaineeksi, lihaksiston ylläpitoon sekä ruoansulatukseen. Vaikka vitamiinien tarve on leh-

mälle pieni, ne ovat silti erityisen tärkeitä lehmän aineenvaihdunnalle. Lehmä tarvitsee maidon muo-

dostukseen ja elintoimintoihinsa glukoosia, aminohappoja, rasvahappoja ja kivennäis- ja hivenai-

neita. (Jaakkola, Rinne, Nousiainen 2010, 11–15.) 

 

Ruokinnan peruspilari on hyvälaatuinen säilörehu, joka on sulavuudeltaan eli D-arvoltaan 680–700 

g/kg ka. Lehmän on myös saatava hyvää väkirehua, joka sisältää energiaa ja valkuaista. Osa energi-

asta ei sula ja päätyy ulosteeseen. Vain noin neljännes kokonaisenergiasta on käytettävissä maidon-

tuotantoon, ja kolmannes energiasta muuttuu lämmöksi. Energiasta käytetään ilmaisua muuntokel-

poinen energia, joka tarkoittaa sitä, että kokonaisenergiasta on vähennetty menetetty energia. 

(Jaakkola ym. 2010, 11.)  

 

Jos säilörehu on huonolaatuista, lehmä ei saa kaikkia tarvitsemiansa ravintoaineita. Huonolaatuinen 

säilörehu vaikuttaa maitotuotokseen alentavasti, koska rehun maittavuus alentaa syöntiä. (Anttila, 

Niskanen, Palva, Puumala ja Vallinhovi 2014.) Jos säilörehu on huonolaatuista, lehmällä voi olla 

energiavaje, ja se voi heikentää hormonitoimintaa. Myös asetonitauti voi heikentää kiimaa ja tiineh-

tymistä, koska progesteronitaso ei nouse tarpeeksi. (Kulkas 2018, 28) 

 

Umpikaudella on myös vaikutus hedelmällisyyteen. Umpikauden pituus olisi hyvä olla kuudesta kah-

deksaan viikkoa. Liian pitkä umpikausi voi aiheuttaa ongelmia, kuten ketoosia tai rasvamaksaa.  Vä-

häinen syönti ummessaolokautena on osasyy poikimisen jälkeisiin ongelmiin. Jos lehmä syö huonosti 

umpikaudella, sillä on riski sairastua kohtutulehdukseen. Liian nopeasta kuntoluokan laskusta voi 

johtua aineenvaihduntasairauksia sekä hedelmällisyysongelmia. Kuntoluokan pitäisi olla 2,75–3,5 

umpeen mentäessä. Kun eläin poikii ja pysyy terveenä, sillä on hyvät edellytykset tulla tiineeksi oike-

aan aikaan eli noin 120 päivää poikimisesta. (Hulsen ja Aerden 2014, 63–75.) Lihavana poikivan leh-

män syöntikyky on huono, ja lehmä joutuu käyttämään kudosvarastojaan, saadakseen energiaa. Sen 

takia lehmän veressä on vapaita rasvahappoja, ja se aikaansaa hedelmällisyysongelmia ja aineen-

vaihduntasairauksia (Hissa 2019, 35.) 
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Poikimisen jälkeen lehmän maitotuotoksen noustessa syöntikyky ei nouse samassa tahdissa kuin 

maitotuotos. Lehmällä tällöin voi olla energiavaje. Veren sokeripitoisuus alenee ja lehmä alkaa käyt-

tämään omia kudosvarastojaan energianlähteenä, jolloin ketoosiin sairastumisen riski kasvaa. 

Tiinehtymiseen vaikuttaa myös verensokeri, sillä munasolut käyttävät glukoosia. Veren korkea rasva-

happopitoisuus ja alhainen verensokeri heikentävät munasolujen toimintaa ja kiima jää heikoksi. 

Riittävä ravintoaineiden saanti vaikuttaa positiivisesti hedelmällisyyteen. (Hissa 2019, 35.) 

 

2.1 Vitamiinit ja kivennäisaineet 

 

Vitamiinit jaetaan kahteen osaan, joita ovat vesi- ja rasvaliukoiset. A-, D- ja E- vitamiinit ovat rasva-

liukoisia vitamiineja. Vesiliukoisia ovat C- ja B- vitamiinit. Nauta tarvitsee vitamiineja joka päivä elin-

toimintoihin. Tärkeimmät vitamiinit lehmälle ovat A-, D-, E- ja B-vitamiinit. (Pyörälä ja Tiihonen 

2005.) 

 

Vitamiinit ja kivennäisaineet ovat tärkeässä osassa lehmän ruokintaa. Säilörehusta voi ottaa kiven-

näisanalyysin, jotta nähdään kivennäisten osuus rehusta. Jos rehussa ei ole tarpeeksi vitamiineja tai 

kivennäisaineita, puutetta paikataan ostorehuilla. (Pesonen 2013.) 

 

2.2 Rasvaliukoiset vitamiinit 

 

A-vitamiini on tärkeä hedelmällisyydelle sekä solunjakaantumiselle. A-vitamiinin esiasteet provitamii-

nit ovat karotenoideja ja niistä tärkein on beetakaroteeni. Säilörehussa ja heinässä on A-vitamiinin 

esiasteita, jonka lehmät saavat käytettäväksi. Naudalle A-vitamiinin tärkein lähde on säilörehu. A-

vitamiini varastoituu maksaan ja lehmä pystyy täyttämään varastonsa useammalle kuukaudelle. Tii-

neys ja runsas maitotuotos lisäävät A-vitamiinin tarvetta. A-vitamiinia ei synny elimistössä. (Pyörälä 

ja Tiihonen 2005.) 

 

D-vitamiinia on kahta eri muotoa: D2-vitamiini (ergokalsiferoli) on säilörehussa ja D3-vitamiini (kole-

kalsiferoli) ihossa. Lehmä saa D-vitamiinia auringon säteilyn kautta. Esikuivatussa nurmisäilörehussa 

löytyy D-vitamiinia, koska se on ollut kosketuksissa auringon valon kanssa. Lehmä tarvitsee D-vita-

miinia enemmän kuin A-vitamiinia. Korkea maitotuotos sekä tiineys nostavat D-vitamiinin tarvetta. 

(Pyörälä ja Tiihonen 2005.) D-vitamiini ohjaa fosforin ja kalsiumin imeytymistä (Turpeinen 2016). 

 

E-vitamiini on antioksidantti, jota on säilörehussa, mutta viljassa sitä ei ole paljoakaan. Säilörehun 

kuivatus voi tuhota E-vitamiinia rehusta. E-vitamiini ja seleeni toimivat yhdessä, ja niiden puutos 

aiheuttaa lihasrappeumaa. (Pyörälä ja Tiihonen 2005.) E-vitamiini on kutsumanimi tokoferoleille ja 

tokotrienoleille. E-vitamiinia ei synny eikä varastoidu elimistössä. Tämän takia sitä olisi tärkeä saada 

päivittäin. E-vitamiini ylläpitää muun muassa solujen rakennetta. (Jaakkola ym. 2010, 15.)  
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2.3 Vesiliukoiset vitamiinit 

 

Nauta pystyy syntetisoimaan eli valmistamaan C-vitamiinia elimistössään. Näin ollen lehmä ei tar-

vitse C-vitamiinilisää ja C-vitamiinin puutosta ei esiinny. C-vitamiini on nimitys askorbiinihapolle. Se 

ylläpitää kudoksia, elintoimintoja sekä solujen muodostusta. (Jaakkola ym. 2010, 15.) 

 

B-vitamiineja on 11. B-vitamiineihin kuuluvat tiamiini (B1), riboflaviini (B2), niasiini (B3), pyridoksiini 

(B6), pantoteenihappo (B5), biotiini (B7), foolihappo (B9), kobalamiini (B12) sekä koliini. B-vitamiini 

ei varastoidu nautaan, koska se on vesiliukoinen. Pötsi muodostaa B-vitamiineja, mutta nuoret nau-

dat tarvitsevat B-vitamiinia lisäksi rehusta. Puutoksia lehmillä on joskus B-vitamiinista. Lehmä tarvit-

see B-vitamiinia rasvan, valkuaisaineiden ja hiilihydraattien aineenvaihduntaan. (Jaakkola ym. 2010, 

15.)  

 

2.4 Kivennäis- ja hivenaineet 

 

Kivennäisaineisiin lukeutuvat kalsium, fosfori, magnesium, natrium ja kalium. Hivenaineisiin kuuluvat 

rauta, kupari, sinkki, mangaani, jodi, koboltti, seleeni ja molybdeeni. (Jaakkola ym. 2010, 13.) Kal-

siumin, fosforin, magnesiumin ja natriumin tarve muuttuu maitomäärän mukaan (Turpeinen 2016).  

Alla olevassa taulukossa 1 on kuvattu, mitä kivennäis- ja hivenaineita lehmä tarvitsee. Naudan hor-

monitoimintaan tärkeitä kivennäis- ja hivenaineita ovat kalsium, natrium, kupari, sinkki, fosfori, mag-

nesium, rauta, mangaani, jodi ja seleeni. Nauta tarvitsee sikiön kasvuun kalsiumia, kuparia, sinkkiä, 

fosforia, magnesiumia, molybdeenia ja mangaania. (Jaakkola ym. 2010, 13.) 

 

TAULUKKO 1. Lehmän tarvitsemat kivennäis- ja hivenaineet (Jaakkola ym. 2010, 13.) 

Lehmä tarvitsee Kivennäis- ja hivenaineet 

Syljen ja ruoansulatusnesteiden muodostukseen Na, Ca, P, Mg, K, Cl 

Luuston kehitykseen ja rakennusaineeksi Ca, Na, Cu, P, Mg, Mn  

Ruumiin nestetasapainoon Na, Ca, K, Cl  

Lihaksiston ja hermoston toimintaan Ca, Mg, P, Na, K, Mn, Se  

Aineenvaihduntaan sekä entsyymi- ja hormoni-

toimintaan 

Ca, Na, Cu, Zn, P, Mg, Fe, S, Cl, Mn, I, Se  

Maidontuotantoon ja sikiön kasvuun Ca, Cu, Zn, P, Mg, Mo, Mn  

  

Naudoille on olemassa omat ruokintasuositukset, jossa kerrotaan minkä verran eläin tarvitsee ravin-

toaineita. Vitamiineille sekä kivennäis- ja hivenaineille on myös olemassa ruokintasuositukset. Vita-

miinien, kivennäis- sekä hivenaineiden tarve ei ole päivässä iso, mutta sitäkin tärkeämpi. Osan ravin-

toaineista lehmä saa rehun myötä, mutta osa annetaan lisäkivennäisenä. (Pesonen 2013.) 
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2.5 Vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet lehmän kiimassa 

 

Lehmä tarvitsee vitamiineja ja kivennäis- ja hivenaineita, jotta lehmän hormonitoiminta alkaisi ja 

lehmä tulisi kiimaan. Kiimaan valmistautumiseen tarvitaan A-, E-, D3-vitamiinia, kuparia, mangaania 

ja sinkkiä. Hedelmällisyyden ja hedelmöittymisen optimointiin lehmä tarvitsee kuparia, mangaania ja 

sinkkiä. Seleenin ja jodin ansiosta lehmän kiima näkyy paremmin. Beeta-karoteenin, joka on A-vita-

miinin esiaste, parantaa progesteronin tuotantoa. Sen ansiosta alkio kiinnittyy. (Gwennoline 2018.) 

Sukupuolihormonien määrään ja keltarauhasen toimintaan vaikuttaa mangaani. Kupari ja sinkki vai-

kuttaa kohdun toimintaan ja tiinehtymiseen. (Hissa 2019.) 

 

Kuparin ja jodin puutos voi aiheuttaa jälkeistenjäämistä. Jodin puutos voi aiheuttaa myös epäsään-

nöllisiä kiimoja ja heikkoa tiinehtymistä. Myös sinkin ja mangaanin puutos voi aiheuttaa huonoa 

tiinehtyvyyttä. (Pesonen 2013.) Mangaanin puutoksen on pitänyt jatkua pitkään, jotta oireita alkaisi 

tulla (Tauriainen 2005). Fosforin puute heikentää hedelmällisyyttä. Myös seleenin ja E-vitamiinin 

puutos vaikuttaa jälkeisten jäämiseen. (Rautala 1996, 135–137.)  
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3 KIIMAKIERTO  

 

Naudan kiimakierto on normaalisti noin 18–24 vuorokautta. Lehmillä kierto on keskimäärin 21 ja hie-

hoilla 20 vuorokautta. Kiimassa on kolme vaihetta: esikiima, varsinainen kiima ja jälkikiima. Esikiima 

kestää yhdestä kolmeen vuorokauteen. Silloin eläin on virkeä, hyppii ja saattaa huutaa. Tällöin follik-

kelit tuottavat estrogeeniä. Esikiiman jälkeen on varsinainen kiima, joka kestää noin kuusi tuntia. 

Tällöin eläin seisoo alla, kun joku hyppää sen selkään (kuva 1). Lehmä siemennetään varsinaisen 

kiiman aikana. Munasolu irtoaa noin 30 tuntia varsinaisen kiiman alusta. Jälkikiima kestää yhdestä 

kolmeen vuorokautta ja osa lehmistä valuttaa veren. (Kajava ym. 2010.) Hiehoista 90 prosenttia ja 

lehmistä noin 50 prosenttia valuttaa veren jälkikiiman aikana (Rautala 1996, 106). Jälkikiiman aikana 

tapahtuu ovulaatio. (Kajava ym. 2010). Kiiman tunnusmerkkeinä on se, että lehmä saattaa pidättää 

maitonsa, sen syönti voi heiketä, eläin erittää kirkasta ja venyvää limaa, se hyppii tai seisoo alla ja 

hävyn alue on punainen ja turvonnut (Kämäräinen 2015).  

 

 

KUVA 1. Seisova kiima (Hulsen 2008, 18.)  

 

3.1 Kiimakierron hormonit 

 

Kiimakierron viisi tärkeintä hormonia ovat prostaglandiini (Pg), follikkelia stimuloiva hormoni (FSH), 

estrogeeni, luteinisoiva hormoni (LH) ja progesteroni. Prostaglandiinia erittyy kohdusta, ja se surkas-

tuttaa keltarauhasen kolmesta neljään päivää ennen kiimaa. Näin veren progesteronitaso laskee ja 

uusi kiima syntyy. Follikkelia stimuloiva hormoni saa aikaan munarakkulan kypsymisen ja sitä vapau-

tuu aivolisäkkeestä. Estrogeeni on munarakkulahormoni, joka saa aikaan kiiman ulkoiset merkit. Est-

rogeeni vapautuu kehittyvästä follikkelista. Luteinisoiva hormoni erittyy aivolisäkkeestä ja tämän vai-

kutuksesta tapahtuu munarakkulan loppukypsyminen ja muuttuminen keltarauhaseksi. Progesteroni 

on keltarauhashormoni, joka ylläpitää tiineyttä. Progesteroni tulee keltarauhasesta. (Kurkela 2017.) 

 

Alla olevasta kuviosta 1 näkyy kiimakierron hormonit. Kun edellinen kiima on ohi, munasarjoissa on 

pieniä follikkeleja. Follikkelit alkavat kasvaa, ja yhdestä kasvaa normaali dominoiva follikkeli. Proge-

steronin takia follikkeli ei voi vielä ovuloitua. Progesteronin takia follikkeli pienenee ja samaan aikaan 

uusia follikkeleja alkaa kasvaa. Follikkeliaaltoja naudalla on kahdesta kolmeen kiimojen välissä. Kun 

aikaa on mennyt tarpeeksi, uusi follikkeliaalto syntyy ja yksi niistä pääsee kasvamaan normaaliksi. 
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Tällöin prostaglandiinia alkaa erittyä ja se surkastuttaa keltarauhasen ja näin veren progesteronitaso 

laskee ja uusi kiima syntyy. Follikkeli puhkeaa ja munasolu vapautuu ja tätä kutsutaan ovulaatioksi. 

Estrogeenin ansiosta lehmällä alkaa ulkoiset kiiman merkit. Luteinisoiva hormoni aikaansaa munaso-

lun loppukypsymisen ja irtoamisen. Jos nauta tiinehtyy, keltarauhanen jää erittämään progesteronia. 

(Kurkela 2017.) 

 

 

KUVIO 1. Kiimakierron hormonit (Sjaastad, Hove ja Sand 2003, 642.) 

 

3.2 Tiinehtyminen 

 

Lehmä olisi hyvä siementää noin 18 tuntia kiiman alun jälkeen. Perusohjeena siemennysajankohdan 

määrittämiseen on, että aamulla havaitut seisovassa kiimassa olevat yksilöt on parasta siementää 

samana päivänä. Myöhemmin päivän aikana seisovan kiiman aloittaneet siemennetään seuraavana 

päivänä. (Kämäräinen 2015.) 

 

Kohdun ja munanjohtimen supistelut liikuttavat spermaa eteenpäin, että se pääsisi hedelmöitty-

mään. Siittiöt pysyvät hedelmöityskykyisinä 24–48 tuntia, pakastesiemen pysyy hedelmöityskykyi-

senä noin 23 tuntia. Nopein siittiö tunkeutuu munasoluun ja aikaansaa munasolun loppukypsymisen. 

Tämän ansiosta alkaa alkionkehitys ja solunjakaantuminen alkaa. Alkio liikkuu munanjohtimesta kol-

mesta viiteen vuorokauteen kohtuun. Kohtuun tullessaan alkio on jakaantunut jo 8–16 osaan. Sie-

mennyksen ajankohta vaikuttaa eniten siihen, onnistuuko tiinehtyminen. (Kämäräinen 2015.) Alkio 

on täysin kiinnittynyt kohtuun noin viidennellä tiineysviikolla. Seuraavalla viikolla kehittyy istukka, 

josta alkio saa ravinnon ja happea. (Rautala 1996, 105.)  
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4 BOLIFLASH FERTIL 

 

Boliflash Fertil on kivennäis- ja hivenainevalmiste, joka on boluksen muodossa. Bolus on rehuli-

säaine, joka koostuu ravinto- ja täyteaineista. Tuote annetaan naudalle yhdestä kahteen viikkoa en-

nen siemennyksen aloittamista tai 60–80 päivää poikimisesta parantamaan naudan tiinehtymistä. 

Boluksia annetaan kaksi kerrallaan. Toinen on pitkävaikutteinen ja toinen nopeavaikutteinen. Bo-

liflash Fertiliä myy Faba ja valmistaa Kersia group. Boliflash Fertilin yhden annon kertahinta on 18,33 

euroa. Arvonlisäverokanta tuotteessa on 14 prosenttia. Yhdessä pakkauksessa on kuusi annosta. 

(Gwennoline 2018.) Kuvasta 2 näkee Boliflash Fertilin pakkauksen.  

 

Tuotteessa on runsaasti beetakaroteenia (1 692 milligrammaa). Se on A-vitamiinin esiaste, jota 

nauta säilöö maksaan. Bolukseen on laitettu A-vitamiinin esiastetta beetakaroteenia, koska lehmä 

pystyy hyödyntämään sen paremmin kuin suoraan annetun A-vitamiinin. Lehmä joutuu elimistös-

sään itse pilkkomaan ja hajottamaan beetakaroteenin. A-vitamiini on naudalle todella tärkeä vita-

miini, ja se vaikuttaa esimerkiksi naudan hedelmällisyyteen. Tuotteessa on myös A-, D- ja E-vita-

miineja, jodia, kuparia, magnesiumia, sinkkiä, kobolttia ja seleeniä. (Gwennoline 2018.) 

 

Lyhytvaikutteisessa boluksessa on Beetakaroteenia, A-, D- ja E-vitamiinia. Lyhytvaikutteinen bolus 

vapautuu lehmän käytettäväksi alle tunnissa. Pitkävaikutteisessa boluksessa on jodia, kuparia, mag-

nesiumia, sinkkiä, kobolttia ja seleeniä. Pitkävaikutteinen bolus vapautuu vuorokauden aikana vähi-

tellen. (Gwennoline 2018.) 

 

Boliflash Fertil vapauttaa boluksen aineosat lehmälle nopeasti käytettäväksi. Sillä tavoitellaan nopeaa 

tehostavaa vaikutusta ja annetaan täsmähoitona vain sitä tarvitsevalle lehmälle. Bolukset vapautu-

vat pötsissä ja verkkomahassa ja osa imeytyy ohutsuolen kautta vereen. Boliflash Fertilin ansiosta 

kiimat näkyvät paremmin. Lisäksi se optimoi hedelmällisyyttä ja hedelmöittymistä sekä tehostaa pöt-

sin toimintaa. Se saa myös aikaan paremman progesteronin tuotannon ja alkion kiinnittymisen. 

(Gwennoline 2018.) 

 

KUVA 2. Boliflash Fertil (Faba s.a.) 
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Irlannissa on tehty Boliflash Fertilistä kaupallinen tutkimus, jossa oli mukana seitsemän irlantilaista 

tilaa ja 510 lehmää. Lehmistä 291 sai Boliflash Fertilin ja 219 oli kontrolliryhmässä. Kontrolliryh-

mässä olleet lehmät eivät saaneet Boliflash Fertiliä. Boliflash Fertil annettiin lehmälle kokeessa 11–

15 päivää ennen siemennystä ja siitä saadut tulokset olivat hyvät. (Gwennoline 2018.) 

 

Tuloksina tutkimuksessa Boliflash Fertil oli parantanut hedelmällisyyttä. Tiineysprosentti oli korke-

ampi Fertil-ryhmällä, kuin kontrolliryhmällä. Fertil-ryhmässä tiineysprosentti oli 96,9 % kun kontrolli-

ryhmässä se oli 92,7 %. Kokeessa oli tutkittu myös onnistumista ensimmäisellä siemennyksellä. Fer-

til-ryhmällä onnistumisprosentti oli 76,6 % kun kontrolliryhmässä se oli 63,4 %. Myös siemennysker-

rat oli otettu kokeessa huomioon ja Fertil-ryhmällä siemennysten määrä on 1,3 kun kontrolliryh-

mässä se oli ollut 1,5. Kokeen lopputuloksena oli, että Boliflash Fertil suositellaan antamaan 11–15 

päivää ennen siemennystä. Kokeessa havaintona oli myös, että tuote toimii ensikoilla parhaiten. Ko-

keessa on tullut ilmi myös se, että tuote tukee kiimaa. (Gwennoline 2018.) Kokeesta ei ole tiedossa 

muita vertailutietoja tai muuttujia.  
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5 MUUT HEDELMÄLISYYTTÄ PARANTAVAT BOLUKSET 

 

Markkinoilla on myös muita hedelmällisyyttä parantavia rehulisäaineita. Tuotteet ovat pääasiassa 

tarkoitettu vahvistamaan kiimaa ja hedelmällisyyttä. Muut rehulisäaineetkin ovat boluksen muo-

dossa. Tuotteita ei ole markkinoilla montaa ja niissä on myös paljon eroavaisuuksia, kuten eri ai-

nesosia. Lisäksi bolukset ohjataan antamaan eri aikaan. Myös liukenemisaika vaihtelee tuotteittain.   

 

Taulukkoon 2 on listattu bolukset, jotka parantavat hedelmällisyyttä. Bolukset eroavat toisistaan pal-

jon ja kaikissa boluksissa ei ole samoja ainesosia. Taulukossa olevat vitamiinien määrät ovat ilmoi-

tettu eri yksiköillä, joten kaikki eivät ole vertailukelpoisia keskenään. 

 

TAULUKKO 2. Bolukset, jotka vaikuttavat hedelmällisyyteen (Gwennoline 2018; Neolait s.a.; Teolli-

suushankinta 2012.) 

 Boliflash Fertil Megabric Ferti Plus Bolutech Ferti 

Hinta 

Myynti 

~110 € 

Faba 

~120 € 

Maatalouskaupat 

~100 € 

Maatalouskaupat 

Pakkauksessa boluksia 12 10 10 

Pakkauksessa annoksia 6 5 5 

Valmistaja Kersia group Neolait Neolait 

A-vitamiini 181 280 k.y. 1 500 000 k.y./IE 660 000 k.y./IE 

Beetakaroteeni 1 692 mg  1 500 mg 

D- vitamiini 76 080 k.y.   

E-vitamiini 3 480 k.y. 5 000 mg 2 500 k.y./IE 

Niasiini  12 000 mg  

Sinkki 2 080 mg 4 000 mg 650 mg 

Mangaani  1 500 mg  

Kupari 456 mg 1 500 mg 180 mg 

Jodi 58,4 mg 100 mg  

Koboltti 16 mg 50 mg  

Seleeni 8,8 mg 10 mg 7,5 mg 

Fosfori   4 000 mg 

Magnesium 1 528 mg  12 199 mg 

Kalsium   300 mg 

Natrium   1 900 mg 

  

 

Boliflash Fertilin pakkauksessa on kuusi annosta, kun Megabric Ferti Plussassa ja Bolutech Fertissä 

viisi annosta. Boluksia yhdistää se, että kaikissa on A- ja E-vitamiinia, sinkkiä, kuparia ja seleeniä. 

Toinen yhdistävä tekijä on, että kaikkia boluksia annetaan kaksi kerralla. Boliflash Fertil-pakkauk-

sessa on 12 bolusta, josta on kuudelle antokerralle. Magabric Ferti plus ja Bolutech Ferti-pakkauk-

sissa on kymmenen bolusta, josta on viidelle antokerralle. Arvonlisävero tuotteissa on 14 prosenttia. 

Taulukon hinnat sisältävät arvonlisäveron.  
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Neolait valmistaa kahta erilaista kivennäis- ja hivenainevalmistetta. Megabric Ferti Plus on tarkoitettu 

annettavaksi lehmälle 30 päivää poikimisesta. Tätä bolusta markkinoidaan niin, että sitä voi käyttää 

myös emolehmillä. Bolus liukenee lehmän pötsissä kolmessa päivässä. (Neolait s.a.). Toinen Neolai-

tin tuote Bolutech Ferti suositellaan lehmille annettavaksi 10 vuorokautta ennen siemennystä. Bolus 

liukenee pötsissä noin kymmenen päivän kuluessa. Tätä bolusta myy teollisuushankinta (kuva 3). 

(Teollisuushankinta 2012.) 

 

 

KUVA 3. Bolutech Ferti. (Teollisuushankinta 2012.)  
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6 TYÖN TOTEUTUS 

 

Työn tavoitteena on selvittää, parantaako Boliflash Fertil hedelmällisyyttä sekä miten se on toiminut 

suomalaisilla lypsykarjatiloilla. Tavoitteena on myös tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä Boliflash Ferti-

liin. Tarkoituksena on tehdä kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään, miten tuote on toiminut. Faba 

saa kyselytutkimuksesta tietoa ja pystyy kehittämään tuotetta tai sen markkinointia. Boliflash Fertil 

on ollut myynnissä reilun vuoden. Nyt onkin oikea aika kyselytutkimukselle, koska on tärkeä tietää 

miten tuote on toiminut suomalaisilla tiloilla.   

 

Tutkimusongelmana on ”Parantaako Boliflash Fertil hedelmällisyyttä?”. Opinnäytetyössä tehtävä ky-

sely kohdennetaan niille tiloille, jotka ovat ostaneet Boliflash Fertiliä kaksi tai useamman pakkauk-

sen. Kun kysely on kohdennettu tietyille tiloille, oletettavasti voisi tulla paljon käyttäjäkokemuksia. 

Tutkimusongelman määrittäminen on todella tärkeää. Näin kyselyn saa kohdennettua niin, että tut-

kimusongelmaan saa vastauksen. 

 

6.1 Kyselytutkimus 

 

Kyseessä on tutkimustyö, jonka avulla selvitetään, miten Boliflash Fertil on toiminut naudoilla. Tutki-

mustyöhön kuuluu kyselytutkimuksen teko ja analysointi. Kysely lähetetään lypsykarjatilallisille, jotka 

ovat ostaneet Boliflash Fertiliä. Tutkimusmenetelmänä on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus 

(Heikkilä 2014).  

 

Kyselytutkimus toteutetaan anonyymisti, jotta vastaajat olisivat rehellisiä. Kysely tehdään Webropol-

ohjelman avulla. Kyselyn on tarkoitus olla vastaajalle mahdollisimman helppo. Kyselyn tarkastaa ja 

lähettää toimeksiantaja Marjut Suontausta. Vastausaikaa kyselylle on kaksi viikkoa. Kysely kohdiste-

taan tiloille, jotka ovat ostaneet kaksi tai useamman paketin Boliflash Fertiliä. Näitä tiloja on 113 

kappaletta. Tavoitteena on saada vähintään 30 vastausta. Vastaukset analysoidaan tarkasti. Jos vas-

tauksia ei tule tarpeeksi, varasuunnitelmana on soittaa tilallisille ja tehdä kysely yhdessä heidän 

kanssa.  

 

6.2 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Opinnäytetyössä käytetään vain luotettavia lähteitä. Lähteinä käytetään nettiä ja kirjallisia lähteitä. 

Lähteissä katsotaan aina julkaisuvuotta, että tieto olisi mahdollisimman tuoretta. Toisaalta naudan 

fysiologia ei muutu ajan saatossa. Lähteet merkitään tekstiin lähdeviitteenä.  

 

Kysely tehdään anonyymisti ja toimeksiantaja lähettää kyselyn. Kysely lähetetään 113 tilalliselle ja 

tavoitteena on 30 vastausta. Kysely tehdään niin, että se olisi luotettava eli reliaabeli. Luotettavuu-

della tarkoitetaan, kuinka hyvin käytetty menetelmä sopii tutkimukseen. Reliabiliteettia voi heikentää 

se, että kysymys ymmärretään väärin tai siihen vastataan väärin (Hiltunen 2009). 
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Kvantitatiivinen kysely tarvitsee tarpeeksi suuren otoksen. Kyselyn avulla selvitetään myös asioiden 

välisiä riippuvuuksia. Kvantitatiivisen kyselyn avulla saadaan kartoitettua tämänhetkinen tilanne. 

(Heikkilä 2014.) Kysely pilotoidaan ohjaavilla opettajilla, opponentilla ja toimeksiantajalla. Pilotoin-

nista on hyötyä, koska muut voivat huomata kyselystä epäselvyyksiä ja virheitä. Kyselyn pilotointi 

lisää luotettavuutta, koska näin kyselystä voi tulla parempi.  

 

Tutkimus on myös validi eli pätevä. Validiteetti tarkoittaa, että kyselyn kysymyksillä on suora yhteys 

lopputulokseen. (Hiltunen 2009.) Validiteetin tarkoituksena oli kysyä vain sellaisia kysymyksiä, jotka 

ovat tarpeen. Validiteetin takia kysely täytyy tarkistaa huolellisesti. Kyselystä on tarkoitus tehdä vas-

taajalle helppo.  

 

Luotettavuutta voi heikentää säilörehuun liittyvä kysymys. Jo kyselyä tehdessä ajateltiin säilörehuun 

liittyvässä kysymyksessä, ettei se välttämättä kerää kunnollisia vastauksia. Säilörehuun liittyvä kysy-

mys täytyy laittaa avoimeksi vastaukseksi eikä se ole pakollinen kysymys, koska kaikki ei välttämättä 

ole tehnyt säilörehuanalyysia tai ei muista ulkoa analyysin tietoja. Luotettavuutta voi heikentää myös 

varasuunnitelma, jos tilallisille täytyy soitella ja tehdä kysely heidän kanssaan.  

 

6.3 Toteutus 

 

Kyselytutkimus oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kyselytutkimuksen suunnitelmana oli 

lähettää muistutuskirje viikon päästä kyselyn aukaisemisesta, jos vastauksia ei ole riittävästi. Vara-

suunnitelmana oli, että seminologit ja jalostussuunnittelijat voisivat muistuttaa tilallisia vastaamaan 

kyselyyn. Jos tämäkään ei olisi auttanut, Faban työntekijät olisivat voineet tehdä sen tilallisten puo-

lesta samalla kun he ovat käymässä tilalla.  

 

Toisena varasuunnitelmana oli myös, että opinnäytetyön tekijä soittaa suoraan tilallisille ja haastat-

telee kysymykset. Toimeksiantaja lähettää vain tilallisten numerot opinnäytetyön tekijälle, joten ano-

nymiteetti säilyy. Jotta vastauksia saatiin tarpeeksi, opinnäytetyön tekijä puhelinhaastatteli 13 tilal-

lista. Tämä varasuunnitelma oli huomattavasti nopeampi kuin seminologien tai jalostussuunnittelijoi-

den tekemä muistutus tiloille. 

 

Vastausten analysointiin täytyi käyttää aikaa ja tehdä se huolellisesti. Koska vastauksia ei tullut pal-

joa, toi se omat haasteet analysointiin. Myös tutkimuksen tulokset täytyi kirjoittaa huolellisesti.  
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

 

Kyselyn tavoitteena oli 30 vastausta, mutta tavoite ei aivan täyttynyt. Kyselyyn oli aikaa vastata 

kaksi viikkoa. Kysely lähetettiin 113 lypsykarjatilalliselle, jotka ovat käyttäneet Boliflash Fertiliä. En-

simmäisen viikon aikana vastauksia oli tullut 11 kappaletta ja muistutuskirjeen jälkeen vastauksia tuli 

13 kappaletta. Soittamalla sai vielä neljä vastausta. Kyselytutkimukseen vastauksia tuli 28 kappa-

letta. Vastausprosentti oli siis 25 prosenttia.  

 

Varasuunnitelmana kyselylle oli, että toimeksiantaja Marjut Suontausta antaa puhelinnumeroita, 

joille opinnäytetyön tekijä soittaa ja haastattelee ja kirjaa vastaukset kyselyyn. Tämä keino täytyi 

ottaa käyttöön, että tavoite täyttyisi. Puhelinnumeroita toimeksiantaja antoi 13. Näistä kolme ei ollut 

käyttänyt tuotetta ollenkaan eikä kyselyä ollut järkevä kohdentaa heille. Yhteystiedoista neljä ei ha-

lunnut osallistua kyselyyn. Kaksi oli tehnyt kyselyn jo aiemmin ja neljän kanssa kysely tehtiin yh-

dessä. Puhelinkysely on aikaa vievää, eikä tälläkään keinoin saanut tarpeeksi vastauksia.  

 

7.1 Tuotteen käyttö 

 

Kyselyn ensimmäinen kysymys oli ”Miksi olet käyttänyt Boliflash Fertiliä?”. Vastaajista 57 prosenttia 

oli sitä mieltä, että he haluavat vahvistaa kiimojen näkymistä. Toiseksi eniten vastauksia (54 %) oli 

tullut sarakkeeseen, että he haluavat varmistaa lehmän tiinehtymisen. Osa vastaajista (35 %) on 

käyttänyt sitä myös lehmien kiimattomuuteen. Kaksi muu-vaihtoehdon valinnutta vastaajaa vastasi, 

että tuotetta on käytetty hiehojen kiimattomuuteen ja seminologi oli suositellut sitä. Alla olevasta 

kuviosta näkee, miksi tuotetta on käytetty. (kuvio 2). 

 

 

KUVIO 2. Vastaajien (n=28) syitä käyttää Boliflash Fertiliä (43kpl) 

 

Seuraavana kyselyssä oli kysymys ”Mistä olet saanut tiedon tuotteesta?”. Suurin osa eli 89 % vas-

taajista on saanut tiedon seminologilta. Jalostusasiantuntijalta sekä verkkokaupasta oli 4 % saanut 

tiedon tuotteesta. Yksi vastaaja oli lukenut lehdestä Boliflash Fertilistä ja toinen vastaaja oli saanut 

tiedon Faban hedelmällisyys palvelun kautta. (kuvio 3). 

10
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Haluan vahvistaa kiimojen näkymistä
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KUVIO 3. Tapa, jolla vastaaja on saanut tiedon tuotteesta 

 

7.2 Eläimet, joilla tuotetta on käytetty  

  

Yhdeksän vastaajaa oli käyttänyt Boliflash Fertiliä hiehoilla. Yleisin käyttömäärä hiehoille oli ollut yh-

destä kolmeen. Viidellä vastaajista kaikki hiehot, joille tuotetta on käytetty ovat tulleet tiineeksi. Yksi 

vastaajista oli käyttänyt tuotetta 12 hieholla ja neljä niistä oli tullut tiineeksi. Vastauksissa ei kuiten-

kaan ole kerrottu, millaista säilörehua tällä tilalla syötetään. Kivennäis- ja hivenainepuuteita ei tällä 

tilalla vastausten perusteella ole.   

 

Ensikoilla tuotetta on käyttänyt 20 vastaajaa. Viidellä käyttäjällä kaikki ensikot ovat tulleet tiineeksi. 

Kahdella käyttäjistä ei ole tullut ensikot lainkaan tiineeksi. Lopuilla ensikoiden käyttäjistä muutama 

ensikko ei ole tullut tiineiksi.  

 

Lehmillä tuotetta on käyttänyt 26 vastaajaa. Näistä vastaajista kymmenellä on tullut kaikki lehmät 

tiineeksi. Yksi vastaajista on käyttänyt tuotetta karjan kaikilla lehmillä eli 40 lehmällä. Näistä 40 leh-

mästä 37 on tullut tiineeksi. Tuotetta on käytetty muuten yhdestä kymmeneen eläimellä. Vastaajista 

viisi henkilöä on käyttänyt tuotetta kahdella lehmällä. Kaikki niistä kymmenestä lehmästä ei ole tullut 

tiineeksi. Yhdellä vastaajista, jolla ei ole lehmät tulleet tiineeksi, on ollut fosforin puutetta lehmillä. 

Heillä on ollut vaikeuksia lehmien vastustuskyvyssä. Kun Boliflash Fertilissä ei ole fosforia ollenkaan, 

ei se ole tätä tilaa auttanut hedelmällisyydessä. Toisella vastaajalla on ollut seleenin puutetta ja hä-

nen lehmistään puolet on tullut tiineeksi.   

 

Kuviosta 4 voi nähdä, että hiehoista tuotetta on käytetty 36 eläimellä, joista 25 on tullut tiineeksi, eli 

tiineysprosentti hiehoilla on 69,4. Ensikoilla tuotetta on käytetty 87 eläimellä, ja niistä 68 on tullut 

tiineeksi. Ensikoista on tullut tiineeksi 78,2 prosenttia. Tuotetta on käytetty 192 lehmällä, joista 157 

on tullut tiineeksi. Lehmien tiineysprosentti on 81,2. Tuotetta on käytetty eniten lehmillä sekä niillä 

on paras tiineysprosentti.  
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KUVIO 4. Nautojen tiinehtyminen (109 kpl) 

 

Tuotetta on käytetty monipuolisesti niin hiehoilla, ensikoilla kuin lehmilläkin. Vain muutama käyttä-

jistä on käyttänyt tuotetta vain yhdellä eläinryhmällä. Vastaajista yksi on käyttänyt tuotetta vain hie-

hoilla ja viisi vastaajaa on käyttänyt tuotetta pelkästään lehmillä. Nämä viisi käyttäjää haluavat joko 

vahvistaa kiimojen näkymistä tai haluavat varmistaa lehmän tiinehtymisen.  

 

Kyselytutkimuksessa oli myös kommenttikenttä, jonka tarkoituksena oli selvittää millä eläimellä tuote 

on tehonnut parhaiten. Taulukosta 3 näkee, millä eläimellä tuote on tehonnut parhaiten. Yhdeksän 

henkilöä oli vastannut, että lehmillä tuote on tehonnut parhaiten. Neljä oli vastannut, että hiehoilla 

tuote toimii parhaiten sekä myös toiset neljä oli vastannut, että ensikoilla tuote tehoaa parhaiten. 

Kuusi vastaajaa oli sitä mieltä, että kaikilla tuote on tehonnut. Kolme vastaajaa ei ole huomannut 

tuotteesta mitään hyötyä. Kaksi vastaajaa ei vielä osannut sanoa, kun eivät ole käyttäneet tuotetta 

kauan. Eniten vastauksia on saanut lehmät, joten heillä tuote on tehonnut parhaiten viljelijöiden 

mielestä. Tämä vastaus täsmää myös, kun tuotetta on käytetty eniten lehmillä.  

 

TAULUKKO 3. Millä eläimellä tuote on tehonnut parhaiten vastaajien mielestä 

Lehmillä 9 

Kaikilla 6 

Hiehoilla 4 

Ensikoilla 4 

Ei hyötyä tuotteesta 3 

Ei osaa sanoa 2 

 

Kun tuotteen voi antaa 60–80 päivää poikimisen jälkeen tai yhdestä kahteen viikkoa ennen siemen-

tämistä, niin kyselyssä kysyttiin ”Käytätkö tuotetta pääsääntöisesti siementämättömillä vai ensim-

mäisen siemennyksen jälkeen?”. Jos tuotteen antaa yhdestä kahteen viikkoa ennen siemennystä, 

täytyy olla nähnyt edellisen kiiman. Vastaajista 57 prosenttia käyttää siementämättömillä ja 50 pro-
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senttia ensimmäisen kiiman jälkeen. Kaksi vastaajista antaa tuotteen molempina ajankohtina riip-

puen naudasta. Vastaajat, jotka käyttävät tuotetta siementämättömillä, yleisin syy miksi ne käyttä-

vät tuotetta on, että he haluavat vahvistaa kiimojen näkymistä. Ne vastaajat, jotka käyttävät tuo-

tetta ensimmäisen kiiman jälkeen, haluavat pääasiassa varmistaa lehmän tiinehtymisen.  

 

7.3 Ruokinnalliset kysymykset 

 

Kyselyyn liitettiin kysymys, jossa kysyttiin säilörehun laadusta. Kysymys oli avoin kysymys eikä siihen 

ollut pakko vastata, koska kaikilla ei ole välttämättä tietoa säilörehun laadusta. Suurimmalla osalla 

oli hyvälaatuista ja tavoitearvojen mukaista säilörehua. Osalla on ollut käytössä myös vähän huo-

nompaa rehua. Kuusi vastaajaa ei ole vastannut säilörehuun liittyvään kysymykseen ollenkaan.  

 

Kyselyssä kysyttiin myös kivennäis- ja hivenainepuutteista. Koska Boliflash Fertil on kivennäis- ja 

hivenainevalmiste, oli tämä kysymys tärkeä. Onneksi suurimmalla osalla tiloista kivennäis- ja hiven-

puutteita ei ole. Vastaajista 86 % ei ole tilallaan kivennäis- tai hivenainepuutteita. Kuitenkin 14 % eli 

neljällä vastaajista on ollut joko seleenin, fosforin tai kalsiumin puutetta. Näillä neljällä vastaajalla on 

kuitenkin hyvin erilaiset mielipiteet, miten tuote on toiminut. Kahdella näistä on kuitenkin tuote vah-

vistanut kiimojen näkymistä. Yksi näistä neljästä on tyytyväinen tuotteeseen ja hänen tilallaan tuote 

on tehonnut toivotulla tavalla. Kaikki sen tilan eläimet ovat tulleet tiineeksi ja tuote on vahvistanut 

kiimojen näkymistä. Yksi näistä neljästä vastaajasta ei kertonut mistä kivennäis- tai hivenaineesta 

karjalla on puutetta. Hän kertoi vain, että karjan tiinehtyvyys on heikkoa.  

 

7.4 Tyytyväisyys tuotteeseen 

 

Vastaajista 71 % on ollut sitä mieltä, että Boliflash Fertil on vahvistanut kiimojen näkymistä. Kun 29 

% on ollut taas sitä mieltä, että tuote ei ole vahvistanut kiimojen näkymistä. Kaikista vastaajista 16 

on halunnut vahvistaa kiimojen näkymistä. Näistä 16 vastaajasta yhdeksällä Boliflash Fertil on vah-

vistanut kiimojen näkymistä. Suurin osa eli 96 % vastaajista on saanut tarpeeksi tietoa tuotteesta, 

kun 4 % eli yksi vastaaja ei ole saanut tarpeeksi tietoa. Hän ei ole kuitenkaan vastannut, että mitä 

tietoja olisi vielä halunnut. 

 

Faba markkinoi tuotetta, että se on helppo käyttää ja annostella lehmälle. Vastaajista 71 % on ollut 

sitä mieltä, että tuote on helppo käyttää, mutta 29 % on ollut eri mieltä. Annostelijasta kolme on 

antanut palautetta, kuten ”annostelija on vähän kömpelö” tai, että ”boluksen antaminen lehmälle on 

hankalaa”.  

 

Kuitenkin 71 % vastaajista on tyytyväinen tuotteeseen (kuvio 5). Vastaajista 29 % ei ole tyytyväi-

nen, koska tuote on kallis tai tuote ei ole toiminut toivotulla tavalla. Kysymyksissä ”Onko tuote vah-

vistanut kiimoja? ja Oletko tyytyväinen tuotteeseen?”, on samat vastausprosentit. Kuitenkaan vas-

taukset näissä kysymyksissä ei ole samat. Vaikka yhdellä vastaajasta tuote on vahvistanut kiimojen 

näkymistä, ei hän ole tyytyväinen tuotteeseen, koska tuote on kallis. Ja toisella vastaajalla ei ole 

tuote vahvistanut kimojen näkymistä, mutta silti hän on tyytyväinen tuotteeseen. Kysymyksessä, 
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”Onko tuotetta helppo käyttää?” on myös samat vastausprosentit kuin kysymyksessä ”Oletko tyyty-

väinen tuotteeseen?”. Näissä ei kuitenkaan ole samat vastaukset.  

 

 

KUVIO 5. Tyytyväisyys tuotteeseen 

 

Vastaajista 75 % suosittelee tuotetta, mutta 25 % ei suosittelisi. Palautetta tuotteelle tuli 12 kappa-

letta. Yksi tilallinen oli vastannut näin: ”Vaikuttaa hyvin tehokkaalta ja kannattavalta investoinnilta. 

Annostelijaa voisi mielestäni vielä kehittää paremmaksi esim. yhdellä kädellä annettavaksi, tällöin se 

olisi paljon kätevämpi käyttää”. Eräs vastaaja oli antanut seuraavanlaista palautetta: ” Jos vain yksi 

bolus olisi annettava, olisi helpompaa”. Kaksi henkilöä on antanut palautetta, että tuote on hintava.   
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kyselyyn tullut pieni vastausmäärä ei kerro todellista tilannetta tuotteen käytöstä. Vastauksista pys-

tyi kuitenkin analysoimaan tämänhetkisen tuotteen käyttömäärän ja tyytyväisyyden tiloilta, jotka 

kyselyyn ovat vastanneet. Jotta Boliflash Fertilin käytöstä olisi saatu todellinen kuva, olisi vastauksia 

pitänyt tulla enemmän.  

 

Vastaajista suurin osa käyttää Boliflash Fertiliä, jotta lehmä näyttäisi kiiman paremmin sekä lehmät 

tulisivat paremmin tiineiksi. Yllätykseksi tuotetta oli käytetty eniten lehmillä ja vähiten hiehoilla. 

Suuri osa tilallisista olivat huomanneet tuotteen hyödyn parhaiten lehmillä. Muutama vastaajista oli 

huomannut tuotteen hyödyt kaikilla naudoilla, joille tuotetta on käyttänyt sekä osa vastaajista ei ol-

lut huomannut tuotteesta mitään vaikutusta. Suurella osalla vastaajista nautojen ruokinta on kyselyn 

perusteella kunnossa. Osalla vastaajista oli kivennäis- tai hivenainepuutteita, mutta vain muutamalle 

niistä tuote oli auttanut parantamaan nautojen hedelmällisyyttä.  

 

Suurimmalla osalla vastaajista Boliflash Fertil on vahvistanut nautojen kiimojen näkymistä. Vastaa-

jista kahdeksalla tuote ei ole vahvistanut kiimojen näkymistä naudoilla. Kuitenkin 20 vastaajaa on 

tyytyväinen tuotteeseen. Tuotteelle tuli rakentavaa palautetta niin annostelijasta kuin hinnastakin. 

Myös hyvää palautetta tuli paljon.  

 

Jotta kysely olisi ollut vieläkin parempi, olisi kysymysten asettelu pitänyt olla selkeämpi. Ensimmäi-

seen kysymykseen ”Miksi olet käyttänyt tuotetta?” olisi pitänyt huomioida muutkin kuin lehmät, 

koska tuotetta voi käyttää hiehoilla, ensikoilla ja lehmillä. Myös kysymyksessä ”Onko tuotetta käyttä-

nyt pääsääntöisesti siementämättömillä vai ensimmäisen kiiman jälkeen?” voi lisätä virhemarginaa-

lia, jos kysymyksen on ymmärtänyt väärin. 

 

Kyselyn tulosten perusteella Faba voisi markkinoida tuotetta enemmän niin, että tuotetta voi käyttää 

myös hiehoilla. Tämä kävi ilmi puhelinhaastattelussa, kun vastaaja kysyi, voiko tuotetta käyttää hie-

hoilla. Kyselyssä vähiten on käytetty tuotetta hiehoilla. 

 

Koska vastausprosentti on niin pieni, ei voi suoraan sanoa parantaako Boliflash Fertil hedelmälli-

syyttä. Kyselyn perusteella voi kuitenkin sanoa, että tuote parantaa hedelmällisyyttä osalla tiloista. 

Tuotetta on käytetty eniten lehmillä ja viljelijät ovat olleet tyytyväisiä lehmien tiinehtyvyystuloksiin. 

Suurin osa vastaajista eli 71 prosenttia on ollut tyytyväinen tuotteeseen. Sen avulla voi myös pää-

tellä, että tuote on parantanut hedelmällisyyttä osalla tiloista. Tuotteen käytössä tiloilla on monta 

muuttujaa. Koska ajankohta ei tuotteen antamisessa välttämättä onnistu oikeaan aikaan tai tuotteen 

anto voi olla haastavaa, voi se heikentää tuotteen tehoa. Tuote on myös vahvistanut kiimoja, jonka 

avulla voi päätellä, että tämän ansiosta voi siementää oikeaan aikaan.  

 

Kyselyn tuloksissa lehmillä oli käytetty tuotetta eniten. Verrattuna Irlannissa tehtyyn tuloksen, oli 

näiden vastaukset erilaiset. Irlannin tutkimuksessa mukana oli 510 lehmää seitsemältä eri tilalta. 

Irlannissa tehdyssä tutkimuksessa paras hyöty oli saatu ensikoilla. Tässä kyselytutkimuksessa paras 
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tiineysprosentti oli lehmillä. Tietysti nämä tutkimukset eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska 

Suomessa tätä tuotetta on käytetty vähemmän ja harvemmin.  

 

Kyselytutkimuksessa tuli ilmi, että vastaajista kolme ei ollut tyytyväinen annostelijaan. Annostelija on 

vastaajien mielestä hieman kömpelö. Tämän enempää ei palautetta tullut, miksi annostelija on köm-

pelö. Faba voisi kuitenkin yrittää kehittää annostelijaa paremmaksi. Myös yhden vastaajan mielestä 

parsinavetassa on hankala antaa tuotetta lehmälle. Faballa on myynnissä myös annosteluapuri, joka 

on lukkoaitaan kiinnitettävä teline. Teline pitää lehmän pään paikallaan, kun lehmälle antaa suun 

kautta lääkevalmisteita (Faba s.a.). Tämä voisi olla hyödyllinen niille tiloille, jotka ovat kokeneet 

boluksen annon hankalaksi. Myös eräs vastaaja kertoi, että helpompi olisi antaa lehmälle vain yksi 

bolus. Jos käyttää Faballa myytävää annostelijaa, siihen mahtuu kaksi bolusta kerralla. Vastaaja ei 

kerro, miten hän bolukset antaa naudoille.   
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9 PÄÄTÄNTÖ 

 

Boliflash Fertil on ollut myynnissä Suomessa vasta reilun vuoden, joten tämä kyselytutkimus tuli tar-

peeseen. Kyselytutkimus oli tarpeellinen, koska on tärkeä tietää miten tuote on toiminut suomalai-

silla tiloilla. Lisäksi Faba voi tulosten perusteella parantaa markkinointia tai tuotteen käytön opas-

tusta. Boliflash Fertilistä on tehty aiemmin tutkimus Irlannissa, mutta näillä tutkimuksilla oli eroa pal-

jon. Tämä kyselytutkimuksen otos jäi pieneksi sekä suomalaiset tilat käyttävät tätä täsmähoitona 

niille naudoille, joilla on ollut ongelmia kiiman tai hedelmöittymisen kanssa. Irlannin tutkimuksessa 

paras hyöty on saatu ensikoilla, mutta tämän kyselytutkimuksen parhaat tulokset näkyvät lehmillä.  

 

Muita hedelmällisyyttä parantavia boluksia oli niukasti löydettävissä markkinoilta. Löysin kolme 

bolusta ja kaikissa oli kerrottu eri yksiköillä ainesosat. Koska kaikkia ei voinut muuttaa samaan yksik-

köön, ne eivät olleet vertailukelpoisia keskenään. Huomasin, että hedelmällisyyttä parantavia boluk-

sia ei ole myynnissä monessakaan maatalousmyymälässä.  

 

Kyselytutkimus ei antanut yksiselitteistä tulosta, koska tuotteen vaikutukset ovat vaihdelleet tiloilla 

paljon. Suurin osa vastaajista on kuitenkin tyytyväinen tuotteeseen ja tuote on parantanut eläinten 

kiiman näkymistä. Tämän osalta voi sanoa, että tuote parantaa hedelmällisyyttä näillä tiloilla. Niillä 

tiloilla, jotka eivät ole tyytyväisiä eikä tuote ole parantanut eläinten kiimoja, voi olla jokin muu on-

gelma kuten ruokinta. Jos eläimillä on ongelmia esimerkiksi kohdussa, täytyy eläinlääkärin hoitaa ne. 

Boliflash Fertil vain vahvistaa ja tukee lehmän kiimaa vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden avulla. 

Jos tilan eläimillä on puute vitamiineista, kivennäis- tai hivenaineista, jota Boliflash Fertil sisältää, on 

tuote hyvä apuväline eläimen hedelmällisyyden parantamisessa.  

 

Kyselytutkimuksen niukka vastausmäärä jäi mietityttämään. Tilallisille tulee varmasti paljon erilaisia 

kyselyjä ja siten kyselyihin kaikki eivät jaksa vastata. Kyselyn ajankohta sattui juuri talviloman ajalle, 

joka voi myöskin vähentää vastausmääriä. Tilalliset ovat myös kiireisiä, eikä välttämättä aikaa tai 

mielenkiintoa löydy kyselyyn vastaamiselle.  

 

Mielestäni tuotteen markkinointia pitäisi lisätä ja kuluttajia valistaa siitä, että tuotetta voi käyttää niin 

hiehoilla, ensikoilla kuin lehmilläkin. Myös tuotteen käyttöä Faba voisi neuvoa ehkä hieman tarkem-

min. Tämä tuli ilmi puhelinhaastattelussa, kun yksi vastaajista kertoi, että boluksen antaminen on 

hankala ajoittaa oikeaan aikaan.  

 

Koen kuitenkin, että tuotteen hyöty on positiivinen ja tuotetta tullaan jatkossa käyttämään enem-

män. Boliflash Fertil on hyvä täsmähoito esimerkiksi niille lehmille, joiden tiedetään olevan huonoja 

näyttämään kiiman. Kyselyssä kuitenkin 71 prosenttia eli 21 vastaajaa suosittelisi tuotetta muillekin. 

Kun tilallisilla on hyviä kokemuksia Boliflash Fertilin käytöstä, on sekin myös hyvä keino saada tuot-

teelle uusia käyttäjiä.  
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Tälle kyselytutkimukselle olisikin hyvä tehdä jatkotutkimus, miksi osalla käyttäjistä tuote ei ole toimi-

nut ollenkaan. Tutkimus pitäisi olla joku muu, kuin nettikysely. Tilalliset saavat paljon kyselyitä säh-

köpostiin, eikä varmasti mielenkiintoa ole niitä täyttää. Toisena vaihtoehtona olisi tehdä vastaavan-

lainen tutkimus, kuin Irlannissa tehty Boliflash Fertilistä. Jos Suomessa olisi edellytykset tehdä vas-

taavanlainen koe, kuin Irlannissa, olisi vertailutieto varmasti mielenkiintoinen.  
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LIITE 1: SAATEKIRJE 

 

 

Onko Boliflash Fertil parantanut hedelmällisyyttä? 

 

Olet käyttänyt tilallasi Boliflash Fertiliä, haluaisin mielelläni kuulla tuotteen toimivuudesta tilallasi.  

Vastaathan alla olevaan kyselyyn. Tulokset tulevat osaksi opinnäytetyötä, jossa selvitetään, miten 

Boliflash Fertil on parantanut hedelmällisyyttä ja toiminut tiloilla. Kysely toteutetaan yhteistyössä 

Faban kanssa. Kysely on anonyymi sekä vastaaminen vie vain hetken.  

Vastaathan kyselyyn viimeistään 14.03.2019. 

Kyselyyn pääset tästä linkistä:  https://link.webropolsurveys.com/S/17004C5D5DD8E904 

Kiitos vastauksista jo etukäteen! 

 

Ystävällisin terveisin 

Riikka Rautiainen 

Savonia-ammattikorkeakoulu agrologiopiskelija 

riikka.rautiainen@edu.savonia.fi  

  

  

https://link.webropolsurveys.com/S/17004C5D5DD8E904
mailto:riikka.rautiainen@edu.savonia.fi
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LIITE 2: KYSELY  
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