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Lilli Frondelius 

Lypsylehmien ontuminen 
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Sisältö 

1. Miksi ontuminen kiinnostaa? 

2. Ontumisen havainnointi 

3. Ontumisen vaikutus lehmän käyttäytymiseen 

4. Mitä hyötyä ontumisen varhaisesta havaitsemisesta on? 
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Ontuminen on ongelma 

Talous ↓ 
• Alentunut maitotuotos 

• Ennenaikainen poisto 

• Hoito 

• Lääkitys 

• Heikentynyt 

hedelmällisyys 
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Eläinten hyvinvointi ↓ 
• KIPU! 

Suomessa ontumista 

esiintyy 20 – 30%:lla 

lypsylehmistä. 

Ontumisen määrä ja sen taloudelliset vaikutukset usein 

aliarvioidaan tiloilla. 

Aikainen havaitseminen  Tehokas hoito  Rajoitetaan 

taloudellisia tappioita ja edistetään eläinten hyvinvointia 
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Ontumisen esiintyvyyden arviointi, 

tuottaja vs. koulutettu arvioija 
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Higginson Cutler ym. 2017 

Ontumisluokka 
Ontuvien määrä 

(keskiarvo±keskihajonta) 
Minimi Maksimi 

Normaali 67,4±19,2% 17,9% 96,2% 

Kohtalainen ontuminen 23,9±14,0% 0% 47,2% 

Vakava ontuminen 8,7±9,1% 0% 35,9% 

Ontuvien määrä LETKA-hankkeen WQ-arvioissa 
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Ontumisen havainnointi 
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Miten terve lehmä kävelee? 

https://www.youtube.com/watch?v=yldSs75RYTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=yldSs75RYTQ
https://www.youtube.com/watch?v=yldSs75RYTQ
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Ontumisen havainnointi 
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Palataan videoon: 

https://www.youtube.com/watch?v=yldSs75RYTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=yldSs75RYTQ
https://www.youtube.com/watch?v=yldSs75RYTQ
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Ontumisen havainnointi on ongelma 
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Aina on poikkeuksia säännössä... Lehmän kävelyyn 

saattaa vaikuttaa myös: 

• Ikä 

• Rakenne 

• Utareen täyteisyys 

• Alusta 

• Rotu 

KARJASILMÄ! 

Myös sorkkavamma ja sen sijainti voi 

vaikuttaa siihen, miten lehmä ontuu. 
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Ontumisen havainnointi on ongelma 
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Subjektiivinen ontumisluokittelu 

• Työläs 

• Epäluotettava 

• Yhteys sorkkasairauksiin 

epäselvä 

Optimiolosuhteet: 

• Tasainen, kuiva alusta 

• Riittävän pitkä suora 

• Muut lehmät eivät saa 

häiritä 

• Lypsyn jälkeen 

Tilaolosuhteissa 

vaikea saavuttaa! 

Harjoittelu auttaa... 

Esimerkiksi DairyCo harjoitteluvideot 

YouTubessa: 

 

Opastusvideo 

https://www.youtube.com/watch?v=w9-

LpzI6Otk&t=79s 

 

Healthy Feet Quiz 1-3 

https://www.youtube.com/watch?v=0Tu

3KWEm4SE&t=8s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=krR-

lFUTXHo&t=18s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QK

aO7-HqBMg 
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Automaatisesta käyttäytymisen 

mittaamisesta apua? 

Makuuaika 

”Ongelmapisteet” 

Valkoviivan repeämä 
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Ontumisen vaikutus lypsylehmien käyttäytymiseen 
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Päivittäinen kävelymatka 

Syöntiaika 

Kupilla käyntimäärä 

Karkearehun kulutus 

Yhteensä 72 lehmää, 48 

samanaikaisesti, 7 kk koe 

Ontumisluokittelu kahden 

viikon välein 

Sorkkatarkastukset kolmen 

kuukauden välein 

EuroMaito/OmaNauta 

Sorkka-atlas 
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Ontuva eläin pyrkii minimoimaan 

jalkeilla oloaikansa. 
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Makuukäyttäytyminen 

12 24.11.2017 EuroMaito/OmaNauta 

Lehmä makaa normaalisti 12 – 14  

tuntia vuorokaudessa. 

 

Ontumisen yhteydessä makuuaika nousee. 

Toisaalta makuulle meno vaikeutuu 

 Parressa seisovat eläimet 

 Makuulle menon aieliikket 
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Käveleminen ja aktiivisuus 
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Ontuvat eläimet kävelevät vuorokaudessa 

terveitä vähemmän. 

Ongelmat: 

• Robottivisiitit ↓ 

• Kiiman ilmentäminen ↓ 

Toisaalta askelmäärä saattaa 

kasvaa 

 Steppaaminen seistessä 

 Vältetään painon pitämistä 

kipeällä jalalla 
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Syömiskäyttäytyminen 
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Ontuvilla eläimillä: 

• Syöntiaika ↓ 

• ”Syöntivisiitit” ↓ 

• Syöntinopeus ↑ 

Syöntiajan mittaaminen muutenkin hyvä 

apuväline terveyden seurannassa. 

Muutokset syömiskäyttäytymisessä saattavat ilmetä jo ennen ontumisen 

näkyviä merkkejä. 
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Käyttäytymisen mittaamisessa on potentiaalia 

ontumisen automaattiseen havaitsemiseen, 

mutta toistaiseksi toimivaa ratkaisua ei ole 

saatu kehitettyä. 
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Sorkkahoito 

1. Rutiinisorkkahoito 

2. Ontuvien eläinten 

hoito 
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Rutiinisorkkahoito 

• Koko karjalle olisi hyvä tehdä ennalta ehkäisevä sorkkahoito 

ainakin kaksi kertaa vuodessa 

– 1 – 3 kuukautta poikimisesta 

– Umpeen pantaessa 
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Sorkkahoitaja esimerkiksi kolme kertaa vuodessa, ei käy 

koko karjaa kerralla läpi 

Rutiinisorkkahoito 

ei riitä kaikille 

lehmille! 
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Varhainen puuttuminen ontumiseen! 

Ontumiset havaitaan tai niihin reagoidaan liian myöhään. 

 

Miksi lievien ontumisten hoito kannattaa? 

• Parempi paranemisennuste 

• Pienempi todennäköisyys ontumisen uusimiselle ja 

kroonistumiselle 

• Ehkäistään vakavien sorkkavammojen syntyminen 

(anturahaavauma, valkoviivan paise) 

• Helpompi hoitaa! 
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Aikainen havaitseminen  Tehokas hoito  Rajoitetaan 

taloudellisia tappioita ja edistetään eläinten hyvinvointia 
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Vertymistä anturahaavaumaan 
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Huxley 2017 

Sorkka kasvaa hitaasti  paineen aiheuttamat vauriot näkyvät noin kolmen 

viikon kuluttua 

• Lievästi ontuvalla lehmällä ei välttämättä ole sorkassa näkyviä muutoksia tai 

näkyvissä on pelkkiä vertymiä 

• Holvaamalla paine pois kriittiseltä alueelta 
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Sorkkasairauksien kustannusten jakautuminen 
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Willshire & Bell 

2009 

Anturahaavaumat 

ovat kalliita! 
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Valkoviivan repeämät kannattaa hoitaa nopeasti 

21 24.11.2017 EuroMaito/OmaNauta 

Valkoviivan repeämä saattaa hoitamattomana kehittyä valkoviivan paiseeksi, 

joka ajan myötä aiheuttaa myös kaksoispohjan muodostumisen. 

ICAR Claw Health Atlas 
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Ontumisesta 

välittäminen 

kannattaa 



© Luonnonvarakeskus 

Kiitos! 
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Yhteistyössä: 


