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Marjaana Peltola, 
Tuotepäällikkö, tuotannonohjausjärjestelmät



…mutta…
Kehon rasvan mobilisointi tuotoskauden alussa on normaalia

2. Kriittinen vaihe: 
lihominen

1. Kriittinen vaihe: 
Negativinen
energiatasapaino
(NEB)

Huippu-
tuotos



Varhainen tuotoskausi
1. Kriittinen vaihe tuotoskaudelle

 Piilevä / kliininen ketoosi
 Lisääntynyt alttius muille sairauksille, kuten utaretulehdukselle
 Heikentynyt hedelmällisyys



Hedelmällisyys
1. Kriittinen vaihe tuotoskaudelle
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Myöhäinen tuotoskausi / Umpeenpano /Poikiminen
2. Kriittinen vaihe tuotoskaudelle

Lihavat lehmät tuotoskauden lopulla

 Yliruokinta - ruokintakustannukset
 Seuraava tuotoskausi

 Poikimavaikeudet
 Lisääntynyt sairausriski

 etenkin energia-aineenvaihdunta
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Mitä kuntoluokitus on?

• Menetelmä, jossa yksittäisen lehmän kuntoluokka arvioidaan
• Tavoite: Ylläpitää taloudellisen ruokinnan, tuotoksen ja hyvän terveyden

välistä tasapainoa
• Asteikko 1 – 5, askelväli 0,25

http://www.intechopen.com/source/html/39465/media/image2.png
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Kuntoluokitus havainnoimalla

Perinteisesti kuntoluokitus tehdään
havainnoimalla
• Hyvä keino lehmien kunnon ja ruokinnan 

onnistumisen seurantaan
Haasteet:
• Aikaa vievää ja subjektiivista
• Tehdään harvoin ja usein epäsäännöllisesti
• Nopeat muutokset kuntoluokissa jäävät

havaitsematta



BCS

3D-kamera, joka mahdollistaa jatkuvan, 
automaattisen ja objektiivisen lehmien 

kuntoluokituksen.



Aktiivisuusmittaus

Solulaskuri OCC

Älyportit

Kuntoluokkakamera 
BCS

ICAR –hyväksytyt 
neljänneskohtaiset 

maitomittarit

DeLaval lypsyasemat

Ruokintajärjestelmät
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3D kuva lehmän selästä
Kunka DeLaval BCS toimii ?

• 3D videokuvaa lehmästä, joka kulkee kameran
alitse

• Videosekvenssistä valitaan sopivin kuva
• Strukturoitu valokoodaustekniikka
• IR-projektori: lähettää valokuvion lehmän 

takaosaan
• IR-kamera: mittaa naapuripisteiden välisen 

etäisyyden erotuksen ja luo lehmän selästä 
3D-profiilin



Mittaus
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DeLaval DelProon
DeLaval BCS Kuntoluokitus

3D BCS Kamera

Kehon profiilin
tunnistus

BCS raakadata, 
käytetään viittä eri
algoritmia

DelPro Farm 
Manager

•

Datan käsittely
- Rotu
- Suodatus, 7vrk 
liukuva keskiarvo
BCS/päivä



BCS -arvot raporteilla ja kaavioissa
DelPro – BCS data – raporttikohdat

 1 BCS-arvo / päivä = 7 päivän liukuva keskiarvo
 BCS raaka-arvot / lehmä / 7vrk -jakso suodatetaan päivittäisen BCS-arvon luomiseksi

 20% korkeimmista ja matalimmista arvoista hylätään
 jäljellä olevien raakatietojen keskiarvo
 yksi ainoa raaka-arvo hyväksytään, jos lehmä mitataan yksittäisillä tapahtumilla, esim. 

ummessaolokaudella
 Mitä enemmän raaka-arvoja, sitä parempi BCS -arvo

 VMS-asennus:
 runsaasti (~ 6 päivässä): 42 / 7 vrk

 Lypsyasema, asennus erotteluporttiin / stand-alone:
 erotteluporttien / kameran sijainneista riippuen
 enintään 2-3 / vrk: 14-21 / 7 vrk

 Uusin  BCS-arvo on eiliseltä
 Kameran tiedot käsitellään DelPro-ohjelmassa 

kerran päivässä keskiyön jälkeen



BCS-kameratietojen käsittely

 Yksittäiset arvot:
 Keskimääräinen BCS-arvo
 Hyvä yleiskatsaus, mutta tulkinta on rajallinen

 Suuntaukset (Trendit):
 2 viikon suuntaus ja 4 viikon suuntaus
 Kuntoluokan muutoksen nopeuden arviointi

 Kaaviot / historiadata:
 Havainnollistaa kuntoluokan todellista dynamiikkaa
 Karjan, ryhmän ja yksittäisen eläimen tasolla

 BCS-arvojen käyttö pian poikimisen jälkeen: Käytä myös muita tietolähteitä, kuten 
maidontuotanto (& maitotuotannon kehitys) tai rehu syönti (Lehmien seuranta -
raportti)



Sopii robotille ja lypsyasemalle
DeLaval BCS kuntoluokkakamera
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DeLaval älyportti DeLaval VMS DeLaval erotteluportti
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Vapaa eläinliikenne
VMS
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Ohjattu eläinliikenne – Feed first
VMS
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BCS Kaavio tuotoskaudella (Päivää edellisestä poikimisesta)
Kuntoluokka BCS eläinkortilla



• Kaikki eläimet
• Valitut eläimet

• Tuotoskausi
• Ryhmä
• Valintaryhmä
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BCS Kuntoluokkajakauma
Kuntoluokka BCS karjatasolla

3x tai useammin 
poikinutEnsikot
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Kaikki mitatut tiedot yhdessä raportissa.
Lisää kuntoluokka Cow Check Report
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BCS raportit
Delaval DelPro Farm Manager



Toimenpiteet tuotosvaiheen mukaan
Kuntoluokan suuntaus toimenpiteiden lähtökohtana

Alkulypsy-
kausi

Keskilypsy
-kausi

Loppu-
lypsykausi
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Päivää poikimisesta

Umpi-
Kausi ja
siirtymä-

vaihe

6. Lehmän BCS 
umpeutettaessa. Vertaa 
poikima-ajankohdan 
arvoon.
Onko umpikauden 
ruokinta onnistunut?

4. BCS nousee, 
maitotuotos laskee
Tarkista väkirehuannos 
/ umpeutus aiemmin?

5. BCS nousee, 
maitotuotos laskee, 
Poistettava lehmä: 
Paras poistoajankohta?1. BCS tasainen, 

maitotuotos 
tasainen/heruu
Kaikki kunnossa

2. BCS laskee, 
maitotuotos laskee
Tarkista ruokinta, ketoosi?

2. BCS laskee nopeasti, 
maitotuotos nousee nopeasti
Tarkista ruokinta, suuri riski 
sairastua ketoosiin.



Onko lehmä sopivasti 
lihava?

Kuntoluokka kertoo sen!

Kuntoluokka
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Kiitos!
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