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Sisältö

8.2.2022

• Jano

• Vedenkultukseen vaikuttavat tekijät

• Rekina -kirjallisuuskatsaus 

• Vedenkulutuksen mallintaminen: kasvavat lihanaudat

• Malli maailmalta

• Suomalainen malli: perustuu Rekina-hankkeessa kerättyyn dataan

• Johtopäätökset
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Jano (1)

8.2.2022

• Janon (eräs) määritelmä

• ”Jano on subjektiivinen tuntemus siitä, että elimistössä on veden puute.”

(Kyriazakis & Savory 1997)

‒ “Thirst is the subjective sensation aroused by the lack of water in the body.” 

• Fysiologiasta: homeostaattinen jano

• Veden puute elimistössä: soluissa ja/tai solunulkoisessa nesteessä

(soluvälineste ja veriplasma) → juominen

‒ Aistimet aivoissa (veren väkevyys) sekä verisuonissa ja munuaisissa (verenpaine)

‒ Mutta 1: Juominen loppuu ennen kuin vesitasapaino on saavutettu!

‐ Aistimet ruuansulatuskanavassa
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Jano (2)

8.2.2022

• Ei-homeostaattinen jano (= Mutta 2)

• Eläimet joilla useita aterioita päivässä (ihminen, rotta) juovat ennakoiden 

syömisen yhteydessä, jatkuvammin syövillä (märehtijät) ei niin selvästi tällaista 

(prandiaalista) juomista

‒ Vapaasti laiduntavat vs. pihatossa elävät naudat?

• Muita juomishalukkuuteen (juomismotivaatioon) vaikuttavia tekijöitä

‒ Veden maittavuus (eli laatu, esim. puhtaus)

‒ Veden lämpötila
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Jano (3)

8.2.2022

• Vesi ravintoaineena: veden monet elintärkeät roolit → ”tärkein 

ravintoaine”

‒ Mineraalitasapainon ylläpito

‒ Lämmönsäätely

‒ Ruuansulatuksen lopputuotteiden eritys

‒ Monien aineiden eritys virtsaan (esim. typpi)

• Veden puute → vaikutukset tuotokseen…
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Jano (4)

8.2.2022

• Vesi hyvinvointitekijänä: pitkittyneen janon välttäminen

• Pitkittynyt jano: veden saantia rajoitettu jatkuvasti eli vettä ei ole 

riittävästi saatavilla

Animals should not suffer 

from prolonged thirst, 

i.e. they should have a sufficient 

and accessible water supply.

Viite: Welfare Quality 2009 ®

Pitkittyneen janon mittaaminen

WQ:ssa / lihanaudat:

• Juomapisteiden määrä

(riittävä määrä + jokaisella

pääsy vähintään kahdelle)

• Juomapisteiden puhtaus
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Jano (5)

8.2.2022

• Vesi hyvinvointitekijänä: pitkittyneen janon välttäminen

• Pitkittynyt jano: veden saantia rajoitettu jatkuvasti eli vettä ei ole 

riittävästi saatavilla → mikä on riittävästi ja mitkä tekijät vaikuttavat 

veden tarpeeseen (veden    kulutukseen)?

Viite: Welfare Quality 2009 ®
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Veden kulutukseen vaikuttavat tekijät naudoilla 
(Golher ym. 2020)

8.2.2022

1. Eläimeen itseensä liittyvät tekijät

rotu tropiikkiin sopeutuneet rodut kuluttavat vähemmän vettä kuin muut rodut

koko tai paino mitä suurempi eläin sitä suurempi vedentarve

kasvu kasvu lisää rehun syöntiä ja siten myös vedenkulutusta

tiineys sikiön kudosten kasvu ja sikiövesi lisäävät vedentarvetta 

laktaatio maidon tuottaminen lisää vedentarvetta

fyysinen aktiivisuus aktiivisuus lisää vedenkulutusta

sopeutuminen yksilön akklimatisaatio tai populaation adaptaatio parantaa lämmönsietoa

2. Ympäristötekijät

vuodenaika vedenkulutus on talvella pienempää kuin kesällä

ympäristön lämpötila ympäristön lämpötilan nousu lisää vedenkulutusta

suhteellinen ilmankosteus ilmakosteus vaikuttaa yhdessä lämpötilan kanssa vedenkulutukseen

katos kuumalla säällä katos vähentää lämpöstressiä ja vedenkulutusta

3. Ruokinta ja veden laatu

rehun kuiva-ainepitoisuus rehun korkeampi kuiva-ainepitoisuuden lisää vedentarvetta

juomaveden laatu liian suolainen (yli 1,0-1,5 %) tai kova vesi vähentää vedenkulutusta

juomaveden saatavuus
juontikertojen rajoittaminen 1-2 kertaan/vrk vähentää vedenkulutusta ja pienentää maitotuotosta, 

todennäköisimmin koska pötsin tilavuus rajoittaa kerralla juotua vesimäärää

juomaveden lämpötila lehmät juovat enemmän lämmintä kuin kylmää vettä, MUTTA…
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Veden kulutukseen vaikuttavat tekijät naudoilla

8.2.2022

• Kuinka paljon eri yksittäiset tekijät vaikuttavat? → Veden kulutuksen 

mallintaminen
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Veden kulutuksen mallintaminen lihanaudoilla: 

malli maailmalta (Meyer ym. 2006) (1) 

8.2.2022

• Vedenkulutus (kg/vrk) = -3,85 + 0,507 × keskimääräinen ympäristön lämpötila (˚C) + 
1,494 × kuiva-aineen syönti (kg/vrk) - 0,141 × karkearehun osuus dieetistä (%) + 
0,248 × karkearehun kuiva-ainepitoisuus (%) + 0,014 × elopaino (kg). 

Tekijä Muutos Vaikutus: litraa

Vakio - -3,85

Lämpötila 1 °C +0,507

Kuiva-aineen syönti 1 kg +1,494

Karkearehun osuus dieetistä 1 % -0,141

Karkearehun kuiva-ainepitoisuus 1 % +0,248

Elopaino 1 kg +0,014
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Veden kulutuksen mallintaminen lihanaudoilla: 

malli maailmalta (Meyer ym. 2006) (2) 

8.2.2022

Ruokinta Paino (kg) Ympäristön lämpötila (°C)

-30 -20 -10 0 +10 +20 +30

nurmisäilörehu 60 % ja 

litistetty ohra 40 % 

seoksen kuiva-aineesta

400 1,9 7,0 12,1 17,2 22,2 27,3 32,4

500 3,3 8,4 13,5 18,6 23,6 28,7 33,8

600 4,7 9,8 14,9 20,0 25,0 30,1 35,2

nurmisäilörehu 70 % ja 

ohrakokoviljasäilörehu 30 

% seoksen kuiva-aineesta

400 -4,4 0,6 5,7 10,8 15,8 20,9 26,0

500 -3,0 2,0 7,1 12,2 17,2 22,3 27,4

600 -1,6 3,4 8,5 13,6 18,6 23,7 28,8

nurmisäilörehu 85 % ja 

litistetty ohra 15 % 

seoksen kuiva-aineesta

400 -1,6 3,5 8,6 13,6 18,7 23,8 28,8

500 -0,2 4,9 10,0 15,0 20,1 25,2 30,2

600 1,2 6,3 11,4 16,4 21,5 26,6 31,6

Meyer ym. (2006) yhtälöllä laskettu vedenkulutus (l/vrk) sonneille suomalaista 
naudanlihantuotantoa vastaavilla ruokinnoilla ja lämpötila-alueella 
(kuiva-aineen syönti 9,5 kg/vrk, nurmisäilörehun kuiva-ainepitoisuus 39 %, 
ohrakokoviljasäilörehun kuiva-ainepitoisuus 29 %). 

Malli ei toimi?
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Veden kulutuksen mallintaminen lihanaudoilla: 

suomalainen malli (Rekina-hanke → ”Rekina-malli”) (1) 

8.2.2022

• Data ruokintakokeiden ohessa (Luke / Ruukki)

• Kaksi koetta kasvavilla sonneilla

• Liharotuiset (koe 99; simmental, aberdeen angus) → data maaliskuu-elokuu

• Maitorotuiset (koe 100; ayrshire, holstein) → data tammikuu-elokuu

• 5 (4) eläintä per karsina x 20 karsinaa → karsinakohtainen vedenkulutus/vrk

‒ Yksi vesikuppi / karsina → vettä vapaasti saatavilla

‒ Lähes 7000 karsina- ja päiväkohtaista vedenkulutustietoa  

• Tutkitut vedenkulutukseen vaikuttavat tekijät

‒ Elopaino

‒ Lämpötila-kosteus -indeksi = THI (temperature-humidity index) samana päivänä

‒ THI edellisenä päivänä

‒ Rehun kuiva-aine (g/kg)

‒ Rehun kuitupitoisuus (g/kg)

‒ Rehun valkuainen (g/kg)

‒ Aika kupin pesusta (pv)

‒ (Juomaveden lämpötila [°C]: vain koe 100)

THI = 0,8 x T + (RH%/100) x (T – 14,4) + 46,4 → lämpöstressin riskin arviointi
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Rekina-malli: haaste

8.2.2022

• Elopainossa, juomaveden kulutuksessa ja THI:ssa kaikissa kasvava 

trendi kokeiden aikana

Juomaveden kulutus (päivittäiset keskiarvot, vas.), lämpötila-kosteus –indeksi (THI, keskellä) ja 

keskimääräinen elopaino (oik.).
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Rekina-malli: haasteseen vastaaminen

8.2.2022

• Kaksivaiheinen lähestymistapa:

• Vaihe 1: mallinnetaan elopainon vaikutus ja lasketaan poikkeamat 

toteutuneiden kulutusten ja elopainomallilla ennustettujen välillä

• Vaihe 2: mallinnetaan muiden tekijöiden vaikutus näihin poikkeamiin
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Rekina-malli: haasteseen vastaaminen (Vaihe 1)

8.2.2022

• Karsina/kuppikohtaiset keskimääräiset juomaveden kulutukset vs. 

elopainot yli kokeen. Molemmat kokeet sisältävään 

yhdistelmäaineistoon sovitettiin sileä epäparametrinen regressiomalli. 

Jotta mallia voitiin soveltaa päiväkohtaisiin elopainoihin, ekstrapoloitiin 

sitä lineaarisesti.

Suomeksi: 

Mallintaminen

kannattaa jättää

tilastotieteilijälle! ☺
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Rekina-malli: eri tekijöiden vaikutus (Vaihe 2)

8.2.2022

Mallin jatkuvien muuttujien vaikutukset 

toteutuneen vedenkulutuksen suhteelliseen poikkeamaan 

pelkän elopainon perusteella ennustetusta kulutuksesta.

Huom!

Mallinnustavasta johtuen

selkeää (helposti tulkittavaa)

yhtälöä ei voida esittää 

(vrt. Meyer ym. 2006 edellä).



17

Rekina-malli: THI:n vaikutus juomaveden 

kulutukseen eri kokoisilla sonneilla

8.2.2022

Malliennusteet juomaveden kulutukselle pienimmällä, keskimääräisellä ja suurimmalla 

karsina/päiväkohtaisella elopainokeskiarvolla. Mallin muut selittäjät asetettu 

keskiarvoonsa.
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Rekina-malli: THI:n vaikutus juomaveden 

kulutukseen eri kokoisilla sonneilla

8.2.2022

Malliennusteet juomaveden kulutukselle pienimmällä, keskimääräisellä ja suurimmalla 

karsina/päiväkohtaisella elopainokeskiarvolla. Mallin muut selittäjät asetettu 

keskiarvoonsa.

520 kg &

THI 70 (esim. +27oC, RH 20 % tai +24oC, RH 50 % ) 

→ n. 18-22 l/pv

n. 10 l/pv

THI 72 on lievän 

lämpöstressin raja naudoilla
(Polsky & von Keyserlingk 2017)
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Rekina-malli: THI:n vaikutus juomaveden kulutukseen 

eri ruokinnoilla (=kuiva-ainepitoisuuksilla)

8.2.2022

Malliennusteet juomaveden kulutukselle pienimmällä, keskimääräisellä ja suurimmalla 

dieetin kuiva-ainepitoisuudella. Mallin muut selittäjät asetettu keskiarvoonsa.

n. 28-32 l/pv

n. 12-14 l/pv
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Rekina-malli: mallin hyvyydestä

8.2.2022

RMSE (”tyypillinen poikkeama”) alle 5%

Toteutuneet vs. ennustetut juomaveden kulutukset (vas.) ja suhteellisen ennustevirheen 

riippuvuus ennustetut kulutuksen määrästä (oik.)
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Rekina-malli: juomaveden lämpötilan (maitorotuiset) 

vaikutus vedenkulutukseen (varovainen kurkistus 

asiaan: koe 100)

8.2.2022

Suurin osa yli 15 °C veden 
lämpötiloista alkuvuodesta 
(kupeissa lämmitys talvella), 
jolloin kulutus muutenkin alempana.

Tammi Elo
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Johtopäätökset

8.2.2022

• Varovaiset

• Eläimen koko, THI (etenkin lämpötila) ja rehun kuiva-aine suurimmat 

vaikuttavat tekijät

‒ Ei yllätys kirjallisuuden(kaan) perusteella

• Juomaveden ’optimilämpötila’: mieluummin lähempänä 10 °C kuin 20 °C

‒ Tukee kirjallisuudesta saatavia tietoja (?)

• Varmemmat

• Mallintaminen haastavaa → tarvitaan enemmän ja parempaa dataa

• Datan keruu Ruukissa ja tilastotieteellinen menetelmä ajettu sisään →

mallinnusideoita tai muita tutkimusideoita otetaan vastaan!



Thank you!Kiitokset: 

• Ruukin henkilökunta

• Rahoittajat


