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Tänään…

Aamupäivällä
• Sorkan rakenne
• Huomaa ontuva lehmä
• Tavallisimmat ei‐tarttuvat 

sorkkasairaudet:
• Vertymät, anturahaavaumat ja 

valkoviivan sairaudet

Iltapäivällä
• Tavallisimmat tarttuvat 

sorkkasairaudet:
• DD ja ajotulehdus

• Sorkkasairauksien 
ennaltaehkäisy edistää 
hyvinvointia ja tuottavuutta



Sorkan rakenne
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Valkoviiva



Tunnista ontuminen

• Suuri vaikutus lehmän hyvinvointiin
• Ontuminen yleistynyt huolestuttavalla vauhdilla

• Lehmällä ontumisen syy todennäköisimmin sorkissa
• Ontuva lehmä lypsää keskimäärin 360 kg vähemmän lypsykautta kohti

• Myös siemennys viivästyy
• Miksi?

• Ota ontuminen vakavasti!
• Ensihoitona kipulääke, ontuva lehmä haluaa aina ensitilassa sorkkahoidon



Ontuma‐asteikko
Arvosana Lehmän liikkuminen

1 • seisoo selkä suorana
• kävelee normaalisti 

2 • seisoo selkä suorana
• kävellessä selkä on kaarella 

3 • selkälinja on koko ajan kaarella
• kävely on epänormaalia, askel on tihentynyt 

4 • selkälinja on koko ajan kaarella
• ontuu selvästi jotain jalkaa, jolle varaa painoa 

seistessä
• kävelee askel kerrallaan 

5 • selkälinja on koko ajan kaarella
• ontuu pahasti jotain jalkaa, jolle ei varaa painoa



Ontuva parsilehmä

• Siirtelee painoa jalalta toiselle
• Seisoo sorkat kääntyneinä ulospäin
• Seisoo vain toisella sorkkapuoliskolla
• Lepuuttaa yhtä jalkaa selvästi muita jalkoja enemmän
• Kiirehtii saamaan terveen jalan alle, pyrkii saamaan painoa pois 

vastakkaiselta jalalta
• Ei halua varata painoa jollekin jaloista
• Tönäise lehmää sivulta toiselle – jakautuuko paino epätasaisesti?







Ontuvia lehmiä
(näissä asteikko on 0‐3)

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

• Videotehtäviä silmän kehittämiseksi
• https://www.youtube.com/watch?v=0Tu3KWEm4SE
• https://www.youtube.com/watch?v=krR‐lFUTXHo
• https://www.youtube.com/watch?v=QKaO7‐HqBMg

• Lypsylehmien ontuminen. OmaNauta ja EuroMaito -hankkeiden 
webinaari 24.11.2017

• https://www.youtube.com/watch?v=T3pdh4aQyf4



Sorkkasairaudet

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY‐SA‐NC



Sorkkasairaudet jaetaan kahteen ryhmään:

• Tarttuvat
• Bakteerit + olosuhteet
• Leviäminen eläimestä toiseen
• Leviäminen tilalta toiselle

• Ei‐tarttuvat
• Traumat, seisoskelu
• Ruokinta



Sorkkasairaudet Suomessa ennen…

Lähde J Törö
opinnäytetyö 2010



… ja nyt



Yleisimmät ei‐tarttuvat sorkkasairaudet

• Vertymät anturassa, anturahaavaumat
• Valkoviivan repeämä ja paise

• Ennaltaehkäise ja hoida nämä niin pääset jo hyviin tuloksiin



Vertymät anturassa, anturahaavaumat

• Yleisimmät ei‐tarttuvat sorkkasairaudet
• Altistavia tekijöitä

• Pitkä seisoskelu kovalla alustalla
• Poikiminen (stressi ja hormonimuutokset, sidekudoksen löystyminen)
• Hieholehmät erityisen alttiita
• Yleistyneet tulehdukset (koliutaretulehdus, kohtutulehdus)
• Voimakas väkirehuruokinta



Vertymät anturassa

• Oireet:
• Vertymiä ja keltaisuutta anturassa ja valkoviivassa
• 23 % sorkkahoidetuista lehmistä
• Jalat voivat hieman aristaa, kömpelö kävely ja 

makailu

• HOITO: toiminnallinen sorkkahoito, taudin 
diagnosointi

• Kuiva, puhdas ympäristö
• Pehmeä alusta ja mukavat makuuparret
• Ruokinnan tarkastaminen



Anturahaavauma

• Syntyy, kun sorkkaluu painaa sorkan pohjaan 
→ vertymä ja/tai sarveisen kasvuhäiriö 
martosorkka näkyviin sorkan pohjasta

• Taustalla puutteellinen sorkkahoito, 
sorkkakuume, kova alusta ja runsas 
seisoskelu, virheellinen sorkkakulma

• Hyvin kipeä  lehmä ontuu
• HOITO: sorkkahoito, kenkä terveeseen 

sorkkapuoliskoon
• Pitkäaikainen ja kallis vaiva, paraneeko koskaan?



Painerasitus muutokset myös sorkkaluuhun



Valkoviivan repeämä

• Syynä monesti trauma kuten liukastuminen
• Kiimassa riekkujat, äkkiliikkeet esim. säikähtämisen seurauksena
• Puutteellinen sorkkahoito altistaa! Painon väärä jakautuminen
• Valkoviiva on sorkan saumakohta, joka antaa periksi  halkeamia, 

verenpurkaumia
• Jos halkeamaan pääsee bakteereja → valkoviivan paise

• Altistavina tekijöinä liukkaus, ahtaat käytävät ja umpipussit navetassa, 
lehmien väliset nokittelut

• Usein lehmä ontuu
• Sorkkahoidossa havaittavissa tumma alue valkoviivan alueella



Valkoviivan repeämä

• HOITO: sorkkahoito ja repeämän avaus 
kiilteen puolelta, tarvittaessa sorkkakenkä



Tarttuvat sorkkasairaudet

• Sorkkavälin ihotulehdus
• Sorkka‐alueen ihotulehdus
• Sorkkavälin ajotulehdus
• Kantasyöpymä



Sorkka‐alueen ihotulehdus 
eli DD
• DD = Digital Dermatitis
• Tulehdus sorkan alueella, yl. kannan puolella 

ihon pinnalla
• Märkä ja likainen alusta→ ulostebakteerit 

pääsevät lisääntymään sorkan alueella
• Ulkonäkö vaihtelee, akuutissa vaiheessa 

tarkkarajainen ”mansikka”
• Yleensä ruununrajan takaosassa – kantojen välissä
• Myös sorkan ylä‐ tai etupuolella, utareen edessä 

tai jopa lehmän päässä
• Kroonisena voi aiheuttaa ”sorkkasyylän”



Sorkka‐alueen ihotulehdus eli DD

• Kerran sairastuttuaan eläin ei koskaan parane täysin

(c) Reijo Junni



Sorkka‐alueen ihotulehdus eli DD

• Hyvin yleinen ulkomailla, tilanne Suomessa ei täysin selvillä
• 2013 pihattotutkimus: n. 7% vastaajatiloista mansikkamaisia muutoksia, 

27,1% ID tai DD ja 13,2% sorkkasyyliä

• Tarttuu helposti eläimestä toiseen
• Ostoeläimet voivat levittää

• Taloudelliset tappiot maailmalla merkittävät
• HOITO: Akuutti: puhdistus, suihkeet/kääre, krooninen: sorkkakylvyt

• Paranee huonosti
• Tavoitteena saada akuutti tapaus rauhoittumaan ja estää kroonikoiden 

akutisoituminen



Sorkkavälin ajotulehdus

• Syvä ihotulehdus
• Kosteat ja likaiset olosuhteet → iho vaurioituu → 

kuoliobakteerit pääsevät ihon syviin kerroksiin

• Oireet
• Hyvin kipeä!
• Selvä turvotus sorkan yläpuolella
• Selvä ontuminen
• Usein kuume
• Haiseva erite sorkkavälissä

• Hyvin tarttuva!



Sorkkavälin ajotulehdus

• HOITO: KUTSU ELÄINLÄÄKÄRI
• Antibioottikuuri ja kipulääke
• Lisäksi puhdistus + suihke tai sorkkahaude
• Eristys!!!
• Puhdas ja kuiva alusta, katso että pääsee 

syömään ja juomaan



Sorkkaterveyden 
edistäminen:

• Säännöllinen sorkkahoito

• Navetan olosuhteet

• Lehmien makuumukavuus

• Tasapainoinen ruokinta

• Jaloittelu ja laidunnus

• Bioturvallisuus

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY‐SA‐NC



Kuinka usein hoidan sorkat?

• Sorkkahoito ennaltaehkäisevästi 2 ‐ 3 kertaa vuodessa suositeltava
• ongelmaeläimille useammin

• Sairaudet painottuvat poikimisen ympäristöön myös sorkissa
• Ruotsin malli: sorkkahoito 60 pv ennen poikimista ja 60 pv poikimisen jälkeen 

+ mahdolliset kontrollit



Sorkkaterveyden edistäminen: 
Navettaolosuhteet
• Puhdas ja kuiva navetta

• Hyvä lannanpoisto
• Toimiva ilmanvaihto

• Vältetään nokittelua ja tapaturmia
• Kiimaiset pois lypsävien joukosta
• Liukkauden vähentäminen: betonin uritus
• Kumimatto paikoissa joissa lehmät viettävät aikaa seisaallaan
• Leveät käytävät, mahdollisimman vähän umpikujia ja tiukkoja käännöksiä



Sorkkaterveyden edistäminen:
Mukavat makuuparret
• Lehmän suosikkijärjestys:

1. Syväkuivike (hiekka, olki/puru/turve/separoitu lanta)
2. Parsipeti (vesisänky, kumiliuskat/vaahtomuovi)
3. Parsimatto
4. (betoni on inhokki)

• Riittävästi tilaa, ei ylitäyttöä  kaikille on tarjolla mieluinen 
makuupaikka

• Kun makuuparret ovat mukavat, lehmät makaavat riittävästi
 vähemmän aikaa sorkkien päällä  vähemmän sorkkasairauksia



147 cm high
270 cm long from 
nose to tail



Sorkkaterveyden edistäminen:
Tasapainoinen ruokinta
• Ei äkillisiä ruokinnan muutoksia
• Riittävästi karkearehua
• Heikkolaatuinen säilörehu voi altistaa ajotulehdusepidemian

puhkeamiselle
• Katse erityisryhmiin: vastapoikineet, runsaasti heruvat sekä 

tunnutettavat
• Riittämätön energiansaanti voi johtaa laihtumiseen  sorkan päkiäispatjan 

oheneminen  vertymät
• Vastapoikineiden väkirehumäärän lisääminen varovasti viljaan perustuvassa 

ruokinnassa
• Hivenaineet (sinkki, kupari, mangaani) ja biotiini



Jaloittelu myös talvella 
tekee hyvää sorkille



Tarttuvat sorkkasairaudet leviävät 
ostoeläinten ja vierailijoiden mukana
• Eläinten oston välttäminen

• Jos ostetaan, lähtötilan sorkkatautitilanne kannattaa ensin selvittää
• Pyydä aina terveystodistus!

• Ostaminen nuorena vähentää riskiä

• Tautisulku vierailijoille, tilan omat suojavarusteet



Sorkkakylvyt



Sorkkakylpy

• Tarttuvien sorkkasairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn
• Tavoitteena sorkkien säännöllinen desinfiointi → bakteerimäärä ↓
• Suurin haaste pitää liuos tehokkaana

• Laimea ja/tai likaantunut liuos levittää tauteja sen sijaan että hoitaisi niitä!
• Liuoksia useita erilaisia

• Kuparisulfaatti käytetyin, 3‐5% liuoksena
• Ohjelma riippuen hoidettavasta sairaudesta

• Akuutti ongelma karjassa: aamuin illoin 3‐5 päivän ajan kahden viikon välein
• Pitkän aikavälin tilanteen hallinta (DD): kolme kertaa viikossa (esim. ma, ke, 

pe)



Sorkkakylvyn toteutus käytännössä

• Matala allas tai huokoinen matto, johon liuos imeytetään
• Sijoitetaan lehmien kulkureitille

• Lypsyaseman poistumisreitti tai poikkikäytävä

• Vähintään 3 m pitkä → eläimet eivät yletä hyppäämään altaan yli
• Liuos vaihdettava viimeistään 200 lehmän jälkeen
• Sorkkien oltava puhtaat ENNEN sorkkakylpyallasta

• Huuhteluallas ennen desinfektioallasta
• Sorkkien pesu asemalla painevedellä
• Hankikävely

• Vaihtoehtona sorkkien desinfiointi yksitellen esim. reppuruiskulla
• parsinavetat



Nigel Cook: optimoitu sorkkakylpyallas

Riittävän pitkä

Umpinaiset seinämät, 
mahdollisimman 
vähän heijastuksia

Lehmä ei mahdu 
kääntymään ympäri 
muttei ota kiinni seiniin


