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Vaikuttava vierailu vuonomaassa

Kahden vuoden välein
on yhdistys järjestänyt opintomatkan ulkomaille. Taas kerran
ollaan yhtä Limousin-kokemusta
rikkaampia. Kuten sanonta kuuluu:
”matkailu avartaa”. Matkan jälkeen
saatu positiivinen palaute kannustaa
miettimään seuraavaa reissua.
Norjan Limousinyhdistyksen puheenjohtaja Bjorn Aasen esittelee karjaansa.

Kiitokset ensin ryhmänjohtajalle. Reissut
on aina olleet mukavia ja avartavia. Tämä
oli reissuista paras.
Matkustus oli tehokasta ja kulkuneuvo
huomioiden välimatkat sopivia. Hotellit
olivat tasokkaita, esim. aamupalat aivan
huippua. Sitten varsinaista hehkutusta.
Tulkiksi löytämäsi ja keksimäsi Katri oli
täydellinen ”paikkoo”. ”Väärä väri” ei hai-

tannut, kun intohimoinen karjanjalostaja
pääsi vauhtiin. Ei loppuneet sanat eikä erityisosaaminen.
Retkeilykohteet mykistivät. Norja maana
ja yksittäiset tilat sekä jalostuksen ja tutkimuksen painopisteet yllättivät todella positiivisesti. Itsekin pääsin viime maanantaina erään ministerötilaisuuden yhteydessä
välittämään maa- ja metsätalousministeri

Lepälle terveisiä Limousine -kerhon retkestämme ja annistamme. Mm. karkearehun
käyttötutkimus oli aikaansa edellä. Saa
nähdä menikö viesti perille?
Lopuksi vielä ryhmästämme. Hyvin se
pilliäsi tottelee ja siinä on helppo olla ja
kulkea.
Syysterveisin
Pertti Runsas ■
Lisää juttuja reissulta sivuilla 8–11.
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Puheenjohtajan palsta

Jos me emme tuota ruokaa niin kuka sen tekee?
Naudanlihantuotannon ympäristövai-kutukset ovat jatkuvasti otsikoissa. Lihantuotannon hiilijalanjälki on
hallinnut keskusteluja pitkään. Meidän on syytä olla keskustelussa aktiivisesti mukana, eikä jättää sitä muiden asiaksi. Tosiasioita on rehellisesti
ja laajasti tarkasteltava, toimintamme aiheuttaa päästöjä, mutta kuka
on vastuussa; tuottaja vai kuluttaja,
myyjä vai ostaja? Naudanlihaa tuodaan Suomeen ulkomailta 25 % kokonaiskulutuksesta. Mikäli naudanlihantuotantoa täällä vähennetään,
seurauksena on tuonnin lisääntyminen eli annamme muiden hoitaa asiat. Raivataan vähän sademetsää lisää
meidän ruokapöytiä varten. Tämäkö
on tuotantoa, joka ei kuormita ilmakehää. Meillä tuotanto syntyy pelloil-

la, jotka ovat olleet käytössä pitkään,
osa jopa vuosisatojen ajan.
Maassamme naudanlihan tuotanto
on keskimääräistä heikommilla pelloilla. Saamme sieltä nurmesta kohtuullisen sadon, mutta samat pellot
jatkuvassa viljanviljelyssä olisivat
pienen satotason peltoja. Naudanliha syntyy siis isolta osaltaan pelloilla,
joiden tuotanto suoraan ihmisille sopivan elintarvikkeen tuotannossa on
heikko. Jos siis nurmituotanto loppuu
ei tilalle tule härkäpapua tai nyhtökauran aineksia. Tämä on käännettävä vahvuudeksi. Norjassa liharotujen jalostusohjelmassa pääpaino on
karkearehun hyväksikäyttökyvyllä.
Rehunurmissa tuotetaan satomääriä,
jotka ovat kaksinkertaiset viljantuotantoon nähden.

Ilmastonmuutos on kuitenkin totta ja meillekin todellinen ongelma.
Kukapa meistä kaipaisi viime vuosien säätiloja. Ei jätetä sitä muiden
huoleksi. Meillä on mahdollisuus sen
torjunnassa auttaa, kun vain realistiset keinot löydetään. Meille peltojen
käyttäjänä on oikeasti mahdollisuus
vaikuttaa asioihin. Apilapitoiset nurmet joko luomuna tai tavanomaisen
tuotantona parantavat sekä tilan taloutta että hiilijalanjälkeä. Nurmien
pidempiaikainen viljelykierto täydennyskylvöillä, lannan tehokas hyväksikäyttö parantaa sekä taloutta että
ympäristöä.
Emme vielä tiedä miten hiilensidonta maaperään on tehokkainta,
mutta siitä olisi rakennettava tulonlähde meille.

Tärkeintä meille on maataloudesta
tuleva tulo ja usein ympäristöön vaikuttavat asiat parantavat myös taloutta; jos saamme pellolta rehut ja kuivikkeet pienemmällä polttoaineella,
vähempi lannoitus tai sen korvaaminen typensitojakasveilla säästää sekä
kustannuksia että ympäristöä.
Me kaikki tarvitsemme ruokaa
elääksemme ja meidän tehtävämme
on tuottaa hyvää ruokaa. Kuluttajat
ratkaisevat millaisia valintoja he ruuan suhteen tekevät.
Ei jätetä vaikuttamista vain muiden huoleksi vaan tiedotetaan päättäjille, että maatalous ei ole ongelma
vaan osa ratkaisu.
Tommi Matomäki ■

Uuden johtokunnan jäsenen esittely

Sain tehtäväkseni esitellä uutena
johtokunnan jäsenenä itseni eli olen
Marko Valkonen ja lähetän terveiset
lukijoille täältä Jyväskylän kaupungin Oravasaaren kylästä. Kylä sijaitsee n. 5 km:n levyisellä kannaksella
Päijänteen ja Leppäveden välissä 22
km etelään kaupungin keskustasta.
Alueella on järvistä johtuen edul-

linen mikroilmasto ja maaperä on
pääsääntöisesti hikevää kivennäismaata soveltuen erinomaisesti sekä
nurmiviljelyyn kuin myös hieman
vaativimmillekin erikoiskasveille.
Isäntänä olen ollut vuodesta 1992
lähtien, jolloin tilalla vielä harjoitettiin maidontuotantoa ja vanhoissa
riihitiloissa pidettiin 15 Hf- rotuis-

ta emolehmää. Herefordit olivat
kuitenkin ehkä hieman huonoista
isäsonneista johtuen taipuvaisia rasvoittumaan suhteellisen voimaperäisessä loppukasvatuksessa, joten
päädyimme kokeilemaan Ay:n ja
Limousinen risteytystä astutussonnina. Varsin nopeasti havaitsimme
rodun sopivuuden omaan kasvatustoimintaamme ja siirryimme puhtaisiin isäsonneihin, emmekä ole
tuota päätöstä katuneet. Kylmäpihatto rakennettiin 1996 ja maidontuotannosta luovuttiin 2002, jonka
jälkeen olen keskittynyt emolehmiin
kasvattaen kaikki jälkeläiset itse. En
tuota jalostuseläimiä vaan käytän
häpeilemättä hyväkseni muiden kasvattajien työtä ostamalla siitoseläimet heiltä.
Kuluva vuosi on ollut tässä yhden miehen orkesterissa -avopuoliso
työskentelee sairaanhoitajana- erittäin kiireinen, sillä huolimatta tästä
punaisen lihan huonosta mediaseksikkyydestä päätin silti rakentaa
Luomuun siirtymistä ajatellen lisätilat n. 300 m2 emolehmien vasikoille
ja mahdollista hoitotarvetta ajatellen. Tätä kirjoittaessani odottelen
lopputarkastusta, jotta tilat saadaan
käyttöön ja toisaalta ministeriön taholta on tullut kylmää vettä niskaan
luomua ajatellen, mutta homma
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etenee kaikesta huolimatta. Kuluva
vuosi toi mukanaan myös 26 ha:n lisämaa-alueen, mikä nosti kokonaispeltoalan 103 hehtaariin ja toi kyllä
myös runsaasti lisätyötä raivausten
ja perkausten muodossa.
Kaikkea ei toki yksin tarvitse tehdä, sillä toisilta viljelijöiltä on aika
mukavasti ostettavissa urakointipalveluja, mm. kylvöt ja puinnit, sekä
lannan levitys. Vastaavasti itse urakoin vaakataso- ja vesakkomurskaimella ja viikko sitten tuli hankituksi
vielä nurmihara pneumaattisella
kylvölaitteella (Köckerling Grassmaster). 160 ha:n metsäpinta-alaa
hoidan myös varsin aktiivisesti uudistustöiden, raivausten ja ensiharvennusten osalta; puun lähikuljetus
ostetaan urakoitsijalta. Tässä työssä
unohtuu mukavasti turhan byrokratian rasitukset, enkä pidä moitteena
aikoinaan metsänhoitoyhdistyksen
neuvojankaan, tosin pilke silmässä,
antamaa kommenttia, että olen muinaisjäänne, kun vielä työskentelen
sahan kanssa hankintahakkuilla.
Ensi keväänä on poikimassa 35
emoa, jonka katson riittävän itselleni
työmäärän suhteen. Karjassa riittää
koko ajan kehitettävää samoinkuin
isännän karjasilmässä. Sen vuoksi
on mahtavaa tavata kollegoja yhdistyksemme toiminnan puitteissa yh-

teisillä reissuilla ja mm. talvipäivillä.
Mailasta ei tarvitse kuitenkaan liian
tiukasti puristaa, sillä kumpikaan
lapsistani ei ole varsinaisesti kiinnostunut maataloutta jatkamaan. Itselläni vielä toistaiseksi intoa riittää
ja omalla tavallaan eteenpäin tsemppaa lisääntynyt suoramyynti, jossa
tapaa kuluttaja-asiakkaita silmästä
silmään. Tilalta suoraan ostava asiakas on tänä päivänä aika valveutunut ja pelkkä lihan laatu ei aina riitä,
vaan myös puitteet ja itse tuotanto
on oltava kunnossa. Kaiken a ja o
on kuitenkin tällä hetkellä Limousin
a’la Carte, joka tuo edes jonkinlaista
varmuutta kohtuulliseen tulonmuodostukseen.
Harrastuksille ei juuri tahdo aikaa jäädä, mutta suomenlapinkoira
Piki vaatii lenkityksen kaksi kertaa
päivässä ja paremman puoliskon
kanssa matkustellaan (kun vain ehditään) kotimaassa ja ulkomailla.
Kaupungin läheisyys mahdollistaa
myös monipuoliset kulttuuririennot. Ruoanlaitto kiinnostaa kovasti,
mutta tällä hetkellä pitäisi vaan saada vuorokauteen lisää tunteja tuota
harrastusta ajatellen. No ehkä eläkkeellä sitten.
Marko Valkonen ■

Suomen Limousinkasvattajat ry:n johtokunta 2019
Tommi Matomäki, puheenjohtaja
Ulla Hööpakka, varapuheenjohtaja
Johanna Jantunen, sihteeri
Erno Uusi-Salava, rahastonhoitaja

Helena Kukkonen
Jukka Ruonakoski
Arto Isomäki
Juha Tenho
Marko Valkonen
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Lypsylehmistä limousineen
Moni maidontuotannosta luopuva
tuottaja on viime vuosina miettinyt siirtymistä emolehmiin. Päällimmäisenä ajatuksena monella on
tilan säilyminen kotieläin tilana ja
lähinnä siksi että alueen maalajit tai
ilmasto eivät sovellu viljanviljelyyn.
Niin myös Peräseinäjoella viljelevät
Juha ja Marika Pasto.
Heidän kohdallaan lypsylehmistä
luopuminen vauhdittui myös Marikan lehmäallergian puhkeaminen
jokunen vuosi sitten. Tämän seurauksena pöytälaatikossa olleet robottinavetan piirrustukset saatiin
laittaa piirongin laatikkoon.
Tilalla on kasvatettu lypsylehmien rinnalla Highland karjaa lähin-

nä suoramyyntiin vuodesta 2010.
Lypsäminen lopetetaan tilalla lähiaikoina ja uuden 1300 neliön
pihaton täyttävät limousinlehmät.
Uudessa navetassa on paikat noin
60:lle lehmälle vasikoineen, katettu
jaloittelutarha, led.valaistus, lukkoparret, verhoseinää ja valoharjaa.
Kaikkiaan hyvin uudenaikainen
ja viihtyisä pihatto. Tila täyttää
myös luomuvaatimukset navetan

olosuhteiden osalta, mutta vielä ei
luomussa olla. peltoa tilalla on reilut 110 hehtaaria käytössä.
Maalajivaihtelut hietasavesta
turvemaihin antaa etua erilaisten
sääolosuhteiden ja kasvilajivalikoiman suhteen. Tilalla on ollut
jo lypsylehmien ajalta tehokas
nurmiviljely. Natapohjaisia, vähän
timoteillä ja apilalla höystettyjä
nurmia korjataan 2–3 krt kesässä.

Uuden navetan ja sen asukkien
myötä perheellä on myös paljon
mielenkiintoista opittavaa ja he
ovat alkaneet myös yhdistyksemme jäseniksi.
Limousinyhdistys toivottaa Juhan ja Marikan tervetulleeksi ja
karjaonnea uuteen pihattoon.
Arto Isomäki ■
Kuvat: Pasto

Hyvä limousine on maitoisa ja lihaksikas
Faban päärakennearvostelijoina toimivat
jalostusasiantuntijat Päivi Anttila ja
Tero Mustonen, joista jälkimmäinen on
arvostellut vuosittain isohkon määrän
limousineja, mm. Jarkko Kääriälän
á la Carte -poikakodissa.
Mikä limousinen rakenteessa
on hyvää, Tero Mustonen?
– Lihakkuus, reidet ovat pyöreitä ja
selkälihakset ovat olleet erinomaisia. Voisi sanoa, että nämä ovat limousinen parhaita kohtia ainakin
sonnikasvattamon pojissa. Lehmien
lihakkuudessa on tiloilla hirmuinen
hajonta, kertoo Tero näkemyksistään.
– Tämä on asia, johon varmasti tulisi kiinnittää nykyistä enemmän
huomioita, sillä limousinen kuuluu
olla lihaksikas. Tosin tuntuu, että lihaksikkuus ja maitoisuus eivät aina
samaan lehmään mahdu, ja harvoin
hyvämaitoiset emot ovat niitä lihaksikkaimpia. Kumpikin on kuitenkin
erittäin tärkeä ominaisuus, painottaa
Tero.
Limousinen koossa on myös paljon
hajontaa tiloilla, kertoo Tero.
– Siihen en uskalla ottaa kantaa, mikä

on optimaalisin koko, mutta vaihtoehtoja tuntuu rodun sisällä ainakin
löytyvän jokaiseen makuun. Parasta
olisi tehdä isosta tietomäärästä laskelmia, minkä kokoiset lehmät kestävät ja tuottavat pitkään, mutta siihen
ei dataa ole vielä tarpeeksi, tuumii
Tero.
Entä mikä on limousinen
heikko kohta, Tero?
– Se, mistä tulee eniten palautetta, on
jalat. Usein runko ja lihakkuus ovat
kohdallaan, mutta heikkoutena ovat
jalat tai sorkat, ja ne eivät aina kestä.
Eivät ne tietysti aina kestä kaikissa
muissakaan roduissa, ja se on kyllä
niin tavattoman harmillista, pohtii
Tero.
– Sonneilla on liian suoria kinnerkulmia, mutta useinkaan kinner ei vie
sonnia hautaan. Usein jalkaongelmat
ovat kuitenkin jossain muualla, kuten valkoviivan repeämät sorkissa,

patit tai vuohisnivelen tulehdukset.
Voi olla niinkin, että vaikka ongelma
on jossain muualla, esimerkiksi kintereessä, rasittuu jalka kokonaisuudessaan, minkä jälkeen vuohinen ja
sorkat alkavat oireilla.
Tero pohtii, mikä on sorkalle
paras ympäristö.
– Tuntuu, että semmoista ei taida ollakaan. Jos ongelmaa on esimerkiksi
perimässä, sorkkaongelmia ilmenee
melkein pohjalla kuin pohjalla. Alustan pitävyys on kuitenkin tosi tärkeä
asia. Kun vaikkapa syysryhmäläisiä astutaan sisällä, pitävä ja karkea
alusta on kullan arvoinen. Tässä olisi
urituspojille töitä, summaa Tero näkemyksiään.
Mutta on limousinen jaloissa
paljon hyvääkin, erityisesti luuston
laadussa. – Esimerkiksi poikakodin
sonnit ovat rodunomaisesti siroluisia lähes kaikki, ja se on hieno asia.
Myös lantion leveys on usein hyvä
limousin-sonneilla, kertoo Tero.
Rakennearvostelussa nousee usein
keskiöön myös eläimen luonne. Se
on pääosin ollut kunnossa karjoissa,
joissa Tero on limousinea arvostellut.
– Joukkoon mahtuu kuitenkin aina
myös arkoja ja hermostuneita eläimiä, ja ne jäävät tyypillisesti raken-

nearvostelutilanteessa viimeiseksi.
Mutta näistä päästään eroon, kun on
hyvät suhteet teurastamoon, tiivistää
Tero jalostuksen kulmakiviä.
– Koko rodun kehitystä rakenneominaisuuksissa ei pysty tällä aikavälillä
arvostelemaan, mutta yksittäisissä
karjoissa kehitystä näkee silloin täl-

löin ihan valtavasti. Systemaattisella
valinnalla ja karsinnalla on päästy
nopeastikin hyviin tuloksiin, ja sen
eteen kannattaa tehdä töitä, kannustaa Tero.
Kaisa Sirkko ■
asiakas- ja kehityspäällikkö,
lihakarja, FABA
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Määrätietoinen rodunvaihto kannatti
Kohta kuusi vuotta sitten astuimme
vetovastaaviksi tilastamme, joka
myös nimellä Välimäen Limousin
tunnetaan. Tuolloin mietimme tilan
tulevaisuutta aina rakennuksista
ja koneista eläinaineksen
kehittämiseen.
Ensisijaisena sijoituskohteena näimme karjan, koska se
olisi se joka tilalle tuo rahaa.
Tästä alkoi määrätietoinen
eteneminen risteytyskarjasta
kohti rotupuhdasta ja hyvin
tuottavaa limousin-karjaa.
Ensimmäisinä vuosina
naaraita ostettiin aina tiineistä lehmistä vieroitusikäisiin vasikoihin. Tiineitä,
jo poikineita lehmiä ostaessa
oli jossain määrin tiedossa
mitä tuleman pitää. Tiineet
hiehot olivat arvoituksellisempia ja vielä suurempia
arvoituksia olivat tiineytys
ikäiset hiehot sekä lehmävasikat. Karjan rodun muuttuminen oli hyvässä vauhdissa, mutta tuntui silti todella
hitaalta. Limousinin osuus
kasvoi hiljalleen, mutta ruokinnan kannalta vanhoista
risteytysemoista oli tullut
oikein resurssien tuhlaajia.
Siinä alkoi ilmaston lisäksi
myös isännän korvien välissä lämmetä kun rehua
omittiin, sotkettiin, leviteltiin, ahmittiin, laitumella rampattiin ja mölistiin,
mutta vasikoiden kasvutuloksissa tämä tyhjästä kouhottaminen ei valitettavasti
näkynyt halutulla tavalla.
Päinvastoin, nuorten limou-

sin -emojen tulokset olivat
aluksi jopa hieman pettymys, kun vanhat ladyt olivat
neuvoneet kaapin paikan.
Lopullinen käänne karjan
värin muutoksessa tapahtui
2016, kun ostimme lopettavalta tilalta vähän toistakymmentä tiinettä limousin
emoa. Risteytyskarjan osalta viimeinen hengenveto
meidän tilallamme kuultiin
viime syksynä, kun viimeinen herefordristeytys asteli
arvokkaasti teurasautoon
kunnioitettavassa 14-vuoden iässä.
Aloittelijoina eläinkauppaa tehdessämme, voimme
olla tyytyväisiä rehellisiin
myyjiin. Arvokkaita eläimiä
hankkiessaan sitä tietysti
toivoo, että hirveitä yllätyksiä ei tulisi vaikka niiltäkään
emme toki välttyneet. Pääosin ostettavat eläimet valikoituivat punnitustietojensa
ja sukutaustojensa perusteella ja ovat osoittautuneet
jokaisen euron arvoisiksi.
Eläinten rakenteeseen emme
hirveästi alussa osanneet
kiinnittää huomiota, mutta karjasilmä on kehittynyt
pikkuhiljaa. Toisaalta erityyppisistä naaraista koostuva karja on eläinaineksen

Välimäen Loviisa, E. Mäntylän Bonnie, I. Gibus, Ei Jockey.
kehittämisen näkökulmasta
opettavaista, koska vertailua
pystyy tekemään eri rakenneominaisuuksienkin välillä
erinomaisesti.

Välimäen Lenita, I. Gibus, Ei Syrjämäen Yoda. Vasikka Oskarin isä Ollilan Jippikaijee.

Eri-ikäisiä eläimiä eri tiineyden vaiheissa ostettuamme olemme tehneet muutamia havaintoja omalta
tilaltamme ostettavien eläin-

ten näkökulmasta. Parhaiten
ovat tietenkin oman tilan
tarpeisiin muokkautuneet
ne vieroitusikäiset lehmävasikat, jotka ovat vielä aika
lapsukaisia. Näistä ei kuitenkaan osaa sanoa oikeastaan
siinä iässä yhtikäs mitään.
Ei rakenteesta, luonteesta
sen enempää kuin kasvustakaan, olettaen että ostettavien eläinten valinta tapahtuu
syntymätilalla. Lehmävasikoiden polveutumistiedot ja
vanhempien tulokset ovat
antaneet kuitenkin hieman
viitteitä tulevasta. Tiineytys
iässä olevia hiehoja ostaessa
sopii olettaa, että myyjä on
karsinut huonoimmat naaraat teuraskasvatukseen. Tämän ikäisten tiinehtymisestä
sen sijaan ei ole varmuutta
kuten ei myöskään poikimaominaisuuksista.
Tiineet hiehot alkavat
tuottamaan
nopeammin,
mutta näiden sopeutuminen
uuteen karjaan on meidän
tilallamme ollut kaikista hitainta ja haastavinta. Uusi
lauma, uusi paikka ja uudet
ihmiset voivat aiheuttaa hieholle stressiä, joka puolestaan voi näkyä esimerkiksi
hermostuneisuutena, vasikan huonompana kasvuna ja
hedelmällisyysongelmina.

Ruokintajärjestelyt, rauhallinen hoitaja, riittävä tila sekä
eläimen siirtäminen karjaan
riittävän aikaisin ennen poikimista kuitenkin parantavat tilannetta huomattavasti.
Aiemmin poikineet lehmät
eivät ole meillä olleet pääosin moksiskaan paikan
vaihdoksesta, mutta tähän
vaikuttanee eläimen luonteen lisäksi myös ostettavan
ryhmän koko. Isommalla
porukalla on helpompi sopeutua uuteen paikkaan.
Aloittelijoiden
tuurilla
meidän ensimmäinen siitossonni sattui olemaan juuri
meille sopiva. Sonni astui
meillä peräti viisi vuotta,
kunnes jatkoi uraansa toisella tilalla. Papereiltaan tämä
kaveri ei ollut mikään tulevaisuuden lupaus, emmekä
välttämättä olisi kyseistä
sonnia ostaneet jos olisimme indekseistä ja painoista
siinä touhotuksessa jotain
ylipäänsä
ymmärtäneet.
Tämä sonni jätti kuitenkin
hyvin kasvavia vasikoita
teuraskasvatukseen, pientä syntymäpainoa ja ennen
kaikkea mitä parhainta jalkarakennetta ja maitoisuutta
tyttärilleen. Tiinehtyminen
oli hyvää eikä poikimakaudetkaan venyneet, vaikka

ʹͲͳͻȀǤǤϐ
ensimmäiset vuodet käytimme vain yhtä sonnia.
Nyt kun sonnin tyttäret ovat
meillä kehittyneet emoiksi,
on monta kertaa todettu ääneen miten hyviä ja toimivia
emoja niistä on tullut.
Toinen sonni hankittiin
astumaan ensimmäisen tyttäriä 2015. Tämä sonni periytti vielä järeämpää kasvua,
mutta oli ehkä paremmin
toimiva lehmillä. Hiehotkin siitä kyllä poikivat hy-
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vin, mutta vasikan malli ja
syntymäpainot olivat turhan jytäkkää mallia meidän
makuumme. Tämä kaveri
loukkasi menneenä kesänä
jalkansa ja pötkötteleekin
nyt tuolla omassa pakastimessa. 2017 – 2018 talvella
oli aika alkaa katsella uutta
sonnia vanhan herran tilalle.
Tämäpä ei ollutkaan sitten
helppo rasti, koska oma tietomme oli ”valitettavan” paljon lisääntynyt sekä ostajien

että myyjän näkökulmasta.
Alkuun tuntui, että mikään
ei ole sopiva ja pulassa vielä ollaan kun omat kriteerit
ovat niin kovat, mutta sitten
löytyi nuori poika, josta uskalsimme tiukan seulonnan
jälkeen hieraista kaupat.
Kesäisen loukkaantumisen
vuoksi meille tuli vielä syksyllä toinen sonni samasta
osoitteesta ja nyt pääsimmekin karjan kehittämisessä seuraavalle tasolle, kun

hankimme kerralla uutta
verta kahden sonnin avulla.
Siitossonnimarkkinoille toivoisimme enemmän aktiivisuutta vanhempien hyväksi
havaittujen sonnien kierrätykseen!
Eläimiä ostettaessa on
nykyään käytettävissä monenlaisia mittareita laadun
arviointiin. Punnitustulokset, vanhempien rakennearvostelut nuorilla naarailla,
omat
rakennearvostelut

sonneilla ja lehmillä, mahdolliset genomitestien tulokset sekä indeksilaskennan tulokset antavat tietoa
eläimistä, mutta tärkeimpänä tekijänä onnistuneisiin
eläinkauppoihin pidämme
myyjän ja ostajan välistä
luottamusta ja aktiivista tiedonkulkua sekä avoimuutta. Mikäli eläinten suvuissa
on keinosiemennyssonnien
jälkeläisiä, kannattaa niistäkin ottaa selvää, koska usein

indeksilaskennan tulokset
voivat olla puutteellisia johtuen tuontisiemenestä ja
vähäisistä jälkeläismääristä
Suomessa. Tällä hetkellä navetassamme asustaa hyvin
tuottava, kohtuullinen ja
kehityskelpoinen limousin
-karja, joka toimii hyvänä
pohjana tulevaisuuden karjanjalostukselle.
Ulla Hööpakka,
Juha Korhonen ■
Kuvat: Ulla Hööpakka

Master Chef Marjut Koiranen grillaili Limousin-lihaa

Kesä ja grillaaminen kuuluvat nykyään suurella todennäköisyydellä
lähes jokaisen suomalaisen arkeen.
Perusteet väitän osaavani itsekin ja
seurassa pääsee nauttimaan myös
toisten osaamisesta, mutta harvoin sattuu kuitenkaan kohdalle
sitä onnekasta tilaisuutta, että lautasella olisi todellisen huippuosaajan valmistamana itse tuottamaasi
Limousin-lihaa.

Kuluneena kesänä niin itseni
kuin ystäväporukankin kohdalle
tällainen tilaisuus sattui, kun pääsimme nauttimaan oman kylän
tyttömme (ennenkuin haukutte
sovinistiksi, niin kerron, että sain
tytöttelyyn luvan itse kohteelta)
MasterChef 2018 Marjut Koirasen
valmistamasta grilli-menusta.
Taustaa voin valottaa sen verran,
että olen muutaman vuoden ajan

toimittanut tilamme tuottamaa
pihvilihaa Marjutille kuitenkaan
tietämättä tarkemmin hänen vahvana kodinperintönä leipomisen
kautta syntyneestä ruoanlaittoharrastuksestaan. Viime vuosi tosin
toi tähän muutoksen ja lieneekö
tuo termi harrastus enää oikea, sen
verran vahvaa on näyttö kaiken
kaikkiaan. Siviiliammatissaan erikoistuvana lääkärinä Jyväskylässä
työskentelevän Marjutin omien
sanojen mukaan ruoan terveellisyys on tärkeää, sekaravintoa syövä suomalainen vaikka onkin, ja
täten painopiste on luonnollisesti
kasviksissa, kalassa ja vaaleassa
lihassa, mutta pihvilihallakin on
paikka silloin tällöin herkuttelussa ja vastuullisena kuluttajana hän
haluaa valita lähellä tuotetun lihan,
jonka taustan tuntee. Tässä tilanteessa olen ollut etuoikeutettu saamaan ammattilaisen kommentteja
lihan laadusta ja muutaman täsmäreseptinkin.
Leppoisana syyskuun lauantaiiltana Marjut tosiaan kutsui meidät lapsuudenkotiinsa Leppäveden

rannalle nauttimaan työnsä hedelmistä ja itselläni oli mahdollisuus
seurata vierestä, kun Limousinen
Dryager- kypsytetty luullinen
entrecote eli Cowboy Steak (kiitos kypsytyksestä mestari Rene
Kuukkaselle) ja savu-uunin kautta pyöräytetty Picanha (ulkopaistin kolmion muotoinen kärki n.
3 kg) grillattiin meidän onnellisten makuhermoja kutkuttamaan.
Limousain-lihaa oli myös Teivon
Lihalla teetetystä herkkugrillerimakkarasta valmistetussa välimerellisessä makkaraperunavuoassa.
Jälkimmäinen kuulostaa ehkä hieman arkiselta, mutta tässä tullaankin ammattilaisen kykyyn käyttää
mausteita mm. savupaprikaa ja
ehkä näin noviisina enemmän
selittämällä tuhoan lukijan makumielikuvan. Jotain kai kertoo
se, ettei kotiin kannettavaksi jäänyt kuin pala Picanhaa. Lisukkeet
olivat sen verran runsaat, ettei yli
viisikymppisen lihansyöjän muisti
tätä kirjoitettaessa sitä pysty paperille saattamaan. Jälkiruoka olikin
sitten Fine dining osastoa, mikä
viimeistään osoitti sen, ettei voitto
MasterChef-kilpailussa ollut sattumaa.
Vai miltä kuulostaa punajuuri
parfait, maitosuklaa ganache, jo-

se Limousin-liha perhanan hyvää
ja mureaa ja vaikka punainen liha
ei ehkä ratsastakaan terveystrendien aallonharjalla, myös vähärasvaisena se lienee vähemmän
’haitallinen’. Eduksi positiivisen
kuluttajakokemuksen
muodostumiseen Marjut mainitsee myös
sen enemmän mielikuvapuolelle
liittyvän tekijän eli eläinten hyvinvointiin kiinteästi liittyvän laiduntamisen ja karjan mahdollisuuden
ympärivuotiseen ulkoiluun, samoinkuin kunnioittavan suhteen
hoitajan ja hoidettavan välillä.
Hyvinvoiva terve eläin on kuluttajankin mieleen. Marjutin omiin
luomuksiin voitte käydä tutustummassa hänen blogissaan jalkiruokamaha.com. Kiinalaisen sipulihärän resepti on tehty pyynnöstäni
ja sitä kannattaa todella kokeilla,
(samoinkuin kaikkia muitakin blogissa), tällöin huomaa omasta mielestäni lihan kohdalla varsin eksoottistenkin mausteiden, kuten
neilikka ja kaneli, sopivuuden kokonaisuuteen. Mausteiden käytön
taito synnyttääkin minussa vahvan
kateuden, se täytyy myöntää.
Yhteenvetona kaikesta haluan kiittää Marjutia koko porukan
puolesta tästä mieleenpainuvasta
illasta. Meille tuottajille on ää-

gurttimousse, punajuurikakkua ja
viikunaa.
Limousin-kasvattajana minua
kiinnostaa aina kuluttajan mielipide lihasta ja kun se on mahdollista
saada ammattilaiselta edesauttaa se
aina toiminnan kehittämistä. MasterChefin mielipiteet ovat olleet
tässä kohtaa ehkä hieman liiankin
mairittelevia, mutta me kasvattajat
varmaan tiedämmekin, että onhan

rimmäisen tärkeää, että saamme
hänen kaltaisiaan ammattilaisia
puhumaan pihvilihan oikeudesta
kuulua jatkossakin monipuoliseen ruokavalioon. Meille tuottajille kuuluukin sitten velvollisuus
omalla toiminnallamme antaa
mielikuva kuluttajalle hyvinvoivien eläinten eettisesti kestävästä
kasvattamisesta lihantuotantoketjuun.
Marko Valkonen ■
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HKScanilla vahva panostus emolehmätuotannon kehittämiseen
HKScanin Puhdasrotukasvattamon toiminta
Tammelassa on vuosien saatossa eläinaineksen ohella
kehittynyt. Keväällä 2018 Tammelassa järjestettiin
jo 16. sonnihuutokauppa. Vuosien aikana yli tuhat
sonnia on myyty Puhdasrotukasvattamon kautta
astutussonneiksi tiloille.
Tapahtumaa onkin luonnehdittu
karjaihmisten kevään kohokohdaksi. Alkujaan Puhdasrotukasvattamon idean luonut ja vankan työn
nautasektorin kehittämisessä tehnyt Juhani Numminen on siirtynyt
HKScanin palveluksesta eläkkeelle
noin vuosi sitten. HKScanin nautaneuvonnassa emolehmäneuvojana aloitti agronomi MMM Maarit
Viljakainen. Hänen kotitilallaan
Joroisissa lypsylehmät vaihtuivat emolehmiin 90-luvun alussa,
Maaritin ollessa vielä koululainen.
Isä on karjamies edelleen ja tytär
sai kotoa intoa ja oppeja tulevalle opiskelu- ja työuralle. Nykyään
kotitilalla vuosittain poikii noin 50
Charolais- emoa. -Olen opiskellut
tradenomiksi ja sen jälkeen pääaineenani kotieläintiedettä Helsingin yliopistossa Viikissä. Työskentelin Valion alkutuotannossa ja
Viljelijän Bernerillä ennen HKScanille siirtymistä, Maarit kertoo.
Maaritin nykyiset työpäivät
koostuvat pääasiassa emolehmätilojen neuvonnasta. Ruokintasuunnitelmien tekeminen emolehmätiloille,
emolehmätilan
management, neuvontamateriaalien koostaminen ja eläinaineksen
välittäminen ovat pääasiallisia työtehtäviä. -Kuluneen vuoden aikana
olemme luoneet HKScanin emolehmätiloille myös laatuketjun,
jota olen yhdessä aluevastaavien
kanssa jalkauttanut tilatasolle. Ison
osan työajasta kuluneen vuoden
aikana vei myös Puhdasrotukasvattamon toimintatapoihin tutustuminen, pohtii Maarit.
Emolehmäneuvoja Maarit on
ylpeä suomalaisesta rotukarjaket-

justa: ”Emolehmätiloilla eläimet
pystyvät toteuttamaan hyvin pitkälle lajityypillistä käyttäytymistään. Tätä viestiä haluan välittää
myös kuluttajille.” Emolehmiin
siirtymistä harkitsevia Maarit
neuvoo aloittamaan pohdinnan
omista
kiinnostuksenkohteista.
Eläimistä täytyy aidosti tykätä, hän
sanoo, muuten ei ole motivaatiota
kehittää omaa tuotantoa.

Puhdasrotukasvattamosta
emolehmätilan
tärkein eläin
Tänä syksynä Puhdasrotukasvattamo Tammelassa on jälleen täytetty yli 30 puhdasrotujalostajan Ch,
Ab, Hf, Si ja Li -rotuisilla sonneilla.
Puhdasrotukasvattamon tarkkailujaksolla talven aikana mukana
on 240 sonnia ja keväällä heistä
esitellään ja myydään parhaimmat
kevään sonnihuutokaupassa. Toki
sonnien matkaa kohti kevättä ja
huutokauppaa voi seurata jo talven
aikana HKScanin nettisivuilla, jossa esitellään ajantasaista tietoa kustakin sonnista. Uudet jalostajat toivotamme tervetulleeksi porukkaan
kokeneempien jalostajien rinnalle,
kunhan tarvittavat kriteerit eläinaineksen ja tilan terveysstatuksen
suhteen täyttyvät. Kaikille valtarotujen sonneille on kysyntää, niin
raskaille kuin kevyemmän rodun
edustajille. HKScanin näkemys ja
toive on tulevaisuudessa, että Puhdasrotukasvattamossa olisi tarkkailujaksolla mukana enemmän
Limousin -rodun sonneja, sillä
limousin-sonneja käytetään etenkin risteytyksessä ja sonneille olisi
kysyntää.

Nimikirjain vuonna 2019:

P

Yhdistys suosittelee kansainvälisen
järjestelmän käyttöä vasikoiden
nimeämisessä.
Järjestelmässä on aakkosten 20 kirjainta.
Käytössä ei ole kirjaimet K, Q, X,Y, Z,
eikä tietysti meikäläisten Å, Ä ja Ö.
Ensi vuonna siis R

– Tutulle sananlaskulle: ”Erotellaan jyvät akanoista” on tullut
minulle menneen vuoden aikana aivan konkreettinen merkitys
seuratessa sonnien kasvamista
ja kehittymistä Puhdasrotukasvattamossa. Jokaisen siitossonnin ostajan tulisi pohtia, miksi
astutussonni kannattaa hankkia
Puhdasrotukasvattamosta, toteaa
Maarit. Kasvattamosta, jossa on
kasvamassa samalla kertaa jalostajien vuosikerrallinen sonneja
samalla ruokinnalla, samassa kasvatusympäristössä ja käyden läpi
ennalta sovitut tutkimukset ja arvostelut. Vääjäämättä päädymme
tilanteeseen, jossa jyvät on eroteltu
akanoista ja sonnit voidaan asetella jonkinlaiseen paremmuusjärjestykseen. Ei saa unohtaa sitä
seikkaa, että näillä sonneilla on
niin sanotusti terveen paperit kasvattamon terveydenhuolto-ohjelman, hyvän tautisulun ja jatkuvan
sonnien terveydentilan tarkkailun
ansiosta.

Rotukarja 2025
-kehitysohjelma lisännyt
emojen määrää
Pöhinä emolehmien ja emolehmätuotannon ympärillä on tänä
vuonna selvästi havaittavissa - ja
hyvä niin, sekä tuottajien että
suomalaisen laadukkaan naudanlihantuotannon kannalta. HKScanin kehitysohjelma Rotukarja2025
emolehmätiloille on käynnistynyt
menestyksekkäästi.
Tavoitteena
on ollut kehittää kokonaisvaltaisesti emolehmätuotantoa ja lisätä
emolehmäpaikkoja yhteensä 3200
uudella emolehmällä vuoteen

Maaritin kotitilalla Joroisissa kasvatetaan Charolais-karjaa. Kuvassa tilan
ykkössonnin paikkaa pitävä hyväluonteinen ja raamikas Hannolan Hurmuri.

2025 mennessä. Kutakuinkin ensimmäisen vuoden aikana tähän
tavoitteeseen on päästy ja uusia
sopimuksia kirjoitettu vilkkaalla
tahdilla. Kehitysohjelmassa mukana olevat tilat saavat käyttöönsä
investointilisän uusille emolehmille ja investointilisää maksetaan viiden vuoden ajan. Lisäksi HKScan
tarjoaa asiantuntijoidensa osaamisen kehitysohjelmatilojen käyttöön. -Tarjoamme neuvontaa esimerkiksi rakennusinvestoinneissa,
terveydenhuollossa, ruokinnassa
laatien ruokintasuunnitelmia sekä
astutussonnin valinnassa ja eläinaineksen hankinnassa, kertoo
Maarit. Lisäksi uudiseläinhankintaa varten tuottajille on olemassa

erillinen rahoitusmalli.
Kehitysohjelmaan mukaan lähteneitä tiloja on kuutisenkymmentä ja noin kolmasosa näistä on aivan uusia tiloja, joilla ei aiemmin
ole ollut kotieläintuotantoa tai
emolehmiä. Mukaan on lähtenyt
tiloja, jotka ovat siirtyneet emolehmien pariin maidontuotannosta.
Jonkin verran tuottajia on siirtynyt
HKScanille myös eri toimijoilta.
Varsinkin
naudanlihantuotannon tyhjästä aloittavilla tiloilla on
tarvetta nautaneuvonnalle. Myös
tuotantoaan lisäävillä tiloilla muutokset edellyttävät suunnittelua
esimerkiksi rehualan ja laidunten
riittävyyden suhteen sekä eläinaineksen hankinnassa. ■
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Tulevaisuuden emolehmäseminaarissa
maalailtiin uusia näkymiä jalostukseen
Atria Nauta järjesti Tulevaisuuden emolehmä -seminaarin
Seinäjoella 28.11. yhdessä
Tuottava pohjalainen naudanlihantuotanto -hankkeen kanssa.
Seminaari kokosi emolehmätuotannon kehittämisestä
kiinnostuneet alan ammattilaiset
eri puolilta Suomea jalostusteeman ympärille.
Seminaarissa tärkeänä teemana
oli nykyinen eläinaines ja sen kehittäminen toivottuun suuntaan.
Pääpuhujana oli irlantilainen ICBF
(Irish Cattle Breeding Federation)
sonnitestiasemasta vastaava Stephen Conroy, joka kertoi liharotujen jalostusarvostelusta Irlannissa.
Irlannissa lihakarjan jalostus pohjautuu genomiarvosteluihin ja tuotostietojen keruuseen.

Genomiarvostelulla
ympäristöystävällisempiä
nautoja
– Genomiarvostelu toimii. Se vähentää metaanipäästöjä ja parantaa
emolehmätilojen kannattavuutta.
Mitä parempaa yhteistyötä jalostusarvostelutietojen keräämisessä
ja analysoinnissa voidaan tehdä
kansallisesti ja kansainvälisesti, sitä
paremmat tulokset saadaan. Irlannissa koko elinkeino, tutkimus ja
neuvonta ovat tässä mukana, iloitsi
Stephen Conroy.
– Suomessa on tavoitteena
käynnistää lihakarjan genominen
arvostelu. Mittava kansallinen
tutkimushanke saa toivottavasti rahoituspäätöksen ensi vuoden
alussa ja pääsemme lähivuosina
hyödyntämään uusia menetelmiä

Irlannissa
risteyttäminen
on yleistä, joten
jalostusarvojen
laskeminen myös
risteytyseläimille
vie tuotantoa
nopeasti eteenpäin.

eläinaineksen kehittämisessä, kertoo hankintajohtaja Sinikka Hassinen Atria Nauta -ketjusta.

Eurotähdet kuvaavat
Irlannissa jalostusarvoja
Irlannissa genominen arvostelu
tuottaa liharotuisille naudoille indeksit sekä vasikkatuotantoon (uudistuseläinindeksi) että teuraskasvatukseen (loppukasvatusindeksi).
Mullistavaa on se, että molemmat
indeksit lasketaan sekä puhdasrotuisille että risteytyseläimille eli
koko emolehmätuotanto hyötyy
genomisesta arvostelusta. Indeksien tuoma lisäarvo lasketaan euroiksi, esim. uudistuseläinindeksi
lasketaan poikinutta tytärtä koh-

den. Indeksit ilmaistaan tähdillä
niin, että parhaat eläimet saavat
viisi tähteä eli että eläin kuuluu
parhaimpaan 20 %:iin. Tällä hetkellä irlantilaiset emotilat pyrkivät
lisäämään karjoissaan neljän ja viiden tähden emoja, koska tuet on
sidottu näihin tähtiin.

Uusia mahdollisuuksia
siitossonnien testaukseen
Suomessa
Seminaaripäivän jälkeen seminaariin kokoontuneet jalostuskarjojen
edustajat pääsivät tutustumaan uuteen Atria Tuottajien siitossonnikasvattamoon Kurikan Jalasjärvellä, Mikko Peuran tilalla. Jalostajat
tervehtivät samalla kasvatustestiin
lähettämiään sonnipoikia. Kasvattamossa on 200 kasvukoepaikkaa
ja tänä talvena mukana on viittä
eri rotua; angus, charolais, hereford, limousin ja simmental. Tänä
vuonna limousinsonnit pääsivät

mukaan, vaikka olivat sarvellisia,
ensi syksynä kaikki sisään otettavat
on oltava joko syntymänupoja tai
nupoutettuja. Sonnihuutokauppa
pidetään 25.4.2019.
– Olemme todella tyytyväisiä
uusiin mahdollisuuksiin ja toimintamalleihin, joita pystymme
nyt toteuttamaan uudessa kasvattamossa. Kasvattamoon on juuri
asennettu mittauslaitteisto, jolla
saamme ensi kertaa kerättyä tietoa siitossonnien residuaalisesta
syönnistä. Syönnin ohella mitataan

pintarasvan kehittymistä ultraäänilaitteella. Ruokintakustannusten
ja ympäristökuorman vähentämiseksi on välttämätöntä tietää, minkälaista eläinainesta käytämme,
summaa hankintajohtaja Sinikka
Hassinen.

Hyvin suunniteltu
on puoliksi tehty
Siitossonnikasvattamossa
sekä
syönnin että painojen mittauksissa hyödynnetään elektronisia korvamerkkejä. Kiinteät käsittelytilat

Residuaalinen syönti (RFI) eli nettosyönti on hyvin periytyvä ja mitattavissa oleva ominaisuus, jonka perusteella tapahtuvalla eläinvalinnalla voidaan vähentää lihantuotannon ympäristökuormaa mm.
emolehmien ylläpitorehustusta, sonnan tuottoa sekä muita päästöjä.
Kuitenkin jos valitaan pelkästään RFI:n perusteella eläimiä, muuttuvat ne vähärasvaisemmiksi, kestävyys erilaisissa olosuhteissa heikkenee ja naarashedelmällisyys huononee.

helpottavat olennaisesti kaikkia käsittelytoimintoja. Punnitus käy nopeasti ja sonnit pääsevät yksitellen
heti toimenpiteiden jälkeen palaamaan kotikarsinaansa syömään tai
lepäämään. Käsittelypaikan sentin
tarkkuudella sovitettavat mitat aiheuttavat jonkinlaista tuskaa aina
suunnitteluvaiheessa, mutta kun
sen työn jaksaa viedä loppuun on
palkinto heti odottamassa, toteaa
Susanna Vehkaoja. Mikko Peura
päätti hitsata osan käsittelyalueen
aidoista itse, joten sonnien sujuva
liikkuminen oli erityisen palkitsevaa hänelle.
Susanna Vehkaoja ■
Atria Tuottajat
Irlannissa risteyttäminen on yleistä, joten jalostusarvojen laskeminen myös risteytyseläimille vie tuotantoa nopeasti eteenpäin.

Kuvat: Susanna Vehkaoja
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NÄIN NORJASSA

Ensimmäinen päivä
Lähdimme aamulla runsaasta
aamiaispöydästä kohti pohjoista
Levageria, josta olisi ollut vain
reilu puolituntia hiihtokuninkaan kotipitäjään. Mutta mehän
olimme tutustumassa norjalaisiin limousinrodun kasvattajiin
ja heidän eläimiinsä.
Anne-Marit ja Tor-Erik Ertzaas, vanha sukutila, saman
suvun omistuksessa vuodesta
1897 lähtien, nyt sitten viides
sukupolvi menossa. Tosin emme
emäntää nähneet, eikä kukaan
tainnut edes kysyä. Tilalla oli
ollut lypsylehmiä vuoteen 2005
asti ja siitoskanala. Myös kanat
saavat väistyä lopullisesti limousin eläinten edestä. Olemme
koko ajan alueella missä talvet
ovat kylmiä -25 asteen pakkasia
läpi talven. Tila kuuluu Norjan
limousin-lihaohjelmaan, jossa
eläimet teurastetaan alle vuoden
ikäisinä, jolloin teurastilitys hinta
on kaikkein paras.
Tilan jalostustavoitteina isäntä luetteli: toimiva kokonaisuus,
runko, koko, utare ja tällä hetkellä haetaan lisää lihakkuutta.
Tanskalaisissa on liikaa show-

tyyppiä, joten hän suuntaa katseensa enempi Eurooppaan ja
siellä Ranskaan. Tasaisia eläimiä,
ei ääripäitä mistään.
Tautien vastustus on vapaaehtoista. Isännällä oli vastaus tautitilanteeseen. Kun eläimet hoidetaan ja niistä huolehditaan kaikin
puolin hyvin, niin silloin niillä on
myös hyvä tautien vastustuskyky.
Norjalaisten vieraanvaraisuus
tuli esiin heti ensimmäisestä talosta lähtien. Tor-Erik oli tehnyt
taustatyötä suomalaisten juomatottumuksista. Kuulemma siinä
me suomalaiset voitamme Norjan! Hyvä niin, koska ei ainakaan
hiihdossa. Tarjolla oli erinomaista norjalaista kahvia, myös teetä
ja leivonnaisia, napanteriakin.
Matka jatkui, hiukan takaisin
Trondheimin suuntaan. ArneOlav Husby, nuori isäntä ja kovasti nuoren näköinen. Emännästä ei taidettu puhua, mutta
tyttöystävä on. Tilalle on 2016
rakennettu lihakarjalle uusi lämmin navetta, joka on toimivampi,
koska ollaan kylmällä alueella.
Tilan neljäkymmentä limousinemoa on jaettu poikimisten suhteen, puolet ja puolet syys- ja

Ensimmäinen vierailukohde. Keskellä selin isäntä Tor-Erik Ertzaas

Kuva: Katri Stohecker

Vajaa kaksi vuotta ehti kulua,
kun limousinväen ulkomaanmatka oli taas edessäa. Kohteena
oli Norja. Hiihtokuningas hymyili
suomalaiset tervetulleeksi
sateisessa Trondheimissa.
Olimme siis perillä, Norjan
sydämessä. Kolme mielenkiintoista päivää edessä.

Norjan matkaajat Steinvikin pihassa. Kuvassa Rita Steinvik (eturivi, toinen oik.), joka järjesti vierailukohteet.

kevätpoikivia. Tila kuuluu myös
Norjan limousinliha-ohjelmaan,
ja eläimet punnitaan joka kuukausi, että osataan myydä ne oikeaan aikaan. Tähän ohjelmaan
pääsevän eläimen pitää olla 75%
limousinrotuinen.
Arne-Olav
kertoi maksivoivansa tuet. 40
emoa ja 23 lypsylemää on sopiva
määrä parhaisiin tukiin. Molemmat tuotantosuunnat tekevät hyvää tulosta.
Lypsykarjanavetta oli toisella
tilalla ja rotu on Norjan punai-

nen. Emolehmän tuki on noin
4000 kruunua (9,8 kr / 1 € ) ja
lypsylehmillä hiukan pienempi.
Liikevaihto tilalla oli 2017 1,1
milj.kruunua. Navetta oli maksanut 3,9 milj.kruunua ja avustusta
siihen oli saatu 700 000 kruunua.
Kaikki 55 ha peltoa oli nurmella ja laidunmaat viidentoistakilometrin päässä. Työt tehdään vanhan isännän kanssa, joka myös
hoiteli tarjoilun. Kysyttäessä, nyt
kun navetta on ollut käytössä pari
vuotta, onko mitään minkä olisi
voinut tehdä toisin – poikimakarsinoita hiukan enemmän. Pitänee varmaan paikkansa, jostain
luettuna, että tyytyväisimmät viljelijät löytyvät Norjasta.
Matka jatkuu, nyt en enää
ilmansuunnista tiedä, mutta
vuonomaan upeat maisemat hivelevät silmää ja tie kiemurtaa.
Olemme menossa Steinvikin historialliselle tilalle.
Steinvikin tilan omistaja Rita
Steinvik miehensä Oven kanssa osti tilan Ritan vanhem milta
neljä vuotta sitten. Kaksikymmentäyksi vuotta sitten Ritan
vanhemmat aloittivat limousin
kasvatuksen. Tällä hetkellä karjan kokonaismäärä on noin 170
eläintä. Puolet on ranskalaista
linjaa ja toinen puoli edustaa nupoa linjaa.
Tilalla on kolme navettaa kestokuivikepohjalla ja olkea menee
paljon. Tilan pinta-ala on 500 ha,
kaikki nurmella, joten olki tulee
naapureilta. Kaikki hiehot yritetään saada siemennyksellä tii

neeksi, joskus se vaatii kaksikin
uusintaa Siemennykset hoitelee
tilan isäntä. Lehmillä on sitten
käytössä sonnit, joita on kolme
Mitä Rita Steinvik haluaa limousin rodusta? Hän luettelee: hyvä
luonne, kokonaisrakenne, siinä
jalat erikoisen tärkeät ja maito.
Nämä ovat tärkeimmät jalostustavoitteet, koska halutaan myös
myydä mahdollisimman paljon
jalostuseläimiä.
Runsaan tarjoilun lomassa,
keskustelua riitti monessa muodossa. Saimme maistella tilan
omaa limousinlihaa, paikallista
akvaviittiä ja paljon muuta. Rita
Steinvik kertoi heidän maillaaan
olevasta vanhasta Steinvikin linnasta, jonka rakennutti Norjan
viimeinen roomalaiskatolinen
arkkipiispa Olav Engelbrektsson vuosina 1525 - 1532 suojaksi tanskalaisia vastaan. Linna on
kesäisin auki turisteille ja silloin
on myöskin opas paikalla. Kysyttäessä saavatko he korvausta, vastaus oli kielteinen.
Ihastelimme vielä heidän uutta päärakennustaan. Talo pärjäisi varmasti Norjan kaunein koti
kilpailussa. Olimme hyvin lähellä Trondheimiä, alkoi hämärtää,
mutta ilta jatkui vielä.

Toinen päivä
Tähän päivään tuli vain yksi tilakäynti, alustavaan ohjelmaan oli
merkitty toisin. Mutta eihän se
mitään haittaa. Lähtiessä ajoimme Trondheimin ja koko Norjan
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Kristian Hovden uusi poikimanavetta.

merkittävimmän kirkon ohi, tai
pysähdyttiin sen kohdalla, Nidarosin tuomiokirkko. Kirkko on
rakennettu Pyhän Olavin haudan
päälle, siis arkkipiispa Olav Engelbrektssonin, joka rakennutti
Steinvikin linnan.
Jätimme Trondheimin taakse
ja lähdimme ajamaan etelämmäksi. Isäntä Bjorn Aasen, Utgårdstroen Limousin, otti meidät
vastaan. Olemme kuulemma kylmällä paikalla, tavallisina vuosina
normaali -25 astetta, ”parhaimmillaan” ollut jopa -52 astetta.
Nyt onneksi on vain kosteutta

on yhteislaidun, jokaisella tilalla
on määrä, kuinka monta eläintä
saa sinne viedä. Heillä se on 100
eläintä. Emot, jotka sinne menevät ovat tiineitä. Myös naapurin
lypsylehmät laiduntavat siellä ja
tulevat lypsylle aamuin illoin.
Siellä on hyvä nurmi ja luonnon
vesi. Vuoristolaitumilla ei tarvita
aitoja.
Petovahingot? Karhut ja erityisesti sudet tekevät tuhojaan. Ei
niinkään täällä, mutta joen toisella puolen, useita satoja lampaita on susi raadellut. Korvauksen
saa, jos pystyy osoittamaan että

ilmassa ja hiukan lunta maassa,
tarkenemme hyvin kuunnella
isäntää. Tila on ollut 1925 vuodesta heidän suvullaan, Björnin
vanhemmat asuvat tilalla, vaimo
Elisabeth käy töissä tilan ulkopuolella ja lapsia on kolme tyttöä,
joista nuorin asuu kotona. Kysymys tuleeko tyttäristä tilalle jatkajaa, isäntä naurahtaa. En tiedä,
kun ovat nähneet, kuinka paljon
pitää tehdä töitä... ”Vanhapari”
osallistuu myös töihin sekä tilalla
on yksi vakituinen työntekijä.
Viime kesä oli kuiva, rehua
joudutaan ostamaan, ja kysyntä nostaa hintaa. Tilalla on hiukan vajaa 200 eläintä. 80 lehmää
poikii vuodessa, mutta pyritään
tiineyttämään sata lehmää, koska myös lehmiä myydään eloon.
Vuosittain myydään 20-30 jalostussonnia vuoden ikäisenä tai
hiukan vanhempana.
Kylmän talvi-ilmaston takia
poikimakausi alkaa jo joulukuun
puolessa välissä, koska halutaan
että lehmät poikivat lämpimässä ja ovat sisällä kuukauden ennen siirtoa viileämpään. Kesällä
eläimiä on vuoristolaitumilla. Se

tekijä on susi. Ja sitten tulivat
Naton panssarit, jotka kyllä antoivat tietä bussillemme. Olimme
siis sotaharjoitusalueella. Olihan siellä muitakin suomalaisia
Aku Louhimiestä myöten, vaikka
emme livenä häntä nähneetkään.
Kai? Ei ainakaan kukaan kertonut.
Rakennukset ovat vanhoja, eivät enää parhaimmillaan, mutta
eläimet ovat hyviä. Isännän sanoja lainaten. Siis olivat todella
hyviä. 10 milj. kruunua maksaisi, jos tälle eläinmäärälle tekisi
uuden navetan. Niin lähdettiin
tutustumaan eläimiin ja eläinten esittely alkoi. Täytyi ihaillen
kuunnella ja katsoa, kun asialleen
koko sydämestään omistautunut
kertoo eläimistään. Kyllä hänellä
paperikin kädessä oli, mutta ehkä
se oli näkönä, ei sitä tarvittu.
Tällä tilalla oli syntynyt sonni
Jovial PP av Utgårdstroen, josta
ranskalaiset ovat ostaneet kymmenentuhatta annosta ja on käytössä Ranskan jalostusohjelmassa. Ajatelkaa sitä!! Niin se päivä
vierähti ja ajo seuraavaan yöpaikkaan alkoi, siis kohti Hamaria.

Kolmas päivä
Kävimme aamusta ensin Tyrin
testiasemalla, mutta se on toinen juttu. Kuljettaja, entiseltä
ammatiltaan rekka- ja palomies
oli tiukkana menostamme seuraaville tiloille. Hän vaati turvallisuutemme vuoksi ehdottoman
varmuuden siitä, että tiet ovat
jäättömiä ja lumettomia. Kun
näin luvattiin, lähdimme hyvillä
mielin.
Tilan isäntä Gyrd Nannestad
otti meidät vastaan. Saimme suojavaatteiksi umpihaalarit joihin ei
suojatossuja tarvittu. Alue, missä
tila sijaitsee, on ollut vahvaa lypsykarja aluetta.Niiden määrä on
vähentynyt ja ne, jotka jatkavat,
ovat laajentaneet yhden robotin
karjoiksi.Emälehmä määrä nousee, että saadaan lihavasikoita ja
lihaa. Tila oli maidontuottajana
vuoteen 2008, jolloin siirryttiin
lopullisesti limousinkarjaan. Karja perustuu kokonaan omaan lypsykarjaan. Tällä hetkellä emoja
on noin 80. Lähes kaikki siemennetään, koska silloin poikimaaika on tiedossa ja pystytään valvomaan poikimiset. Tyhjät emot
laitetaan nopeasti pois. Nuoret
kasvatetaan toisessa navetassa,
joita on noin 200 eläintä.
Sorkkarakenne on haaste limousinrodulla ja myös selvästi
eri sukulinjoissa kohtu -ja emätin ongelmia. Niistä pitää päästä eroon. Karja on palkittu 2016
Norjan parhaana, vierotettujen
vasikoiden paino/ emojen paino.
Testi asemalla oli viime vuonna
kaksi sonnia ja tänä vuonna yksi.
Tilalla on tehty 60 ha metsäraiviota laidunmaaksi. Puut, kannot
ja oksat on kerätty pois ja kylvetty
nurmen siemen, joka tosin viime
kesänä ei oikein tahtonut itää.
Lehmät saavat sinne perunajätettä ja olkea. Nyt vasta on alkanut
lisärehu kulumaan. Molemmat
pojat ovat kiinnostuneita tilan
hoidosta ja karjan jalostuksesta.
Isäntä sanookin voivansa keskittyä muihin asioihin enemmän,
kun pojat ottavat vastuuta. Kesällä on yksi ulkopuolinen työntekijä, urakoitsija hoitaa kylvöt
ja paalaukset. Ollaan menossa
yleensä siihen suuntaan, että urakoitsijoita käytetään.

Iltapäivä alkaa uhkaavasti
hämärtyä, kun pääsemme lähtemään Hovde limousin tilalle.
Edellämme ajaa tilan isäntä Kristian Hovde. Tie mutkittelee taas
ihan mukavasti ja loppunousu
onkin sitten ihan serpentiiniä.
Ei enää tarvitse ihmetellä autonkuljettajan vaatimuksia teiden
kunnosta. Perille päästiin ja sitten tutustumaan karjaan. Suojatossut jalkaan ja jyrkkää mäkeä
ylös, seurauksella että kymmenen metrin päästä toista tossua ei
enää ollut ainakaan jalassa. Kun
sitten eläinten luokse päästiin ei
ollut enää toistakaan.
Lypsykarjaosakeyhtiössäkin
mu-kana oleva isäntä Kristian
hyppäsi karsinaan ja selostusta
alkoi tulla. Tuossa on charolaissonni, sitä lainaan viiteen taloon
ja ostan vasikat takaisin, tiedän
mitä saan. Ostan vuosittain 200
vasikkaa, ja kaikki omien sonnien jälkeläisiä.
Oli limousin sonni Lars Vegasin veli ja taisi olla sisarkin ja sille tuli sarvet. Tuo tuolla on King
Kongin täyssisko, suvusta tulee

helppoja poikimisia. Ibiza av
Hovdella on neljä tytärtä tilalla.
Nämä kaikki olivat keinosiemennyssonneja ja tilalta lähtöisin.
Karsinat vain vaihtuivat ja esitys
jatkui, tuossa suvussa on nimekäs sonni, ei lihaksikas, mutta toi
maitoa. Koko ajan jostain karsinasta kuuluu kova kellon kilkatus. Siellä on kuulemma
Norjan tunturirodun edustaja. Kyllä olikin. Jokainen karsina vaikutti yli täydeltä, mutta
eläimet näyttivät tyytyväisiltä.
Kaikki saivat varmasti ruokaa ja
riittävästi, vaikka eivät yhtä aikaa
ruokapöytään mahtuneetkaan.
Joka karsinasta riitti juttua. Emoja on 140, mutta kuinka paljon
”puhtaita” se jäi ainakin hämärän
peittoon. Teurashiehot menevät
Osloon, tietylle ravintolaketjulle,
niissä pitää olla liharotua 75% ja
ikä 12 kuukautta. Kruunuja tulee
27000 eläimeltä. Teuraaksi lähtevästä sonnista 85 kruunua/ kg.
Kristian Hovde siementää itse
kaikki eläimensä, silloin tietää
tarkemmin poikima-ajan. Jokaista poikimista odottaa ja jännit-

Gyrd Nannestadin karjaa, joka perustuu kokonaan omaan aiempaan lypsykarjaan.
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Tiloilla oltiin asiaansa innostuneita, tosin kyllähän vierailutilat
aina ovat alansa eturiviä ja mielellään esittelevät ratkaisujaan.
Eläimiä siemennettiin tosi paljon, melkein joka tilalla puhuttiin
syntymäpainosta, mitkä ovat sopivat rajat, ei niinkään 200 päivän
ja vuoden painoista.
Luonnetta, jalkarakennetta ja
maitoa korostettiin jalostustavoitteissa. Nupouden esiinmarssi
oli mielenkiintoinen, entisessä
elämässäni yli kymmenen vuotta
takaperin se ei vielä ollut kovasti
esillä.
Norjassa on nupous ymmärretty vahvuudeksi. Jalka- ja sorkkarakennetta pidettiin tärkeänä.
Eläimet olivat tiloilla erinomaisia
ja niiden kasvupotentiaali hyödynnettiin, mutta Norjassahan
tili tulee lihan hinnasta. KarsiMitä jäi mieleen?
noissa oli suomalaisen silmiin
Vuonomaassa muutaman kerran ahdasta, mutta kuitenkin eläimet
käyneenä pääsi nyt tutustumaan olivat hyvinvoivan näköisiä ja
maan karja-asioihin lähempää. oloisia. Testiasemalla nurmiretää, mitä tulevasta vasikasta sitten aikanaan tulee. Ruokinnasta
virisi keskustelua, koska ohraa
oli melkoisesti edessä. Vilja käsitellään lipeällä, käyttö paranee,
mahat toimivat paremmin, ph
nousee. Ohran hinta on halpa, 3
kruunua kilo, kun taas karkearehu 6 kruunua/kg. Vieressä uusi
kolmiseinäinen navetta alkaa olla
valmis. Navetan keskelle on koottu kanadalainen eläinten käsittelylaitos vaakoineen.
Nyt oli jo ihan pimeä. Palataan
mäeltä alas siihen vanhimpaan
navettaan. Eläimiä oli, ruokaa oli
ja kaikkien suvut selvillä. Vuokramaita 700 ha, ja pellot alhaalla
joen varressa. Miten ohitus mahtaa sujua serpentiinimutkissa,
kun paalikuorma ja auto kohtaavat, huh.

Arne-Olav Husbyn vuonna 2016 valmistunut navetta.

hun hyötykäyttötutkimus eläinkohtaisesti oli aivan huippu.”
Opin kirjoittamaan nimeni norjalaisittain. Kyllä Norjassa osa-

taan, kun pystytään myymään tona odotti, niin kuin oli luvattu,
Ranskaan limousin siemenan- hiihtokuninkaan kirja – Minun
noksia. Jotain asioita on tehty tarinani –.
Lea Järvinen ■
oikein ja perusteellisesti. Ja ko-

Hirviä ja Panssarivaunuja LIMOUSIN-MATKAILU AVARTAA
Lokakuun viimeisenä maanantaina ryhmä Limousin Finland
kokoontui
Helsinki-Vantaan
lentokentälle, iloisia jälleennäkemisiä ja uusiakin tuttavuuksia.
Välimatkat ja lomitusjärjestelyt
huomioiden reissu kesti maanantaista perjantaihin. Finnairin lentoja ei Trondheimiin ollut ollenkaan ja SAS:n lentokin
Tukholman välilaskulla. ”Luulin,
että mennään lentokoneella ja

mennäänkin tommosella peräpuikolla”, tokaisi huumoripeikko
keskuudestamme, kun olimme
pienehköön koneeseen kiipeämässä. Illalla kuitenkin olimme
perillä Trondheimissa ja kentällä
vastassa oli bussi ja ystävällinen,
erittäin ammattitaitoinen ja hyvää englantia puhuva kuljettaja
Ove Alvaer. Bussimatka alkoi,
kun takapenkiltä lähti perinteisesti luku: Laaksonen 1 ja ”matkanjohtaja” viimeisenä 25, kaikki
siis koolla, ei muuta kuin menoksi.
Scandik Lerkendalissa nautimme illallisen. Pääruoka herätti
hilpeyttä, kun tarjoilijan lausu-

mana pigwings kuulosti pingviiniltä. Emme siis syöneet pingviiniä, vaan possua. Me suomalaiset
oletimme, että Norjassa tarjottaisiin etupäässä kalaa. Väärin, ei
yhtään kala-ateriaa viiden päivän
aikana. Hotellien aamiaispöydässä sen sijaan oli veden viljaa erittäin monipuolisesti ja toki paljon
muutakin. Illallisen yhteydessä
oli aikaa tutustua toisiimme ja
esittelykierroksella ensikertalai-

setkin pääsivät ”kartalle” ryhmästämme.
Tiistain tilakierroksen jälkeen
Lerkendalin hotellin konferenssikeskuksessa Norjan limousinyhdistyksen puheenjohtaja Björn
Aasen ja TYRin edustaja Erling
Gresseth kertoivat Norjan voimakkassa nousukiidossa olevasta
limousinkasavatuksesta ja jalostuksesta. Luentotilaan oli helppo
löytää, isoilla näyttötauluilla oli
opasteet ”Limousin Finland”. Tuliaisina ja kiitoksena luovutimme
kiertopalkintolautaset edelleen
jaettaviksi ja norjalaisdelegaatio
jäi seuraamme illalliselle, pääruokana ankkaa.

Keskiviikkoaamuna pikainen
pysähdys Nidarosin kirkolla
ja niin jätimme Trondheimin.
Päivän tilakohteena oli Björn
Aasenin Utgårdstroen-Limousin. Aikatauluun hiukan vaikutti Naton sotaharjoitus ja
kamerat räpsyivät, kun panssarivaunut väistivät maatilan
pihaliittymässä
bussiamme.
Matka jatkui varsinkin raskaan liikenteen suosimaa reittiä.
Kuljettajamme
Ove
kertoi, että ajamme läpi
hirvien valtakunnan ja
hänen ehdotuksestaan
pysähdyimme ihmettelemään jättikokoista
hirvipatsasta, joka on
pystytetty muistuttamaan
hirvivaarasta.
Tien varrella oli myös
pieniä liikennevaloja,
jotka reagoivat metsässä oleviin liiketunnistimiin, jos hirviä
on liikkeellä. Kaikesta huolimatta onnettomuuksia
sattuuu
paljon. Me kuitenkin
pääsimme turvallisesti Hamariin ja nauttimaan hotellin buffetillallista.
Torstaina suuntasimme Stauriin sonniasemalle. Matkalla
ohitimme Lillehammerin olympialasten luisteluareenan, Vaikuttava rakennus, jonka inspiraationa on ollut ylösalaisin oleva
viikinkilaiva. Kristian Heggelund
esitteli aseman eläimet hämmästyttävällä tuntemuksella. Sonnit
olivat tulleet vain kaksi viikkoa
aiemmin. Yllättävän rauhallisesti
pojat meihin suhtautuivat, vaikka olimme vasta toinen vierailuryhmä. Jalostusorganisaation
päämajassa kuulimme esitelmän
jalostuslaskennasta,
indeksien
painotuksesta jne, sekä limousinsonnivalikoimasta, heillä on mitä

myydä! Kuulimme myös Kristian
selostuksen sorkkarakenteesta.
Ammattilaisena hän osaa sanoa
jo vieroitusikäisestä vasikasta sen sorkkien tulevaisuuden.
TYR tarjosi lounaan henkilöstöruokalassaan, joka oli vanhassa
punatiilisessä meijerirakennuksessa. Ohjelmassa oli vielä kaksi
tilavierailua ”ylhäällä”, niin kuin
paikalliset sanoivat. Ja toden totta korkealle mentiinkin. Hotellille palattiin hyvissä ajoin ja ennen
illallista oli hieman aikaa hoitaa
tuliais- ym. ostoksia läheisessä
ostoskeskuksessa.
Retkeläiset oli informoitu
korttimaksun käytännöllisyydestä Norjassa, mutta Hamarin hotellin kassajärjestelmä oli tiltalt.
Kortti ei kelvannut, ja raha piti
kiikuttaa respaan ja kertoa mitä
ruokajuomaa oli tullut tilanneeksi ja vielä baaristakin jotain.
Moiset pikkuseikat eivät menoa
häirinneet. Aamiaispöydästä alkaen illallisiin asti ja ylikin joukkomme verbaaliset lahjakkuu-

Keskellä Naton sotaharjoitusta.

det pitivät hieman hiljaisempien
hauskuuttamisesta huolen.
Perjantaina aamupäivällä nokka kohti Osloa. Suora lento Helsinkiin oli nopea, perillä oltiin
jopa etuajassa ja lentokenttäjuna
toi Tikkurilaan tuossa tuokiossa.
Pohjoiseen jatkava juna olikin
sitten myöhässä ”kalustosyistä”
ainakin 30 min. Norjassa rautatielaitos pyytää anteeksi minuutin myöhästymistä, terveisiä
Veeärrälle.
Monet mieltävät Norjan kalliina maana, mutta hintataso oli
kokolailla sama kuin Suomessa,
paitsi sonnien kohdalla: Parhaista sonneista maksetaan 20 000€
(Karkea hintavertailu oli helppoa
1€ = 10 kruunua)
Kiitokset kaikille osallistujille
ja erityisesti ruokailujen sponsorointiin osallistuneille: Atria,
HKScan, Snellman ja Semex. Erityiskiitokset myös tulkkina toimineelle Katri Stroheckerille!
J.J. ■
Kuvat: Isomäki/Jantunen
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Ilta Rosenborg BK kabinetissa
Ensimmäinen päivä jatkui vielä
illalla. Hotellimme yhteydessä oli
Norjan parhaan jalkapallo seuran Rosenborg BK kabinetti, jossa
seinät olivat täynnä kunniakirjoja
voittajista. Ensimmäinen puhuja
oli Norjan lihakarjajärjestö Tyr:n
kakkosmies Erling Gresseth. Hän
kertoi jalostusorganisaatiosta, sen
toiminnasta ja sonnien testaus
asemasta. Testauksesta Katri Stroheckerin tarkka selvitys toisaalla.
Vuonna 1975 perustettiin organisaatio ja oma testiasema 1987.
Sitten 1998 rakennettiin uusi ase-

ma Karkearehun hyötysuhde on
tullut mukaan testiin, koska haetaan eläimiä, joka kasvaisi karkealla rehulla parhaiten.
Elävien eläinten tuonti on kielletty. 90-luvun alussa tuotiin vielä
Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta.
Sen jälkeen laitettiin rajat kiinni.
Jos joku uhkarohkea tuo, hänellä ei ole asiaa jalostusohjelmiin.
Keskusteltiin genomitestauksesta.
Norjalaiset haluaisi pohjoismaiden
kanssa yhteistyötä, koska tuntuisi
luonnolliselta että tavoitteet olisivat samanlaisia. Suomalaiset ker-

toivat että Suomessa haaveillaan
irlantilaisten kanssa yhteistyötä.
Tuntui olevan kaikkien mielestä
vähän kaukaa haettua. Saattaa olla
tavoitteet kaukana toisistaan.
Illan toisen puheenvuoron käytti
Norjan Limousinyhdistyksen puheenjohtaja Bjorn Aasen. Limousin eläinten lukumäärä on tehnyt
huiman nousun, vuonna 2011 se
oli 2900 ja 2017 – 11 000. Suureen
nousuun vaikuttaa myös se, kun
2014 hyväksyttiin rotupuhtauteen
riittää 75% limousin rotua. Tällä
pääsee jalostuslaskentaan mukaan.

Karjakirjaukseen vaaditaan DNA
– testi, varmistus oikeasta polveutumisesta.
Kasvatusasemalla
muutettu
ruokintaa karkearehuvaltaiseksi.
Rodun sisällä on erilaisia eläimiä.
Jos tavoitellaan kovaa kasvua, menetetään emo-ominaisuuksia. Lihakkuus ja hieno luustosuus on
kehitettäivä ominaisuuksia. Jalostusorganisaatio tarkistaa vuosittain
tavoitteita. Kysyttäessä lehmien rakennearvostelua, kaikkien testiasemalle menevien emät arvostellaan.
Keskimäärin Norjassa on emoja

Norjalainen lihakarjajalostus etenee
suunnitelmallisesti yhteistyöllä
Ryhmä suomalaisia lihakarjakasvattajia
tutustui norjalaiseen lihakarjajalostukseen
lokakuisella matkallaan keski-Norjassa.
Kävimme tilavierailulla Limousinkarjatiloilla ja lisäksi Hamarissa
siitossonnikasvattamossa.
TYR on Norjan liharotujen jalostusorganisaatio, jonka omistavat
norjalaiset pihvilihan tuottajat. Lihakarjan jalostusta tehdään viiden
päärodun kanssa: Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin ja Simmental. Näiden rotujen
edustajat ovat mukana jalostusyhteistyössä ja jalostajien näkemyksillä ja mielipiteillä on merkittävä
vaikutus kokonaisuuden kehittämisessä. TYR huolehtii myös jalostusrekisteröinnistä
Highland
Cattle-, Tiroler Grauvieh-, Blonde d’Aquitane-, Dexter- ja Belted
Galloway-rotujen osalta. TYR on
vastuussa liharotuisten eläinten
jalostustyöstä, kantakirjauksesta
ja lihakarjan edunvalvonnasta ja
pihvilihan tunnettavuuden edistämisessä. TYR:n tavoitteena on
parantaa lihakarjan kasvattajien
taloudellista tilannetta kehittäen
lihakarjan kokonaislaatua ja saaden markkinoille terveitä ja korkealaatuisia liharotuisia eläimiä.

Keinosiemennyssonnien annoksia
toimitetaan myyntiin oman maan
lisäksi vientimarkkinoille.
Jäseniä on n. 1800 karjan omistajaa ja TYR:n palkkalistoilla on
yhdeksän työntekijää. Toimintaa
ohjaa hallitus sekä jalostuksen
neuvontaryhmä. Hallituksen jäsenet valitaan joka vuosi yleisessä
kokouksessa. Jalostuksen neuvontaryhmä koostuu henkilöistä, jotka
ovat esimerkiksi olleet aikaisemmin TYR:n hallituksessa tai muuten aktiivisesti TYR:n toiminnassa
ja kehittäneet norjalaista lihakarjajalostusta. Neuvontaryhmällä on
suuri merkitys jalostustoiminnan
kehittämisessä.

Liharotuisten siitossonnien
markkinointi ja tuotanto
Norjassa jalostetaan oman maan
sisällä laadukasta pihvikarjaa. Lihakarjan kasvattajia ja lypsykarjoja
rohkaistaan käyttämään norjalaisia liharotusonneja keinosiemen-

nyksessä. Lihakarjan jalostuksessa
korostetaan sekä tuotannollisia,
toiminnallisia että terveyteen liittyviä ominaisuuksia. Erityisesti korostetaan jalka- ja sorkkarakenteen
merkitystä. Tätä ominaisuutta on
voimakkaasti jalostettu jo vuosien
ajan, sillä jalka- ja sorkkarakenteella on hyvin suuri merkitys kokonaistuottavuuden kannalta.
Viiden päärodun jalostuksessa
on laajat jalostustavoitteet. Hyvä
rehunhyväksikäyttökyky,
kapasiteetti syödä karkearehua, hyvä
jalka- ja sorkkarakenne, vahva lihakkuus, helpot poikimiset ja hedelmällisyys ovat esimerkkejä jalostustavoitteista. Lihaksikkuutta
ja marmorointikykyä testataan ultraäänilaitteen avulla vuoden ikäisiltä jalostuseläimiltä. Yleistavoitteena on tuottaa korkealaatuisia
teuraseläimiä. Kaikista pääroduista on tarjolla nupoja keinosiemennyssonneja ja jalostuseläimiä.
Norjan terveysstatus on korkea. Tarttuvien tautien suhteen
ollaan varovaisia ja ennaltaehkäisyyn kiinnitetään paljon huomiota. Kaikki oman maan liharotuiset
keinosiemennyssonnit on testattu
ja rokotettu IBR-IPV:tä, BVD:tä,
sinikielitautia ja Schamallenbergin
virusta vastaan.

Liharotuisten siitossonnien testaus
Liharotuisten sonnien testausasema sijaitsee Staurissa. Testiaseman
toiminnasta vastaa jalostusorganisaatio (TYR). TYR tiedottaa
liharotuisten eläinten jalostajille
vuosittain hyvissä ajoin ennen siemennysajankohtaa mitä sonneja
toivotaan tulevien vuosien keinosiemennyssonnien isäsonneiksi.
Jalostajia rohkaistaan siementämään parhaat lehmät näillä sonneilla. Suositeltavat sonnit ovat
sekä tuontisonneja että oman maan
parhaita keinosiemennyssonneja.
Vuosittain tarjotaan noin 300 sonnivasikkaa testiasemalle, joista 80
valitaan lopulliseen kasvuseurantaan. Karsinta tapahtuu seuraavien

ominaisuuksien perusteella:
Sonnivasikat:
Poikimahelppous, vasikan oma
syntymäpaino sekä syntymäpainoindeksi, jalostusarvot, luonne,
rakenne (erityisesti jalka- ja sorkkarakenne), kasvu.
Sonnivasikan emä:
Poikimahelppous, jalostusarvot,
luonne, rakenne (erityisesti jalkaja sorkkarakenne sekä utarerakenne), terveys ja hedelmällisyys.
Sonnivasikat saapuvat kasvatusasemalle noin 180-200 pv:n ikäisinä. Saapumiset ajoitetaan neljän
viikon aikajaksoihin. Jokainen ryh-

23 kpl lialla. Sonnien keskiteuraspaino on 343 kg, matalako siksi,
koska alle vuoden ikäisiä menee
paljon teuraaksi limousinydinohjelman tähden. Syntymäpainojen
keskiarvot sonnivasikoilla 43,4 ja
lehmävasikoilla 40,9. Vasikkakuolleisuus 3,2% mistä ollaan vähän
huolissaan, oli punnitukset. Syntymäpainot 67%, 200 pv 18%, 365
14%. Norjassa on aktiivinen Limousinyhdistys. ”Puhutaan maailman parhaista lehmistä” kiteytti
puheenjohtaja.
Lea Järvinen ■

mä käy läpi ns. sopeutumisjakson,
jolloin eläimet totutetaan ruokintaan ja tehdään tarvittavat terveyteen liittyvät toimenpiteet (mm.
rokotukset). Varsinainen kasvukoe alkaa 230 pv:n iässä ja kestää
147 päivää. Kasvukokeen aikana
eläimen yksilöllinen rehun syönti
mitataan päivittäin. Rehun syöntimäärän avulla lasketaan eläimen
rehunkulutus tuotettua lihakiloa
kohti. Vuoden ikäisenä sonnille
tehdään ultraääni mittaus, jossa
määritetään paksun selkälihaksen
koko, rasvan paksuus sekä marmorointi. Vuoden ikäiset sonnit myös
rakennearvostellaan 22 rakenneominaisuuden mukaan. Jokaisella
viidellä rodulla on omat optimiarvonsa (= tavoitteensa) eri rakenneominaisuuksille. Kasvukokeen
lopussa jokaiselle rodulle lasketaan
rotukohtainen kokonaisjalostusarvo seitsemän eri ominaisuuden
perusteella ja eri painotuksilla.

Kasvukokeen jalostusarvon muodostuminen ja painotusprosentit roduittain:
Päiväkasvu
(keskipäiväkasvu
kasvukokeen
aikana, 147pv)
Karkearehun syönti
(keskimääräinen
karkearehun syönti
kasvukokeen
aikana, 147pv)
Rehun
hyväksikäyttö
(rehun kulutus
tuotettua lihakiloa
kohti kasvukokeen
aikana, 147pv)
Selkälihaksen koko
Rasva
Marmorointi
Rakennearvostelu

Ab
15%

Ch
30%

Hf
15%

Li
15%

Si
25%

25%

15%

25%

25%

15%

27,5%

25%

25%

35%

25%

10%

10%

10%

15%

12,5%
10%

5%
15%

10%
5%
10%
15%

15%

5%
15%

Kaikki sonnit, joilla on huono
luonne tai rakenneongelmia teurastetaan, vaikka niillä olisi muuten korkeat indeksit. TYR valitsee
16 parasta sonnia keinosiemennyskäyttöön, noin 25% sonneista
päätyy syystä tai toisesta teuraaksi
ja loput myydään huhtikuussa järjestettävässä avoimessa huutokaupassa. Keinosiemennyssonnit ovat
rotunsa parhaita yksilöitä, joita
toivotaan käytettävän rotujen par-

haille lehmille, jotta saadaan jälleen uusia keinosiemennyssonneja
markkinoille.
Vuoden 2019 sonnihuutokauppa järjestetään 27.4.2019 ja suomalaiset lihakarjan jalostajat toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi
tapahtumaan!
Lisätietoja löytyy: http://kunde.
hamar.media/tyr/oksekatalogen/
Katri Strohecker ■
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KRYPTO TULI TALOON – MITÄ NYT?
TOIMINTAOHJE EMOLEHMÄTILOILLE KRYPTOSPORIDIOOSIN HALLINTAAN

TARTUNTA JA DIAGNOOSI

• Vasikan ripulin hoito on

CRYPTOSPORIDIUM PARVUM ON YKSISOLUINEN ALKUELÄIN, JONKA AIHEUTTAMA RIPULITAUTI
TARTTUU VASIKOIHIN, MUIHIN KOTIELÄIMIIN JA IHMISEEN.
Kryptosporidioositartunta saadaan suun kautta,tartunnan saaneiden
vasikoiden tai emän lannasta, likaisista vetimistä, rehusta ja rakenteista.
Sairaat vasikat erittävät ulosteessaan runsaasti kovakuorisia munia eli

• Kipulääke ja pakkojuotto

eläinlääkärin ohjeen mukaan

tukihoitoa
• Normaaliravinnon lisäksi

”TERNIMAITO =
VASIKAN
LAATUTAKUU”

laadukas elektrolyyttiliuos
nestehukkaan

• Brix% -lukema yli 22
• Juo hyvällä imulla <4h

syntymästä
• Tarve 15% elopainosta

ensimmäisen vuorokauden
aikana!

ookystia.
Ookystat ovat erittäin kestäviä ja säilyvät ympäristössä ja rakenteissa
-&0(66+56.&)6*-70&)04)& ;'))" ;(1&211/'
auringonvalo edesauttavat ookystien tuhoutumista. Yleisesti käytetyt
desinfiointiaineet tehoavat huonosti.
Oireetonkin eläin voi levittää tartuntaa ja hyvin pieni annos riittää
sairastumiseen. Diagnoosi tehdään lantanäytteestä.

ELÄINTEN MYYMINEN
KRYPTOPOSITIIVISELTA
EMOTILALTA
• Kirjaa erityistilannemerkintä Nasevaan aina kun

vasikat oireilevat.

• Erityistilannemerkintä voidaan poistaa kun

eläinlääkärin tekemää tautivastustussuunnitelmaa
toteutetaan, vasikoilla ei ole enää taudin oireita eikä
estolääkitys ole enää tarpeellinen

• Ei vaikutusta teurasliikenteeseen

• Terveitä nautoja voidaan myydä eloon normaalisti,

kun ne ovat olleet erillään oireilevista eläimistä
vähintään kaksi viikkoa.
• Myydessä on hyvän tavan mukaista ilmoittaa tilan
tautitilanteesta.

TAUDIN HALLINTA
EMOTILALLA

SUOJAA
S
UOJAA ITSESI..
ITSESI..

Erota terveet poikimattomat ja emä-vasikkaparit
erilleen sairastuneista
Kuivita runsaasti ja pidä poikima-alue puhtaana.
Ookystat viihtyvät kosteassa alustassa. Pyri
estämään lannan leviäminen terveiden ja sairaiden
eläinten karsinoiden välillä.

OIREET
O
IREET J
JA
A TAUDINKULKU
TAUDINKULKU

RIPULI

JUOMATTOMUUS ON
ENSIMMÄINEN OIRE!

Kesto 5-6 vrk.

Tyypillisesti vasikka
sairastuu alle kuukauden,
usein 1 - 2 viikon ikäisenä.

Aiheuttaa vakavan
nestehukan ja elimistön
happamoitumisen.

KUOLEMA
seuraa jos tukihoito on
riittämätöntä ja etenkin jos
vasikalla on muita tartuntoja
samanaikaisesti.

Ylläpidä lyhyet poikimakaudet – ympäri vuoden
poikivilla taudin hallinta on mahdotonta!
Kun vasikat ovat olleet kaksi viikkoa oireettomia
voit yhdistää vanhempien vasikoiden vasikka-emo
pareja tai siirtää parit laitumelle tai
jaloittelutarhaan. Varoajalla vältetään laitumen
tai tarhan saastumista ookystilla.

PIHATON KEVÄTSIIVOUS!
Pihatto ja karsinat pestään viimeistään

HOITO
• Kryptosporidioosiin ei ole

olemassa rokotetta eikä
varsinaista lääkettä.

poikimakauden jälkeen, kun eläimet ovat

• Estolääkitys (Halocur)

hankalissa tartuntatilanteissa
voi lieventää oireita, mutta
siirtää erityspiikkiä
myöhemmäksi.

laitumella. 1. Puhdista liasta 2. Kuumapese 3.

Hoida
Ho
Hoi
da
a ain
aina
a tterveet
erveet
erv
rvve
eet
et va
e
vasik
vasikat
sik
ka
att ensin
ens
ensin!
nssin
n
n!! V
n
Va
Varaa
araa
a omat
om
o
matt
työ
yövaa
yö
vaatte
ttt et
tte
tteet
et, sa
saapp
a aat
app
aat ja ho
hoito
itovä
ito
väline
eet sai
ssairaille.
raiille
raille
e.
työvaatteet,
saappaat
hoitovälineet
Käytä kertakäyttöhanskoja aina hoitaessasi
ipuli sik it V
ihd h
nsk t h
ti kun olet
l t
ripulivasikoita.
Vaihda
hanskat
heti
hoitanut sairaat vasikat. Pese kädet huolellisesti
likaisten töiden jälkeen ja aina ennen syömistä,
juomista tai tupakointia. Käytä lisäksi suunsuojaa
pestessäsi karsinoita ja laitteita.

..JA KARJASI KRYPTOSPORIDIOOSILTA!
Tee tautisulku vierailijoille: sisääntulossa erillinen
puhdas ja likainen alue, tilan saappaat ja haalarit
sekä käsienpesupaikka.
Tee erillinen lastaustila eläinhallin ulkopuolelle.

Tee
erillinen lastaustila
eläinhallin
ulkopuolelle.
Eläinkuljettajia
ei päästetä
eläintiloihin.
Eläinkuljettajia ei päästetä eläintiloihin.
Lannanlevityksessä tulee varoa laidunten sekä

Lannanlevityksessä
varoa laidunten
sekä
eläinten ja ihmisten tulee
juomavesien
saastumista!
eläinten ja ihmisten juomavesien saastumista!

Käsittele erikoisdesinfiointiaineella (Kenocox,
Kilcox Extra, Neopredisan) eläinlääkärin
ohjeen mukaan. 4. Anna kuivua useita päiviä
tai viikkoja.

Lisätietoa: ETT ry:n sivuilla https://
www.ett.fi/sisalto/kryptosporidioosi
Lisätietoa:
ETT ry:n sivuilla https://
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MIKÄ IHMEEN RÉUNION














WŝŶƚĂͲĂůĂϮϱϭϳŶĞůŝƂŬŵ
ZĂŶƚĂǀŝŝǀĂĂϮϬϳŬŵ
/ŶƚŝĂŶǀĂůƚĂŵĞƌĞŶƐĂĂƌŝ
ŬƚŝŝǀŝŶĞŶƚƵůŝǀƵŽƌŝ͕
ƉƵƌŬĂƵƚƵŝϮϬϭϴ
ƐƵŬŬĂŝƚĂŶ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ
ƵƚŽũĂǇůŝϯϱϬ͘ϬϬϬ
ϭϲϰϮƌĂŶƐŬĂůĂŝƐƚĞŶĂƐƵƚƚĂŵĂ
KƐĂhͲƚĂ͕ǀĂůƵƵƚƚĂĞƵƌŽ
,ŝŶƚĂƚĂƐŽǀĂƐƚĂĂWĂƌŝŝƐŝĂ
sćĞƐƚƂƐƚćϰϬйŬƌĞŽůĞŝƚĂ͕
ƌĂŶƐŬĂůĂŝƐŝĂŶϲй
DĂĂŝůŵĂŶĞŶŶćƚǇƐǀƌŬ
ƐĂĚĞŵććƌćƐƐć͗ϭϴϳϬŵŵ
ŝůĂŽƐ͕ϭϲ͘ϯ͘ϭϵϱϮ
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Kasvattajaosuuskunnan
terveisiä poikakotitoiminnasta
Keväällä 2019 ei Alavieskassa järjestetä sonnihuutokauppaa. Valitettavasti tänä syksynä kasvattamoon
tuli pälvisilsa siirrettyjen vasikoiden
mukana. Koska kyseessä on tarttuva
eläintauti, eläimiä ei voi myydä kasvattamosta eloon. Vasikoiden lähtötiloilla on toimittu ohjeiden mukaan
ja vasikoilla on ollut asianmukaiset
todistukset karjan terveydentilasta. Pälvisilsa on tarttuva tauti ja on
eläinlääkärin tarkastushetkellä ollut
itämisvaiheessa eikä merkkejä tartunnasta ole voitu havaita. Kaikkia
tiloja, joista vasikoita on siirretty
kasvattamoon, on tilanteesta informoitu aiemmin.
Eläinkauppaan sisältyy aina riski
vaikka kaikki tarkastukset ja testit
tehtäisiin oikein. Tapaus on harmillinen todiste siitä. Pälvisilsa on hankala ja kallis saneerattava varsinkin
kylmästä kasvattamosta jotka ovat
hankalia pestäviä. Niiden rakenteissa käytetään myös paljon puuta jossa
itiöt säilyvät pitkään ja tauti voi puhjeta uudestaan pitkänkin ajan kuluttua. Näistä syistä poikakotitoiminta
siis päättyy Alavieskassa, teuraskasvatusta tilalla voi jatkaa helpommin.

Limousin poikakotitoiminnan jatko
Poikakotitoiminta ja huutokaupat
ovat osoittautuneet tarpeelliseksi

Nostetta Naaraista-sivut on poistettu käytöstä.

UUSI NETTIOSOITE ON:
www.kasvattajaosuuskuntalimousin.ﬁ

Limousin kasvattajille ja jalostajille. Siitossonneille on ollut koko
vuoden hyvä kysyntä ja muutenkin
jalostuseläinten kysyntä vaikuttaa
jatkossa hyvältä. Tautitapauksen
vuoksi menetetään useita siitossonneja ja sonneista voi olla pula keväällä. Tästä syystä olisi tärkeää, että

jalostustilat kasvattaisivat sonneja
mahdollisuuksien mukaan itse. Joitakin vasikoita on siirretty muiden
teurastamoiden poikakoteihin tilapäisesti. Tässä tilanteessa tarvitaan
luovuutta ettei hyvää eläinainesta
päädy suotta teurastamoon. Heikko
rehuvuosi ei osaltaan paranna tilan-

netta. Osuuskunta auttaa sonnien
markkinoinnissa ja sonnien tietoja
voidaan kerätä vaikka osuuskunnan
nettisivuille yms.
Koska keskitetylle siitossonnikasvatukselle on kysyntää ja sitä on
harjoiteltu muutama vuosi menestyksekkäästi, ei toiminta lopu tähän,

vaan Kasvattajaosuuskunta Limousinin hallitus jatkaa työtä uuden
yhteistyötilan löytämiseksi. Tavoitteena on että 2020 olisi taas sonnihuutokauppa ja Limousinin oma
poikakotitoiminta jatkuu.
KoLim Hallitus/Pertti Pohja ■

ESTÄ PÄLVISILSAN LEVIÄMINEN!
Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana on tullut esille selvästi
aiempaa enemmän uusia pälvisilsatapauksia sekä maidon-, että myös
naudanlihantuotantotiloilla,
ja
suuntaus näyttää valitettavasti jatkuvan. Osa tapauksista on löytynyt
eläinlääkäreiden tilakäynneillä pälvisilsaepäilyn ja sen perusteella tehdyn näytteenoton perusteella. Valitettavan usein on kuitenkin myös
sattunut tilanteita, joissa pälvisilsatartuntaa ei ole huomattu ajoissa, ja
tauti on päässyt leviämään tilalta toiselle joko eläinten mukana tai muulla tavoin. Eläinkaupassa onkin syytä aina käyttää Nasevasta saatavaa
sähköistä terveystilanneraporttia tai
terveystodistusta, josta selviää lähtötilan eläinten tautitilanne.
Mikäli tilalla todetaan pälvisilsatartunta, siitä tulee aina tehdä
erityistilannemerkintä
Nasevaan
ja ilmoittaa tartunnasta myös teurastamolle, jotta tartuntaa ei levitettäisi eläinkuljetusten mukana.
Mahdolliset välitysvasikat voidaan
ohjata kasvattamoihin, joissa jo on
pälvisilsatartunta ja joissa jo rokotetaan sitä vastaan. Tilalla todetusta
pälvisilsatartunnasta on myös aina
syytä ilmoittaa etukäteen kaikille tilan eläintiloissa kävijöille sekä
muistuttaa tartunnan zoonoosiluontoisuudesta eli tarttuvuudesta myös

ihmisiin; lomittajat, seminologit,
eläinlääkärit, sorkkahoitajat, huoltomiehet jne.

Pälvisilsaitiöt
säilyvät pitkään
Pälvisilsaa aiheuttavan Trichophyton
Verrucosum -sienen itiöt ovat hyvin kestäviä ja säilyvät navettaolosuhteissa kuivassa pölyssä tartuntakykyisinä jopa 5-10 vuotta. Tauti
leviää kosketustartuntana suoraan
eläimestä toiseen, mutta voi levitä
myös eläinten lähiympäristön, työvälineiden,
eläinkuljetusautojen,
kuljetusköysien, vaatteiden yms.
välityksessä. Taudin itämisaika on
vähintään kolme viikkoa. On myös
tilanteita, joissa pälvisilsatartunnan
mahdollinen alkulähde on jäänyt
täysin epäselväksi ja on pohdittu
taudin leviämistä esimerkiksi villieläinten mukana. Sisällä eläintiloissa
pälvisilsaitiöt voivat levitä jopa ilmavirtausten mukana. Suurin leviämisriski tilalta toiselle on kuitenkin tartuntaa kantavien eläinten mukana.
Pälvisilsa näkyy eläinten iholla pyöreinä, reunoiltaan leviävinä,
karvattomina läiskinä. Aluksi iho
on punertava, mutta muuttuu vähitellen harmaaksi ja panssarimaiseksi. Tavallisesti läiskiä esiintyy pään
ja kaulan alueella, mutta niitä voi
olla myös muualla eläimen iholla.

Tyypillisimmät oireet näkyvät vasikoissa. Aikuisilla naudoilla tauti voi
esiintyä pelkkinä punertavina karvattomina alueina. Oireet kestävät
tavallisimmin noin 2-6 kuukautta,
minkä jälkeen ne vähitellen katoavat
eläimelle kehittyvän vastustuskyvyn
ansiosta. Pälvisilsa ei aiheuta kutinaa, mutta ihovaurioihin pesiytyy
helposti jälkitauteja, jotka saattavat
aiheuttaa voimakastakin kutinaa.
Tilalla mahdollisesti olevan pälvisilsatartunnan havaitsemista hankaloittaa se, että tauti on saattanut
muhia tilalla vuosikausia lähes oireettomana. Joillakin yksittäisillä
eläimillä saattaa olla havaittavissa
muutamia pieniä karvattomia alueita pään ja kaulan alueella. Tilalla olevat eläimet ovat tartunnalle
vastustuskykyisiä, mutta kantavat
pälvisilsaitiöitä karvapeitteessään.
Tartunta puhkeaa sitten tilalta siirrettyjen eläinten vastaanottajatilalla,
jonka eläimet eivät ole vastustuskykyisiä pälvisilsalle.

Tartuntaa vastaan
kannattaa suojautua
Tilan tärkein keino suojautua pälvisilsatartunnalta on vastuullinen
toiminta eläinkaupassa. Tämän lisäksi on syytä edellyttää kaikilta tilan eläintiloissa kävijöiltä tilan tarjoamien suojavaatteiden käyttöä sekä

Pälvisilsa esiintyy naudalla yleisimmin pään ja kaulan alueella pyöreinä,
karvattomina alueina, jossa on harmaata karstaa keskellä.
käsien pesua ja desinfiointia mennen tullen. Tätä varten on tuotantotilojen sisäänkäynnissä hyvä olla
asianmukaisesti varustettu tautisulku. Sisälle tuotantotiloihin vietävien
työvälineiden ja tarvikkeiden tulee
olla edellisen tilan jälkeen puhdistettuja ja tarvittaessa desinfioituja.
Suojavaatteille riittää normaali kirjopesu + 60 C lämpötilassa. Saappaat
pestään ja desinfioidaan 1 % Virkon-S tai Virex-liuoksella. Eläinten

kanssa kosketuksiin pääsevät kissat
ja koirat ovat riski, mikäli ne käyvät
myös muilla tiloilla, joilla on pälvisilsaa. Koiria ei pidä ottaa mukaan
muille tiloille ja ne on syytä pitää
kiinni, etteivät ne pääse naapuriin.
Pälvisilsatartunnalta on mahdollista
välttyä, mutta se edellyttää huolellisuutta tautisuojauksessa ja vastuullista toimintaa kaikilta tilalla työskenteleviltä ja eläintiloissa kävijöiltä.
Olli Ruoho ■
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RISTEYTYSKUVAARVOITUS

Tiedät, luulet tietäväsi vai arvaat?

Mikä risteytys?

Oikea vastaus sivun alareunassa.

Kuvassa Iso-Mikkolan Lili, hyvä ja maitoinen emo.

2018 yhdistyksen
päätapahtuma oli
35v juhla ja
talvipäivä Oulussa.
Vierailu SSAB:n
Ruukin tehtaalla ja
tutustuminen
Luke Ruukkin
tutkimusasemaan.

Oikea vastaus: Emä Hol X Li ( Suc Ay May), Isä PSK
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Jalostuslainsäädäntö uudistus
Kotieläinjalostusta koskeva lainsäädäntö on uudistettu EU-tasolla. Ns. EUn jalostusasetus (EU
2016/1012) ja toimeenpanoasetus
(EU 2017/717) astuivat voimaan
1.11.2018. Näiden asetusten voimaantulo tuo muutoksia myös
kansalliseen lainsäädäntöön (laki
eläinjalostustoiminnasta
(319/
2014) ja laki eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
(514/2018).
Lainsäädäntö uudistuksen tavoitteena on ollut yhtenäistää eri
kotieläinlajeja koskeva jalostus-

lainsäädäntö yhden asetuksen alaisuuteen aikaisempien useiden eri
direktiivien ja päätösten viidakosta. Uuteen asetukseen on koottu
yhteen nautojen, hevosten, sikojen,
lampaiden ja vuohien jalostustoimintaan liittyvät säädökset.
EUn jalostusasetus määrittelee
millaiset organisaatiot voivat toimia jatkossa kantakirjanpitäjinä
sekä ehtoja kantakirjan rakenteelle
että miten jalostusorganisaatioita
valvotaan. Toimeenpanoasetuksessa määritellään jalostuseläinkaupan
mallitodistukset eläville eläimille,

Jalostusohjelman kuvaus
RODUN NIMI
Limousin
JALOSTUSOHJELMAN VALINTA- ja
JALOSTUSTAVOITTEET
Limousin –rodun jalostuksessa pyritään parantamaan rodun lihantuotanto-ominaisuuksia niin, että
ruhojen laatu vastaisi lihateollisuuden tarpeita ja lihan laatu kuluttajien
odotuksia sekä että tuotantokustannukset lihakiloa kohti alenisivat. Tärkeimpiä jalostettavia ominaisuuksia
ovat emo-ominaisuudet, poikimisten
helppous, vasikoiden kasvutaipumus
ja ruhojen lihakkuus.
RODUN OMINAISPIIRTEET
Rodun ominaispiirteet/rotumääritelmä: Limousin on alkuperältään ranskalainen, sarvellinen, keskikokoinen
liharotu. Nykyään on myös nupoja sukulinjoja. Pääväri on kirkkaan
kullanruskea. Jalkojen sisäpinnoilta,
hännän alta, kivespusseissa tai utareissa, sekä silmien ja turvan ympäriltä väritys on vaaleampi. Sävyeroja
vaaleanruskeasta hieman tummempaan ruskeaan hyväksytään, mikäli
edellämainitut vaaleat kohdat täyt-

tyvät. Turpa tulee olla vaalea. Lihaksikkuus esiintyy kautta koko rungon.
Jalkojen tulee olla siroluiset, mutta
vahvat. Eläimellä tulee olla hallittavissa oleva luonne.
JALOSTUSOHJELMAN MAANTIETEELLINEN TOTEUTUSALUE
Suomen tasavallan alue.
JALOSTUSELÄINTEN TUNNISTUS
Kantakirjaan merkittävien eläinten
yksilöllinen tunnistus tehdään nautojen tunnistusta ja rekisteröintiä
koskevan unionin eläinterveyssäännöstön mukaisesti. Ulkomailta tuotujen eläinten/alkioiden /sukusolujen
tunnistus tehdään eläimen/alkion/
sukusolujen mukana seuranneen jalostustodistuksen perusteella.
Eläimen alkuperään liittyvät siemennys-, astutus- tai alkionsiirtotiedot pitää olla asianmukaisesti dokumentoitu Faban tietojärjestelmiin
tai karjan omiin tietojärjestelmiin
(esim. siemennyskortti). Eläimen
isyys arvioidaan annettujen tietojen
perusteella ja sen perusteella päätetään tarvitaanko eläimestä dna-näyte
ja polveutumistutkimus. Eläimen
omistajan on tarvittaessa toimitettava dna:ta sisältävä näyte (esim. karva,

sukusoluille ja alkioille. Uudistunut
todistus on jalostustodistus (eng.
zootechnical certificate)
Aikaisemmin jalostusjärjestönä toimineet organisaatiot saavat jatkaa lainsäädäntömuutosten
jälkeen, mutta kansallisesti lainsäädäntöä valvova viranomainen
Evira on edellyttänyt, että organisaatiot huolehtivat siitä, että hyväksytyt jalostusohjelmat on määritelty voimaan astuvan asetuksen
mukaisesti.
Suomessa Faba on limousin-rodun kantakirjanpitäjäorganisaatio.

Syksyn aikana entinen kantakirjaohjesääntö muokattiin vastaamaan
uudistuvan lainsäädännön mukaisesti rodun jalostusohjelman
kuvaukseksi. Jalostusohjelman kuvauksessa määritellään rodun jalostustavoitteet ja ominaispiirteet,
millä maantieteellisellä alueella
jalostusohjelmaa toteutetaan, miten jalostuseläimet tunnistetaan,
millainen on kantakirjan rakenne ja lyhyt kuvaus jalostusarvojen
laskentamenetelmistä (tai viittaus
nettisivuille). Sekä pää- että sivuosaston eläinten tulee täyttää

veri tai kudos) ja sen vanhemmista (ei
isästä, jos se on keinosiemennyssonni) jalostusjärjestölle polveutumisen
varmistamista varten. Keinosiemennyskäyttöön tarkoitettujen sonnien
polveutuminen varmistetaan polveutumistestillä.
Eläinten tunnistetietoihin voidaan
tallentaa väri ja sarvellisuus.
Ulkomailta tuotuja tai siellä olevia eläimiä voidaan hyväksyä kantakirjaan, jos ne on kantakirjattu
kyseessä olevan rodun kantakirjaan
lähtömaassa. Tuontialkiosta syntynyt
eläin voidaan hyväksyä kantakirjaan,
jos sen vanhemmat ovat kantakirjattu lähtömaan kantakirjaan. Tuontieläinten kantakirjaan hyväksymisen
edellytyksenä on eläimen tai alkion
alkuperän todistava jalostustodistus.
Eläin voidaan merkitä kantakirjaan
myös sen poistamisen jälkeen.

1. Pääosasto
Pääosasto on jaettu perus- ja valioluokkaan
Perusluokka
Pääosastoon hyväksytyn eläimen tulee täyttää rodun ominaispiirteet ja
polveutua vanhemmista ja isovanhemmista, jotka on merkitty rodun
pääosastoon. Pääosaston perusluokkaan kuuluvan eläimen kantakirjanumeron yhteydessä käytetään osastotunnusta Li
Valioluokka
Valioluokkaan kuuluvan eläimen
kantakirjanumeron yhteydessä käytetään osastotunnusta LiV.
• sonnit
o jälkeläisarvosteltu vähintään 10
jälkeläisen suhteen, ja sen kokonaisjalostusarvo on tällöin ollut
vähintään +10. Sonni on lisäksi rakennearvosteltu.
• lehmät
o jälkeläisarvostelu vähintään 2
jälkeläisen suhteen, jolloin kokonaisjalostusarvon tulee olla vähintään +10. Lisäksi lehmän tulee olla
rakennearvosteltu.

POLVEUTUMISTEN
REKISTERÖINTIJÄRJESTELMÄ
Kantakirjaan merkittävien eläinten
polveutumistiedot tallennetaan Faban kantakirjarekisteriin, jota teknisesti ylläpitää Mtech Oy. Rekisteri
sijaitsee Vantaalla.
KANTAKIRJAN RAKENNE
Kantakirja muodostuu pää- ja lisäosastoista, sekä arvon mukaan määräytyvistä luokista.

rodun ominaispiirteelle asetetut
ulkonäkövaatimukset ja edelleen
jatketaan käytäntöä, että Faban jalostusasiantuntijat tarkastavat lisäosastoon kirjattavat eläimet.
Kunhan Evira on hyväksynyt
uudistuneen
jalostusohjelman
kuvauksen, niin Faba uudistaa
kantakirjaussovellusta
uusitun
kantakirjarakenteen mukaiseksi
ja jalostusohjelman kuvaukset julkaistaan Faban kotisivuilla.
Pirkko Taureen ■
tuoteryhmäpäällikkö,
FABA osk

Naaraat
Eläimen on polveuduttava emästä
ja emänemästä, jotka on merkitty
rodun lisäosastoon ja eläimen on
polveuduttava isästä, isän isästä ja
emänisästä, jotka on merkitty rodun
pääosastoon.
2. Lisäosasto
Lisäosastoon hyväksytyn eläimen tulee täyttää rodun ominaispiirteet ja
on polveuduttava isästä ja emänisästä, jotka on merkitty rodun pääosastoon. Lisäosastoon kuuluvan eläimen
kantakirjanumeron yhteydessä käytetään lisäosastotunnusta Lix.
ELÄINTEN YKSILÖTULOSTEN ARVIOINTI JA JALOSTUS-ARVOSTELUN
TOTEUTTAMINEN
Jalostusohjelmaan kuuluvien eläinten yksilötulosten kerääminen suoritetaan Faba osk:n ylläpitämän
emotarkkailun kautta sekä eläimen
omistajien omien arviointien kautta
että Faban toimihenkilöiden keräämien tietojen avulla ja näiden lisäksi
teurastamoiden kautta tulleiden tietojen kautta.

Lisäosastoon hyväksytyn eläimen jälkeläisen hyväksyminen pääosastoon:
Jalostusarvostelun suorittaa Faba osk. Keinosiemennyskäyttöön
hyväksyttyjen sonnien jalostusarvostelut julkaistaan
https://fabaweb.mloy.fi/SKJOWeb/wwwJasu/BullSearch.asp
Taulukko 1 Yksilötulosten keräys ja jalostusarvostelu eri ominaisuuksissa
Ominaisuus

Yksilötulosten keräys

Syntymäpaino
Vieroituspaino
Vuodenpaino
Emoindeksi
Teuraspaino
Ruholuokka

Emotarkkailu
Emotarkkailu
Emotarkkailu
Emotarkkailu
Emotarkkailu
Teurastamot

Poikimahelppous
– isänä

Emotarkkailu

Poikimahelppous
Emotarkkailu
– emänisänä
Rakenneominaisuudet Faban toimihenkilöt

Jalostusarvostelu

Lisätietoja

http://www.faba.fi/
fi/tietopankki/
jalostusarvot

http://www.faba.fi/fi/tietoei vielä
jalostusarvostelua pankki/rakennearvostelu

IIndeksit lasketaan viisi kertaa vuodessa, yhdeksälle eri ominaisuudelle.
JJALOSTUSTUSTODISTUSTEN ANNON DELEGOINTI
Toistaiseksi ei ole delegoitu. Delegoinnit ilmoitetaan www.faba.fi -sivustolla.
T
JJALOSTUSTUSOHJELMAN TULKINTA JA MUUTTAMINEN
JJalostusohjelman tulkinnasta päättää Faban hallitus, esim. jalostusvaliokkunnan esityksestä. Tulkintaan liittyvien erimielisyydet selvitetään Faban
ssääntöjen mukaisesti.
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PALKINTOJA
Isomäen Charmen li 1351 synt: 20.06.2007, tuli meille keväällä 2015 lainasonniksi Torniaisen Timolta Ristiinasta ja me Joukon kanssa miellyimme
niin paljon sonniin, että kaupat tehtiin 29.03.2016. Charmen ei paljon melua pitele vaan viihtyy mammojensa kanssa hissukseen, on oikein kiltti ja
rauhallinen poika. Vasikat ovat hyväkasvuisia ja mammat tiineytyy hyvin.
Oikein on Nestori-sonni ainesta.
Terveisin
Jouko ja Riitta Silkala
Ristiinasta

E+
Rentto Mira ja Toni, Juupajoki
Lehtola MTY, Jyväskylä
Joensuu Sauli ja Lepistö Anita, Siikajoki
Ollila Päivi ja Olli-Pekka, Haapavesi

NESTORI-SONNI
Isomäen Charmen synt. 20.6. 2007,
omistaja Jouko ja Riitta Silkala, Ristiina

HAASTAJA:
Saarijärven Särö synt. 5.3.2008,
omistaja Leena ja Kari Liukkonen, Juva

Nestorihaastaja
Saarijärven Särö.
– On ollut kiltti ja
hommansa hoitava
sonni.
I. Ahon Volmar,
EI. Metsä-Paavolan
Rodeo

Vuoden 2018 Nestori M-P Cuurna,
edelleen hyväkuntoisena herrasmiehenä, onnittelee manttelinperijäänsä ja toivottaa kaikille
kolleegoille hyviä astumisia ja
pitkää ikää.
Kuva: Elina Anttila

