Limousin
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Lempeä jätti pitää
hallussaan ennätystä

Mikähän lienee elopaino?

Hurmuri syntyi meillä siemennyksestä 3.4.2012, isä ranskalainen Apache, emä iso.Dorothe,
emänisä Paddais Vabank, emänemä iso.Abeille. Sp. 52 kg, 200 pv
358 kg, 365 pv 624 kg. Hurmuri oli
luonteeltaan todella rauhallinen,
monet kerrat istuin laitumella sen
selkään nojaten, eikä se siitä mitään välittänyt. Oli varma työssään:
sen tiesi että sonnista ei tiineys jäisi
kiinni. Terveenäkin sonni pysyi elämänsä ajan, kerran kävi sorkkahoitaja, muuten ei hoitoja kaivannut.

Kuva: Jokela

TILASTA:
– tilan peltoalaa on vuosien saatossa lisätty, ollen vuokramaineen nyt
n. 82 ha. peltoalasta n. 60% nurmia, rehuviljoilla n. 30%, härkäpapua
n. 5% loppu LHP riista ym. metsää tilalla on n. 42 ha.
PIHVIKARJASTA:
– ensimmäinen li rotuinen risteytys vasikka s.1991 lypsyrotuisten rinnalle,
siitä lähdettiin.
– seuraavaksi ostin v.1994 muutaman ch risteytys hiehon, joista nopeasti luovuin.
– sitten kokeilin siemennyksistä hf risteytyksiä, jotka olivat emoina useita vuosia.
– ensimmäiset 3 polven limpparit tulivat v.1996 Valkeakoskelta.
– ensimmäiset puhtaat limousinit ostin v.1997 Taka-Sihvolan Mikolta.
– tämän jälkeen on hankittu siitoseläimiä lähinnä siitossonneja useilta eri
kasvattajilta.
– viime vuosina myös siemennykset tuontisonneilla on lisääntyneet.
Tapio ja Janne Jokela

”Tänään (31.10.2018) on Snellmanin teurastamolla teurastettu uusi ennätys. Ennätyssonnin
teuraspaino oli 905,5 kg. Vanha
ennätys oli 831 kg ja se tehtiin
lokakuussa 2016” Ennätys oli uutisoinnin arvoinen ja huomasin
sen TV-ruudusta, kun olimme
syömässä ruokalassa. Näitä ruhopainoja tulee harvoin. Vuoden
2019 aikana ei olla vielä ylitetty
800 kg:n ruhopainoa liharotuisilla sonneilla, kommentoi Saara
Rantanen.
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Puheenjohtajan palsta

Luet nyt Suomen Limousinkasvattajat ry lehteä
Limousinkasvattajat ry on valtakunnallinen rotuyhdistys, jonka
tarkoituksena on edistää Limousin
rodun jalostusta Suomessa ja toimia kasvattajia yhteen kokoavana
tahona. Yhdistyksen toimintaan
kuuluu limousin-rotuun ja sen kasvatukseen liittyvän koulutuksen,
opintomatkojen ja virkistäytymistilaisuuksien järjestäminen jäsenille, yleinen tiedottaminen sekä
limousinlihan tunnetuksi tekeminen ja markkinoinnin edistäminen
kasvattajien henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Limousin lehti ilmestyy kerran
vuodessa ja sen toimittaa yhdistyksen johtokunta. Järjestömme
on sitoutumaton ja siksi lehteen
on toimittanut juttuja pihvikarjan
kasvatukseen liittyvät eri yhteis-

työtahot: yksityishenkilöt, teurastamot, jalostusneuvontaan ja jalostustoimintaan liittyvät yritykset
sekä järjestöt.
Limousin yhdistyksen aloitteesta
osa kasvattajista kasvattajat perustivat vuonna 2010 Kasvattajaosuuskunta Limousin. Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana
on jäsenten elinkeinon tukemiseksi
markkinoida jäsenten omistamia
limousin-rotuisia eläimiä, joko
teuraaksi tai eloon. Osuuskunta
edistää myös limousin-rotuisten
nautojen kasvattamisen yleisiä
edellytyksiä.
Kasvattajaosuuskuntaan liittyminen edellyttää Limousinkasvattajat ry jäsenyyttä. Osuuskunta on
luonut Limousin à la Carte tuotemerkin, jonka käyttöoikeuden

osuuskunta omistaa. Kasvattajaosuuskunta on tehnyt yhteistyösopimuksen Snellman Lihanjalostus Oy:n kanssa joka markkinoi
Limousin eläinten liha À la-Carte
tuotemerkin avulla. Osuuskunnalle tulee tänä vuonna täyteen 10
toimintavuotta.
Pihvikarjaliitto on valtakunnallinen toimija joka edistää kaikkien
pihvikarjarotujen asiaa. Pihvikarjaliitto on Suomessa tuotetun, eettisesti korkeatasoisen laatulihan
puolestapuhuja, jonka tavoitteena
on parantaa pihvikarjatuotannon
tunnettuutta, edistää pihvilihan
arvostusta ja lujittaa jäsentemme
keskinäistä yhteistyötä. Pihvikarjaliiton jäsenet harjoittavat pihvirotuisten nautojen kasvatusta,
jalostusta, eläinten myyntiä ja li-

hatuotantoa.
Valtakunnallisiin päättäjiin vaikuttaminen ja oikean tiedon antaminen päättäjille ja virkahenkilöille on yksittäisille rotuyhdistyksille
vaikeaa. Pihvikarjaliitto on myös
meille väylä, jonka kautta saamme
meille tärkeää viestiä vietyä eteenpäin. Suomen Limousin kasvattajat on myös pihvikarjaliiton jäsen
niin kuin myös osa jäsentiloista.
Teemme yhteistyötä ja lisäämme
osan pihvikarjaliiton viestinnästä
myös omaan viestintään.
Toivomme että voimme kaikki olla
yhdessä mukana edistämässä Limousin rodun vastuullista ja eettistä kasvatusta.
Tommi Matomäki ■

Uuden johtokunnan jäsenen esittely

Hei, olen Marika Pasto Seinäjoelta (tarkemmin sanottuna Seinäjoelta, Peräseinäjoen kaupungin
osasta, Paston kylästä). Perheeseeni kuuluu aviomies Juha ja kolme kouluikäistä lasta Noora 12v,
Johanna 10v, Joni 8v. Edellisessä
Limousin -lehdessä oli Isomäen Arton kirjoittama juttu meistä ”lypsylehmistä limousineen”.

Jutussa tuli kattavasti kerrottua
meistä ja tilastamme kaikki oleellinen. Lyhykäisyydessään historia
menee niin että sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna 2004 tila
siirtyi meille ja lypsylehmiä olemme lypsäneet siitä lähtien. Vuonna
2010 meille muutti lypsylehmien
jatkoksi ensimmäiset highland
-emolehmät. Vuonna 2015 mi-

nulla todettiin ammattitautina
lehmäallergia joka sitten laittoikin
asiat ja tulevaisuuden haaveet/ajatukset uuteen järjestykseen.
Itsenäisyyspäivänä
6.12.2017
meille muutti ensimmäiset limousin emolehmät silloin juuri valmistuneeseen katettuun lantalaan
ja uutta pihattoa alettiin rakentamaan seuraavana keväänä. Syksyllä 2018 päästiin muuttamaan uuteen pihattoon. Nyt meillä ollaan
tuotannonsuunnan muutoksessa
siinä vaiheessa että meiltä löytyy
edelleen lypsylehmät, highlandia
(enää pieni lauma) ja pihatollinen
limousineja. Alkaisi olla pikku
hiljaa aika luopua lypsylehmistä ja
highlandeista sekä keskittyä olennaiseen eli limousin emoihin.
Omille harrastuksille täällä
hullun myllyssä ei kauheasti jää
aikaa, mutta perheemme lemmikit 2xbordercollie, jackrusselinterrieri, kissa, suomenhevonen ja
shetlanninponi sekä tietysti rakkaat lapsemme sekä heidän harrastuksensa pitävät huolen ettei
vapaita minuutteja pääse kertymään.
Isäntä Juha valittiin hetki sit-

Julkaisija: Suomen Limousinkasvattajat ry
Päätoimittaja: Johanna Jantunen
Sivunvalmistus: Sata-Pirkan Painotalo Oy
Toimituksen osoite: Johanna Jantunen,
Metsä-Paavolantie 10, 37800 Toijala,
Puh 044 5503191
Painosmäärä: 600
Painopaikka: Sata-Pirkan Painotalo Oy

ten Faban edustajistoon kausille
2020-2023 ja hän haluaa kiittää
kaikkia äänestäjiä. Samoin minä
haluan kiittää luottamuksesta ja
siitä että olette valinneet minut
Suomen Limousinkasvattajat ry:n
johtokuntaan ja isännän Faban
edustajistoon. Meihin saa olla yh-

teyksissä jos on jotain asioita rodusta tai rodun ulkopuolelta, joita
voimme viedä eteenpäin omilla
tahoillamme.
Terveisin

Marika Pasto ■

Johtokunta 2020:
Tommi Matomäki, puheenjohtaja
Ulla Hööpakka, varapuheenjohtaja
Erno Uusi-Salava, rahastonhoitaja
Johanna Jantunen, sihteeri,
ei johtokunnan jäsen

Helena Kukkonen
Jukka Ruonakoski
Juha Tenho
Marko Valkonen
Marika Pasto
Tuomas Ala-Outinen
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LYPSYLEHMISTÄ-EMOLEHMIIN

Lövlindin limousin
2005 syksyllä etelä-pohojanmaa vaihtui keski-pohojanmaaksi. Minä, Susanna, muutin Kokkolaan lypsykarjatilallisen isännän kainaloon.
Ulffin kotitilalla on monessa sukupolvessa harjoitettu maataloutta
ja lypsykarjaa. Opettelin lypsykarjan
hyvät ja huonot puolet.
Eihän meikäläisen koulutus ollut
maatalouteen päin mitenkään. Siinähän vuodet kului ja joskus aina keskusteluissa vilahti emolehmät.
Lypsyaseman remontti rupes tulemahan ajankohtaaseksi. Silloin heräs,
mitäs jos kuitenkin ne emolehmät.
Vuonna 2010 teetettiin laskelma
emolehmätilan
kannattavuudesta.
Laskelman lopussa oli teksti, ostakaa
lypsyrobotti.
Robottihan ei ollut laskelman toivottu loppu tulos kun lihakarjaan tässähän pitäisi suunnata. Ajatus emolehmistä pyöri ja pyöri ajatuksissa ja
keskusteluissa.
Syksyllä 2015 kirjoitin facebookkiin, tais olla maaseudun naisiin ja
kyselin emolehmäroduista. Silloin
kiinnosti hereford ja angus. Hyvinhän roduista tuli tietoa ja yhteydenottoja. Samaisessa keskustelussa Ollilan
Päivi kyseli, minkä teurastamon tuottajia ollaan. Snellmannin. Päivi kertoi
limousin ala carte mahrollisuuresta
snellmannin tuottajana. Silloin tuli
limousin uutena rotuna esille. Tietoa
etsittiin netistä ja kiinnostus heräsi.
Kiitos Päivin!
2015 marraskuulla käytiin tutustumassa kyseiseen rotuun Ollilassa ja
Närpiössä Krookin tilalla. Iso kiitos,
että saatiin tulla!
Päivi oli vinkannut Rantasen Saaralle, että uusia tuottajia vois olla
tulossa. Saara lähetti meille paljon
hyvää materiaalia, joihin oli mielenkiintoista tutustua.
2016 keväällä käytiin ensimmäisen
kerran sonnihuutokaupassa ihastelemassa sonneja ja tutustumassa limppari väkeen. Silloin se päätös tuli, limousin se on!
Samaisella reissulla ruvettiin hieromaan kauppoja ensimmäisistä

limppari hiehoista.
2016 toukokuussa meille muutti
kymmenen hiehoa. Saaran ja Turkan
tilalta, Ypäjältä.
2016 kesällä lypsyrotuiset lehmät
ja hiehot ruvettiin siementämään liharodulla, niin karjaan ei jäisi enää
lypsyrotuisia vasikoita. Risteytys vasikat myytiin suoraan tilalle, joka
kasvattaa ne loppuun saakka.
2017 tammikuussa Ollilassa lastattiin meille 11 hiehoa.
2017 kesällä alkoi olla hiehot sen
ikäisiä, että joko siementää tai sonnin
osto. Siemennys on meille jatkumoa
lypsykarjasta ja hiehot siemennettiin.
Semmareiden tokaisut jäi mieleen….kyllä on valtava takamus tai
siis lihaksikas. Mut elimet, samaa kokoluokkaa kun lypsykarjalla.
2018 kevät, syntyi ensimmäiset limousin vasikat tälle tilalle. Kaikkihan
ei mennyt niin kuin oppikirjoissa,
mut virheistä on otettu opiksi. Siinä
vasikoita ja emoja ihastellessa varmuus vain kasvo, puhdasrotusta ruvetaan jalostamaan.
2018 toukokuussa Hämeenkyröstä
Jokelan tilalta matkasi meille viisi komeaa hiehoa. Siinä taas tuumailtiin,
josko se sonni. Mut jos haluaa jalostaa, on siemennyksellä se hyvä puoli,
että saadaan eri sukulinjoista jälkeläisiä. Ja toivottavasti hyvä jalostus karja
kasvamaan!
2018 syksyllä syntyi viisi vasikkaa
ja poikimiset meni onneksi tällä kertaa hyvin.
2018 marraskuun lopussa lypsettiin viimeisen kerran tällä tilalla.
Hiehot olivat jo hetkestä muuttaneet
Ähtävälle robottitilalle ja lehmät
siirtyivät sitä mukaan, kun menivät
umpeen. Eli lehmät vähenivät pikkuhiljaa ja onneksi vain kymmenkunta
meni teuraaksi.
2018 alkuvuodesta ostettiin lopettavalta jalostustilalta typpipytty
sisältöineen. Siinähän riitti taas opettelemista, kun eri sonnilinjoja tutki ja
opiskeli. Mielenkiintoista!
Samaisessa kaupassa ostettiin viisi
alkiota. Eihän meillä ole ikinä tehty

Alkiovasikat, emä Metsä-Paavolan Fillevi, isinä Urville ja Valerian.
alkioiden siirtoa. Mut kokeillaan nyt
tämäkin!
Emot valkattiin ja alkiot laitettiin.
Mut hei, eihän tämäkään ole rakettitierettä, melko samanlaista kuin siementäminen, vähän kauvemmin vain
kesti. Hyvä fiilis!
2018 lokakuussa Renton tilalta
matkasi meille 15 hiehoa ja Jokelan
tilalta seitsemän vasikkaa. Komeita
eläimiä rupes olohon jo mukavasti
pihatossa.
Talvella laitetut alkiot, tiineys tarkastus tulossa, kuinkahan meidän
kävi. 4/5 onnistui, jumankekka. Nyt
varpaat ja sormet ristiin, että kantavat
loppuun saakka.
2019 kevät, syntyi kymmenen
vasikkaa, kaikki siemennyksestä saaneet alkunsa.
Kesällä jaettiin emoja ja hiehoja
useampaan porukkaan. Meillä oli

Uusi johtokunnan jäsen Ala-Outinen
Olen Tuomas Ala-Outinen, 32- mänkasvattaja Elimäeltä Kouvovuotias maanviljelijä ja emoleh- lasta. Työskentelen myös maatilan ulkopuolella ensihoitajana.
Perheeseeni kuuluu vaimo, kaksi
tytärtä ja mäyräkoira.
Outisen tilalle on hankittu
ensimmäiset emolehmät 2008
ja lypsykarjasta luovuttiin 2010.
Tällä hetkellä tilalla asustaa vajaa
40 limousin emolehmää, uudistushiehot ja kaksi siitossonnia.
Peltoviljelyssä on vuokramaineen 55 hehtaaria. Pellot ovat
olleet luomuviljelyssä jo pitkään
ja emolehmät siirtyivät luomuun
lypsykarjan lähdettyä. Vasikat
myydään laidunkauden jälkeen
loppukasvatukseen. Uudistushiehot on kasvatettu tilalla itse.
Sukupolvenvaihdos toteutettiin tilalla syksyllä 2018. Vanha
isäntä on edelleen aktiivisesti mukana tilan töissä.

Paimenkoirat, australian
working kelpie MIINA ja
bordercollie TAIKA
työtehtävissä.

muutama nuorsonni kasvamassa teuraaksi. Tuumattiin, että antaa poikien
astua hiehot ja osan emoista, joiden
kiima havainnot on epävarmoja.
Näin saadaan toivottavasti vasikka
kerran vuoteen syntymään kaikilta.
Onhan niitä hiehoja ikävä kyllä mennyt teuraaksi, koska eivät ole tiinehtyneet hoidoista huolimatta.
2019 syksy, 16 poikimista olis tierossa, joista neljä alkiota.
Poikimiset meni hyvin, moni poiki
ihan itsekseen ja vasikat menivät itse
juomaan nopeasti syntymän jälkeen.
Yksi kohdun ulostulo, mut siitäkin
selvittiin eläinlääkärin käydessä.
Alkio vasikat synty pirteänä ja
elinvoimasina. Alkioista tuli kolme lehmää ja yksi sonni vasikka.
Kiitos, Johanna!
2019 joulukuu, nyt on ostettu viisi
alkiota lisää ja osa ainakin niistä olis

tarkoitus laittaa tässä parin kuukauden sisällä. Osa syyspoikivista siemennetään ja osa on ot:een kanssa.
Ot on meidän nuorsonni.
Tällä hetkellä karjassa on 68 limousiinia, vähäsen karja vielä kasvaa, mutta tästä on hyvä jatkaa!
Me kyllä lämpimästi suositellaan
siementämistä ja miksei myös alkioiden laittoa. Rohkeasti kokeilemaan,
saaraan uutta verta suomen maalle!
Iso kiitos kaikille, jotka olette auttaneet meitä kaikin tavoin siirtyessämme emolehmä tuotantoon.
Erityisesti, Saara ja Turkka Rantanen, ilman teitä, me oltas oltu jo monesti hukassa.
Hyvää talven jatkoa ja onnistumisia kevään poikimisiin!
Jutellaan kun tavataan
Susanna ja Ulf Kvikant ■
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Limousinsonneja kasvukokeessa
Jalasjärvellä
Viime lokakuussa alkoi Atrian uudessa siitossonnikasvattamossa Mikko Peuran tilalla järjestyksessään
toinen kasvukoe. Mukana on 200
sonnia viidestä rodusta. Limousinsonneja on nyt reilu parikymmentä,
mutta ihan kaikki eivät valitettavasti
täytä kantakirjavaatimuksia. Kaikki sonnit ovat joko nupoutettuja tai
syntymänupoja.
Sonnit ovat kotoisin 26 eri tilalta
ympäri maatamme. Ne tulivat kaikki
yhtä aikaa tyhjennettyyn ja puhdistettuun kasvattamoon, mikä on vaikuttanut suotuisasti sopeutumiseen
ja terveyteen. Sonneista puolet aloittivat rehuhyötysuhteen mittauksensa heti ensimmäisestä marraskuun
alun punnituksesta. Tammikuussa
sonniryhmät vaihdetaan niin, että
loput sonnit pääsevät mittaukseen.
Limousinet ovat jälkimmäisessä
ryhmässä. Rehuhyötysuhde määritetään GrowSafe-laitteistolla, joka
on tänä syksynä toiminut hyvin.
Sonnit ovat väljissä ryhmäkarsinoissa vapaasti, mutta ruokinta mitataan
yksilökohtaisesti. Viime kausi jäi
rakentamisen vuoksi niin lyhyeksi, ettemme ehtineet saada laitteita
viritettyä sellaiseen kuntoon, että
olisimme saaneet niistä luotettavia
tuloksia.

lisäksi vielä kuukauden välein koko
kasvukokeen ajan. Rakennearvostelua varten käytetään mittanauhaa,
samoin kivestutkimuksessa, jossa
myös ultrataan sukurauhaset.
Genotyypitys kaikille
Olemme ottaneet viime kauden
sonneista karvanäytteet, jotka ovat
mukana liharotujen genotyypityksessä. Tänä syksynä pyysimme
kasvukokeeseen tulevilta sonneilta
korvamerkinnän yhteydessä otetut
kudosnäytteet mukaan. Nämäkin
näytteet lähtevät genotyypitykseen.
Ensi keväänä syntyvien siitossonnikokelaiden genotyypityksestä vastaa
syntymätila. Kannattaa siis tilata
näille vasikoille joko A-Rehun Geno-merkit tai Faban DNA-merkit.
Olemme edellyttäneet, että tiedossa olevat perinnölliset sairaudet
Kuvat: Susanna Vehkaoja

on testattu syntymätiloilla etukäteen. Tätä tietoa tulee koko ajan
lisää, joten toivomme, että jalostuskarjat seuraavat tiedottamista ja
reagoivat näihin hyvissä ajoin.

Sonnihuutokaupassa
tavataan
Viime kasvukokeen sonneista myytiin 70 siitokseen ja huutokauppapäivän keskihinta kaikille roduille
oli 3900 euroa. Huippuhinta 6500
euroa maksettiin angussonnista
Männistön Päällikkö. Kaikki myyntiin valitut limousinsonnit menivät
kaupaksi. Sonnit ovat toimineet hyvin uusissa tehtävissään. Seuraava
huutokauppa pidetään 23.4.2020.
Sonnilistat julkaistaan verkkosivuillamme atriatuottajat.fi/siitossonnikasvattamo
Susanna Vehkaoja ■
Atria Nauta

Paljon mittauksia
Sonnien aika kasvattamossa on jaettu totutusjaksoihin, kasvukoejaksoon, rehuhyötysuhdejaksoon ja
siitosmyyntiaikaan. Karsitut sonnit
kasvatetaan vielä ennen uusien tuloa
teuraskypsiksi. Rehuhyötysuhteen
mittaukseen kuuluu tuplapunnitukset kahdesti sekä kaksi selkälihasten ja rasvakerroksen ultraäänimittausta. Sonneja punnitaan tämän

GenoPihvi-hanke etenee
Käynnistimme syyskuussa yhteistyössä HKScan Finlandin ja Snellmanin kanssa GenoPihvi-hankkeen,
jossa pilotoimme genomisen valinnan käyttöön ottoa lihakarjalla
Suomessa. Hanke on saanut hyvän
vastaanoton emolehmätuottajilta ja
hankkeen toiminta etenee reippaasti. Hankkeella on toiminta-aikaa
vuoden 2020 loppuun saakka.
GenoPihvi-hanketta toteutetaan
Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon
ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa,
joiden ely-keskukset päättivät tätä
pilottihanketta rahoittaa. Näissä
ely-keskuksissa nähtiin, että genomisella valinnalla tulee olemaan
kansallista merkitystä suomalaiselle
lihakarjalle. GenoPihvi-hankkeen
kohderyhmänä on kaikki hankealueen emolehmätilat – onpa karja sit-

ten risteytyskarja tai puhdasrotuinen, tuotantokarja tai jalostuskarja.

Pienryhmät
hankkeen ytimessä
Hankkeeseen on tähän mennessä
ilmoittautunut mukaan 81 emolehmätilaa. Hanketta toteutetaan
käytännönläheisesti
yhdeksässä
pienryhmässä. Pienryhmiä on kolme jokaisessa hankemaakunnassa.
Pienryhmät kokoontuvat kaksi kertaa: Ensimmäisen kerran marrasjoulukuussa 2019 ja toisen kerran
marras-joulukuussa 2020.
Ensimmäisessä kokoontumisessa hanketilat pääsevät perehtymään
genomisen valinnan mahdollisuuksiin ja laatimaan omalle tilalleen
suunnitelman genomisen valinnan
toteutuksesta. Asiantuntijan kans-

sa pohditaan mitkä eläinryhmät ja
yksilöt soveltuvat parhaiten genomisen valinnan ensimmäiseen testiryhmään. Samalla tutustutaan myös
genominäytteiden ottoon ja säilytykseen. Toisessa kokoontumisessa
hanketilat pääsevät sitten vaihtamaan kokemuksia genomisen valinnan käyttöön otosta ja antamaan
kehitysehdotuksia genomisen valinnan toteuttamiseen Suomessa.
GenoPihvi-hanke tukee MAKERA-rahoitteisen tutkimushankkeen
”Naudanlihantuotannon omavaraisuuden ja tehokkuuden parantaminen genomivalinnalla” toteutumista.
Tutkimushanke rakentaa genomisia
jalostusarvoja ja GenoPihvi tuottaa genominäytteitä tutkimuksen
käyttöön. GenoPihvi-hanke maksaa
suurimman osan genominäytteiden

tutkimuskuluista. Hanketilalle näytteen tutkiminen maksaa vain n. 5-6
€/näyte. Hanketilat pääsevät eturintamassa hyödyntämään uusia välineitä emokarjansa kehittämiseen –
Euroopan Maaseuturahaston tuella.

Miksi genominen valinta?
Suomessa liharotuisten nautojen jalostus on keskittynyt pääosin teuraseläinten kasvuun ja ruhon laatuun
tähtääviin ominaisuuksiin. Jalostusarvoja lasketaan nykyisin vain jalostusjärjestelmään kuuluville eläimille.
Hedelmällisyyteen liittyviä ominaisuuksia on perinteisillä jalostusmenetelmillä erittäin työlästä
kehittää. Emolehmien hyvät hedelmällisyysominaisuudet ovat emo-

karjan tuottavuuden ja kannattavuuden perusta.
Hiehojen tulisi poikia ensimmäisen kerran 24 kuukauden iässä.
Jokaisen karjassa olevan lehmän
poikimaväli tulisi olla yksi vuosi.
Jokaisen poikimisen tuloksena tulisi olla elävä, elinvoimainen ja hyvin
kasvava vasikka.
Genominen valinta perustuu
eläinten genomitietoon ja mitattuihin ominaisuuksiin. Genominen
valinta tulee tarjoamaan tehokkaita työvälineitä eläinten valintaan
kaikissa emolehmäkarjoissa. Eläinvalinnan kehittyessä tuottavuus ja
kannattavuus parantuvat ja eläintuotannon ympäristövaikutus pienentyy.
Sinikka Hassinen ■
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Emolehmien ruokinta ei ole avaruustiedettä
rehua tai heinää.

Nautojen ruokinta perustuu aina korsirehuun.
Emolehmät eivät juuri
muuta tarvitsekaan kuin
kuntoluokan ja tuotantovaiheen mukaisesti sopivan laatuista säilö-rehua
tai heinää.

Kivennäisruokintaa
ei saa unohtaa
Emojen kivennäisten tarve ei ole
suuri. Kivennäiset pitää kuitenkin
muistaa ja niiden syönti varmistaa.
Varsinkin luomutuotannossa seleenin saanti pitää turvata. Jauheiset
kivennäiset eivät välttämättä ole
riittävän maittavia, jos käytössä ei
ole seosrehuruokinta. Killoin pitää
varmistaa seleenin saanti jauheisen
ja nuoltavan kivennäisen kautta ja
kulutusta pitää seurata. On tila luomussa tai ei, pari kuutautta ennen
annettavasta
Seleeni-E-vitamiini
kuurista on saatu hyvä kokemuksia.
Jälkeiset irtoavat hyvin ja vasikat
ovat pirteitä.

Umpikauden rehut
ovat täyttäviä
Kun vasikka on vierotettu, emon
kunto tarkistetaan. Jos kunnostustarvetta on, valitaan syöttöön parempia rehuja. Jos taas emo on lihavassa
kunnossa, valitaan täyttäviä rehuja.
Eli periaate on helppo. Käytäntö on
usein vaikeammin toteutettava.
Emolehmien kuntoluokituksen
jälkeen ryhmittely tehdään kuntoluokan mukaan. Laihemmat ja lihavammat laitetaan omiin ryhmiin
ja näin ruokinta helpottuu. Hyvänä
perusperiaatteena on että hyväkuntoinen, kuntoluokka 3, 600-700 kg
emo ja rehun D-arvo 600. Tätä rehua voidaan umpikaudella antaa lähes vapaasti. Kunnostettaville rehun
D-arvon pitää olla parempaa, vaikka
D-arvo 630, ja lihaville heikompaa,
D-arvo 570. Kuntoluokan muutok-

Rehuanalyysit

set ottavat aikaa helposti kuukauden
tai pari.
Täyteinen pötsi on emolle hyvinvointikysymys. Varsinkin talvella,
vaikka emon energiantarve ei ole
suuri se tarvitsee lämmöntuotantoon pötsitoimintaa. Se takia talvella
rehujen pitää olla täyttäviä, jotta niitä ei jouduta säännöstelemään.

Poikiminen lähestyy ja
imetyskausi alkaa
Pari kuukautta ennen poikimista
emot vaativat parempia rehuja. Silloin sikiön kasvu tarvitsee eniten
energiaa ja kasvava sikiö painaa pötsiä niin että emon ei pysty syömään
enää niin paljon rehua. Silloin siis

liian täyttävistä rehuista emo ei saa
riittävästi energiaa. Hyväksi nyrkkisäännöksi voi sanoa, että silloin Darvo 620-630 on hyvää rehua.
Ja samalla rehulla voidaan hyvin jatkaa imetyskaudelle. Hyväkuntoiset
emot tuottavat mukavasti maitoa ilman väkirehua, kun D-arvo on 630.
Vasikoille saa olla tarjolla parempaa

Vaikka emojen ruokinta on periaatteessa yksikertaista, ilman rehuanalyysejä sekään ei onnistu. Ja pitää
muistaa että sekä luomu- että kansallisen tuen ehtojen mukaan karjalla pitää olla voimassa oleva ruokintasuunnitelma.

Harri Jalli ■
vanhempi asiantuntija, HKScan
Finland Oy

Onhan tilallasi tautisulku?
Yhä useampi tarttuva tauti on tullut
osaksi emolehmätilojen arkea. Uusissa ja vanhoissa rakennuksissa tulisikin miettiä, missä sijaitsee tautisulku? Paikka, missä vierailijat voivat
vaihtaa omat vaatteensa tilan tarjoamiin tai pukeutua suojavarusteisiin
ennen eläintiloihin menoa.
Emotilalla eläimiä on usein eri rakennuksissa, laitumella ja tarhoissa,
joten tulisikin miettiä mistä kohtaa
tilalla ei vierailijoiden tulisi enää
omissa kengissä ja varusteissa liikkua.

Vieraita ei missään
tapauksessa tule päästää
yksin eläintiloihin!
Vieraita varten tulisi kaikissa eläinti-

loihin johtavissa ovissa olla merkintä, että tiloihin ei saa mennä ilman
isäntäväen seuraa.
Missä lomittajasi vaihtaa vaatteet, missä tarjoat eläinlääkärille
käsienpesumahdollisuuden? missä
sorkanhoitaja tai karjakuski saa tilan
saappaat?
Tautisulku on haastava silloin,
kun sitä ei voida toteuttaa esim. tuulikaapissa tai pihatolle ei ole edes rakennettu tilaa, josta on käynti eläinten puolelle.

raja ulkopuolisen ympäristön ja navetan välissä.
Ennen kynnyksen ylitystä on se
tila, johon jätetään omat kengät ja
ulkovaatteet. Kynnyksen tai penkin
toisella puolella pukeudutaan tilan
tarjoamiin suojavaatteisiin ja esim.
kenkäsuojiin. Tilan saappaat laitetaan jalkaan vasta sitten kun astutaan navetan likaiseen osaan.

Yksinkertainen tautisulku on
helppo toteuttaa

Tilan työvaatteet eivät saa olla samassa naulakossa mihin toivotaan
vieraiden riisuvan omat ulkovaatteensa. Useat taudinaiheuttajat kulkeutuvat tilojen välillä vaatteiden
välityksellä.

Yksinkertainen tautisulku on penkki tai vaikka kirkkaan punainen
kynnys, joka kertoo missä menee

Vieraiden vaatteille
aina oma naulakko!

Varaa navetalle myös penkki, mihin eläinlääkäri voi laskea laukkunsa. Ruokintapöytä tai pihaton lattia
ei ole oikea paikka laukulle!
Yksi tärkeimmistä tautiriskeistä
on kuitenkin eläinten hankintaan
liittyvät riskit. Muista aina pyytää
ETU terveystodistus etukäteen ja
noudata itse ”hyvä tapa toimia eläinliikenteessä” -ohjeita.
Saara Rantanen ■
Snellmanin Lihanjalostus
laatuvastaava, nauta

Idea tautisulkuun
Lehmälääkärit:com
Kuva: Heidi Jylhä

Limousin-talvipäivä
Mikkelissä 30.1.2019.
Osallistujia lähes 40.
Ohjelmassa FABA:n
(Tero Mustonen) ja
teurastamoiden esitykset:
Atria Sinikka Hassinen,
Snellman Saara Rantanen,
HK Sami-Jussi Talpila.
Iltahämärässä kävelyretki
Mannerheimin jalanjäljillä ja
illallinen Marskin klubilla.
Kuva Joel Puhakainen
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Miten matalampaan emolehmätuotannon
Märehtijä pystyy tuottamaan ihmisravinnoksi
kelpaamattomasta
biomassasta lihaa ja maitoa. Tämän
mahdollistavat pötsin mikrobit, jotka ovat kehittyneet hyödyntämään
kasvisolujen seinämien rakenteita.
Näitä mikrobeja ei yksimahaisen
ruuansulatuselimistössä ole. Kasvimateriaalin hajotuksen sivutuotteena muodostuu metaania (CH4).
Metaani on ilmastoa lämmittävä
kasvihuonekaasu. Tuotannon tulisi
olla tavoitteellista ja tehokasta, jotta
kasvihuonekaasujen määrä tuotettua elopainokilogrammaa kohden
olisi mahdollisimman matala.

Kun satotasoa nostetaan, emolehmävasikkaparia kohden tarvitaan
vähemmän
rehuntuotantopintaalaa. Tällöin laskee myös tuotettujen
kasvihuonekaasupäästöt tuotettua ja
syötyä rehun kuiva-anekilogrammaa
kohden. Siksi tuotettujen elopainokilogrammojen suhde käytettyyn
pelto- ja laidun pinta-alaan tulisi
aina pitää tuotannonohjauksellisena
mittarina. Jos keskimääräistä emolehmävasikkaparia kohden tarvittavaa rehuntuotantoalaa saadaan laskettua 1,5 hehtaarista 1,0 hehtaariin,
rehuntuotannon kasvihuonekaasujen määrä laskee lähes 24 %.

Nurmentuotanto

Emojen elopaino

Emolehmätuottaja on ennen kaikkea
nurmentuottaja. Nurmentuotannossa tulisi aina pyrkiä mahdollisimman pitkäikäiseen, hyvätuottoiseen
nurmikasvustoon. Nurmikasvilajikkeet tulisi valita siten, että ne ominaisuuksiltaan soveltuvat optimaalisesti laitumeen ja toisaalta runsaan
säilörehusadon tuottamiseen. Nurmiseoksien tulisi sisältää vähintään
6-7 eri kasvilajia. Laajalla kasvivalikoimalla varmistetaan sadontuotto
erilaisissa, joskus jopa haasteellisissa, kasvuolosuhteissa.
Eri lajike valinnoilla sovitetaan
kasvien soveltuvuus joko laidunkäyttöön tai nurmisäilörehun tuotantoon. Erilaisia apiloita tulisi olla
sekä laitumessa että säilörehunurmissa. Apilanurmien hiilensidonta
voi olla keskimäärin 45 % korkeampi kuin pelkkiä heinäkasveja sisältävän nurmikasvuston. Korkeampi
hiilensidontapotentiaali johtuu nurmipalkokasvien kyvystä sitoa typpeä
maaperään typpinystyröiden avulla.

Emolehmän syömä rehunmäärä on
vahvasti yhteydessä emojen elopainoon, jos eläimillä on vapaasti rehua
tarjolla. Elopainoltaan pienempien
emojen rehujen kulutus muodostuu
vuositasolla matalammaksi. Emolehmän syömärehumäärä on ympäristövaikutuslaskennassa yksi suurimmista ympäristökuormittavista
tekijöitä. Emolehmän aineenvaihdunnan tuottamien kasvihuonekaasujen määrä on 40-60 % kokonaiskasvihuonekaasujen määrästä.
Rehukustannusta vastaan emon olisi
tuotettava vuosittain vasikka, joka
painaa noin puolet emonsa elopainosta. Tällöin emon vuosituotos
voidaan rinnastaa emon teuraspainoon. Jos tilan emot painavat keskimäärin 800 kg, vasikoiden vieroituspainotavoite tulisi olla 350-400 kg.
Tavanomainen vieroitusikä on 6-7
kuukautta. Laskemalla emolehmien
aikuiselopainoa 50 kg, tuotannon
kasvihuonekaasujen määrä laskee
vuodessa noin 6,5 %.

Nurmentuotannosta
Ruokinta vaikuttaa
vapautuu kasvihuonekaasuja kasvihuonekaasujen
Keskimäärin yhtä emovasikkaparia määrään
kohden lasketaan tarvittavan 1,5 ha
rehunkorjuualaa. Tämä pinta-ala sisältää sekä karkearehunkorjuualan
että tarvittavan laidunpinta-alan.
Emolehmätuotannossa rehuntuotannon aiheuttamien kasvihuonekaasujen osuus on 40-55 % kokonaiskasvihuonekaasujen määrästä.

Emolehmä syö vuoden jokaisena
päivänä. Emolehmän ruokinnan
tulisi säilyttää emojen kuntoluokka.
Emolehmän syönti perustuu pötsin
tilavuuteen ja karkearehun täyttävyyteen. Sulavaa, korkean D-arvon
rehua, emo pystyy syömään noin
2,3–2,7 % elopainostaan. Enemmän

Naudanlihantuotannosta
muodostuva ympäristöjalanjälki
on tosi seikka. Keskustelua voidaan käydä puoleen ja toiseen
siitä, kuinka suuri naudanlihan
ympäristövaikutus on. Olennaisinta on tarttua toimenpiteisiin,
joilla voidaan tuotannon ympäristövaikutusta pienentää.

täyttävää, alhaisen D-arvon rehua
emo syö noin 1,8 % elopainostaan.
Keskimääräinen emojen vuositason
syönti voidaan laskea olevan 2,0 %
emon elopainosta. Jokaisesta emon
syömästä kuiva-ainekilogrammasta
vapautuu metaania keskimäärin 29 g
(Moraes ym. 2017, Cottle & Eckard
2018). Sulavammasta rehusta metaania vapautuu hieman vähemmän
ja heikosti sulavasta, runsaasti kuitua sisältävästä rehusta, enemmän.
Pääasiallisesti vapautunut kasvihuonekaasu on metaania. Noin 70 %
tästä metaanista vapautuu märehti-

jän ruuansulatuskaasuina, loput 30
% lannan varastoinnin yhteydessä.
Metaanin lisäksi kasvihuonekaasuja aiheuttaa ruokinnan sisältämä
valkuaisen määrä. Ylimääräinen valkuainen, jota eläin ei pysty hyödyntämään eritetään virtsaan ja sontaan
typpenä. Tästä typestä muodostuu
typenoksiduuleja (N2O). Typenoksiduulien ilmastoa lämmittävä vaikutus on lähes 300-kertainen verrattuna hiilidioksidiin. Tämä on yksi
konkreettinen syy, miksi nautojen
valkuaisruokintaa tulisi tarkastella
joka kerta kriittisesti.

Ruokinnan täsmällisyys
vähentää kasvihuonekaasuja
Emojen elopainon ja kuntoluokan
tietäminen mahdollistaa täsmällisemmän ruokinnan toteuttamisen.
Täsmällisellä ruokinnalla vähennetään emojen yli- ja aliruokintaa.
Emojen aliruokinta heikentää suoraviivaisesti emojen tuottavuutta.
Emojen tuotantovaiheeseen nähden
liian suuri ravintoaineiden saanti
johtaa yliruokintaan, kuntoluokan
liialliseen nousemiseen ja ravintoaineiden hukkaantumiseen. Kuntoluokan liiallinen kertyminen on
hukattua energiaa, mutta myös tuotannon ympäristövaikutusta lisäävä
tekijä. Mitä runsaammin emolehmiä
ruokitaan, sitä suuremmaksi muodostuu kulutettujen rehukilogrammojen osuus, sitä enemmän muodostuu lantaa ja sitä korkeammaksi
muodostuu ympäristövaikutus. Jos
kuntoluokkaa joudutaan nostamaan, se tulisi tehdä mahdollisimman hyvälaatuisilla rehuilla. Tällöin
Kuva: Helena Kukkonen

eläin käyttää rehun hyvin hyväkseen
ja kokonaiskulutus pysyy maltillisena.
Aliruokittujen emojen maidontuotanto on alhainen, hedelmällisyys heikko ja poikimaväli pitkä.
Pitkä poikimaväli itsessään lisää
ympäristövaikutusta 0,55 %/päivä
verrattuna tilanteeseen, jossa emot
poikisivat 365 päivän poikimavälillä
(Foley ym. 2011). Tämä johtuu yksinkertaisesti lisääntyneestä ruokinnan aiheuttamasta ympäristövaikutuksesta. Alhainen maidontuotanto
voi aiheuttaa jo vasikoiden alkukasvussa taantumaa. Vasikkaryhmässä on iältään hyvin eri-ikäisiä vasikoita, joka lisää riskiä vasikka-ajan
sairauksille. Eri-ikäisten vasikoiden
vieroitusajankohtaa on haasteellinen
määrittää. Kaikille ikäryhmille sopiva ruokinta toteutuu harvoin. Heikko tiinehtyminen voi lisätä poistettavien emojen määrää.

Hiehojen ensimmäisen
poikimisen ikä
Uudistushieho on tuottava vasta,
kun se on poikinut ensimmäisen
kerran menestyksekkäästi ja vieroittanut hyvin kasvaneen vasikan. Tuotantopanosten määrä ja kasvatuksen
kesto ennen ensimmäisen vasikan
saamista vaikuttavat tilan kannattavuuteen ja ympäristöjalanjäljen
kokoon. Hiehon ensimmäisen poikimisen ikä tulisi olla 24 kuukautta.
Jokainen kuukausi joka ylittää yli
kahden vuoden iän lisää tuotannon
hiilijalanjälkeä keskimäärin 7,0 %
(Crosson & McGee 2012).
Uudistushiehoiksi tulisi valita
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n ympäristövaikutukseen?
Uudistushiehon kasvatuksesta muodostuu aina kustannus ja ympäristöllinen kuorma. Kaikesta hävikistä
aiheutuva ympäristörasitus on suuri. Jos eläinten menettämisiä tuotantoketjusta eli kokonaishävikkiä
saadaan vähennettyä 1 %/vuodessa,
emolehmäkarjan ympäristövaikutus
alenee 6,5 % vuodessa (Pullar 2011).

Lyhyt kasvatusaika,
aikainen teurasikä

ne eläimet, jotka voidaan kasvattaa
tavoite-elopainoihin kohtuullisen
tuotantopanoksin. Poikimakauden
alussa syntyneet lehmävasikat ovat
yleensä vieroitusiässä elopainoltaan
painavimpia. Toisaalta lehmävasikat,
jotka ovat syntyneet poikimakauden
alussa ovat karjan hedelmällisimpien emojen jälkeläisiä. Karjan hedelmällisyysominaisuuksien eteenpäin vieminen uudistushiehojen
valinnan kautta on taloudellisesti
kannattavaa.
Tilan olosuhteisiin parhaimmalla
mahdollisella tavalla soveltuvien uudistushiehojen valintaan kannattaa
paneutua huolella. Karjan menestyksekäs toiminta perustuu valittuun
ja tilalla sovellettuun eläinainekseen.
Käytetyn eläinaineksen toinen puoli
on uudistushiehot ja toinen siitossonni. Uudistushiehoille käytettävän
sonnin ominaisuuksissa poikimahelppousominaisuuksien vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää.

Karjan elinvoim aisuus
Erilaiset terveysongelmat, kuolleisuus ja ennenaikaiset poistot nostavat emolehmätuotannon hävikkiä. Hävikki lisää työtä, heikentää
tuotannon taloudellista tulosta ja
imagoarvoa sekä kasvattaa ympäristörasitusta. Hävikiksi lasketaan eläimet, jotka eivät päädy ruokaketjuun.
Tuotannon hävikkiä on myös, jos
eläimet joudutaan teurastamaan ns.
ennen aikojaan, liian nuorena, liian
alhaisessa kuntoluokassa, liian matalassa teuraspainossa jne. Emolehmäkarjasta poistetun emon tilalle joudutaan kasvattamaan uudistushieho.

Tasalaatuiselle, yli 300 kg painavalle vasikkaryhmälle on loppukasvatustilalla helpompi järjestää
hyvä dieetti kuin elopainoltaan
pienemmille vasikoille. Toisaalta
isompi vasikka hyödyntää loppukasvatusdieetin tehokkaammin kuin
pienempi vasikka. Tällöin esimerkiksi ruokinnallisten sairastumisten osuus jää pienemmäksi. Hyvän
vieroituspainon omaava vasikka on
nopeampi loppukasvatettava kuin
matalammalla elopainolla loppukasvatustilalle siirtynyt eläin. Keskivieroituspainoa nostamalla 50 kg
hiilijalanjälki laskee keskimäärin 16
%. Korkeammista vieroituspainoista
syntyy yleensä myös korkeampi vasikkatili.
Tehokas kasvatus vähentää olennaisesti
naudanlihantuotannon
ympäristövaikutusta. Kohtuullisen
lyhyt kasvatusaika vaatii vähemmän
ruokintapäiviä ja rehupanoksia. Tällöin muodostuneiden kasvihuonekaasujen määrä jää matalammaksi ja muodostunut lantamäärä jää
pienemmäksi. Koko kasvatusajan
tavoitteena tulisi olla hyväkasvuiset
eläimet. Jokaisella 5 % päiväkasvun
parannuksella saadaan tuotetun ruhokilogramman hiilijalanjälkeä laskettua 1,2 % (Pullar 2011). Muunnettuna suomalaiseen tuotantoon
ja ruokintaan päiväkasvun merkitys
voi olla jopa suurempi ruokinnan
kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Parantamalla päiväkasvua 12 %,
kasvihuonekaasujen määrä ruhokilogrammaa kohden laskee lähes 8 %.

Laiduntaminen
Laidunnusratkaisut ovat aina tilakohtaisia. Jokaisella laidunratkaisulla on vaikutus tuotannon tulokseen,
ympäristöön, eläinten hyvinvointiin
ja tuotannon imagoon. Onnistuneilla laidunnusjärjestelyillä voidaan
vaikuttaa positiivisesti tuotannon
kannattavuuteen ja ympäristöön.
Laidunnus yllä pitää ja lisää luonnonmonimuotoisuutta enemmän
kuin mikään muu ympäristöllinen
toimenpide. Eläimen itsensä laitumelta keräämä rehu on yleensä
koneellisesti korjattua rehua edullisempaa. Laiduntavien eläinten rehun korjuuseen ei tarvita fossiilisia
polttoaineita. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä lisää emolehmätuotannossa vapautuvien kasvihuonekaasujen määrää.
Laiduntaminen on taloudellisesti
kannattava vaihtoehto, jos tuotantotavoitteet saavutetaan laidunkauden kuluessa. Jos laidunalan mitoitus ja kasvukauden olosuhteet ovat
suotuisat, emolehmät eivät tarvitse
laidunkaudella muuta rehua laidunruohon lisäksi. Emolehmien tulisi
parantaa kuntoluokkaansa laidunkauden kuluessa ja vasikoiden tulisi

kasvaa tasaisesti koko laidunkausi.
Kevätpoikivien emolehmien poikiminen olisi hyvä ajoittaa 6–8 viikon
ajanjaksolle maalis-huhtikuulle. Tällöin emolehmän maidontuotannon
huippu ajoittuu laitumen kiihkeimpään kasvuajankohtaan, ja laidunnurmen nopeasta kasvusta saadaan
paras mahdollinen hyöty irti. Syyspoikivat emot kannattaa kunnostaa
laitumella mahdollisimman tehokkaasti. Tällä tavoin niiden maidontuotannon taso on todennäköisesti
hyvä sisäruokintakaudella.

olla jokaisen tilan prioriteettilistalla
ykkösenä. Jokainen menetetty yksilö, myös vastasyntynyt vasikka, lisää
tuotannon ympäristörasitusta. Rehuhävikki syömättömänä, polkeentuneena lantakäytävällä tai pilaantuneena rehuna sekä sopimattomina
ruokintaratkaisuna tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä. Tuotannon
tyhjäkäynnin kohdat liian pitkinä
poikimaväleinä ja turhan vanhoi-

na ensikkoina tulisi laittaa erityisen
tarkkailun alle. Eläinvalinnoissa tulisi suosia rotutyypillisiä ominaisuuksia ja ylläpitää rodun vahvuuksia.
Limousin-rodulla on mahdollisuus
tehdä täsmällisiä valintoja erisukulinjoissa sekä lihakkuusominaisuuksien että emo-ominaisuuksien säilyttämiseksi.
Maiju Pesonen ■

Tavoitteena kestävä
emolehmätuotanto
Emolehmätuotannon ympäristövaikutusta voidaan alentaa tehokkaimmin vähentämällä tuotantopanoksia tuotettua elopainokilogrammaa
kohden. Tilalla käytetyn eläinaineksen soveltuminen tilan olosuhteisiin
on yksi olennaisimmista seikoista
tavoiteltaessa tuotannollisesti ja ympäristöllisesti kestävää emolehmätuotantoa. Ympäristöllisesti kestävä
emolehmätuotanto hyödyntää tilalla
olevat resurssit tehokkaasti, ilman
hävikkiä.
Tuotannon hävikki tulisi minimoida
jokaisessa
tuotannon
vaiheessa.
Emolehmätuotannon
imagon kannalta vasikka- ja emokuolleisuuden vähentäminen pitäisi

Ympäristöllisesti kestävän emolehmätuotannon
perusajatuksena on hyödyntää nurmi maksimaalisesti
ensiluokkaiseksi, herkulliseksi naudanlihaksi.
1) Panosta
nurmentuotantoon

t"OBMZTPJLÊZUUÊNÊTJSFIVU

4) Uudistushiehot

t1FMMPOQFSVTLVOOPTUVTLVOUPPO
t)ZÚEZOOÊ BQJMB TFLÊ TÊJMÚSFIV- t7BMJUTF LBSKBBTJ VVEJTUVTIJFIPKB 
jotka soveltuvat tuotantoosi kuin
nurmissa että laitumessa
t,ÊZUÊ NPOJMBKJTJB TFPLTJB  hansikas käteen
lajia vähintään), jotka soveltuvat t7BMJUTF VVEJTUVTIJFIPJLTJ LBSKBTJ
hedelmällisimpien emojen tyttäalan käyttötarkoitukseen
riä, joiden aikuiselopainon tiedät
t)VPMFIEJNVMUBWVVEFTUB
t
7
BMJUTF VVEJTUVTIJFIPKFO JTÊLTJ
t5BWPJUUFMF LPSLFBB LVJWBBJOFTBsonneja,
joilla on hyvät emo-omitoa
naisuudet ja hyvä maidontuotannon taso
2) Emolehmän elopaino
t6VEJTUVTIJFIPKFO UVMFF TBBWVUUBB
t1VOOJUTF KB UJFEÊ FNPKFTJ BJLVJT- tavoitepainot valitulla rehustukelopaino (emon ikä yli 5 vuotta)
sella tehokkaasti, ilman haasteita
t5BWPJUUFMF LBSKBBTJ FNPKB  KPULB t4FVSBB LBTWVKB QVOOJUTFNBMMB
pystyvät tuottamaan puolen vuo- eläimet säännöllisesti
den iässä vasikoita, jotka painavat
50 % emon elopainosta
5) Karjan elinvoimaisuus ja
t5BWPJUUFMF PNJOBJTVVLTJMUBBO UBtavoitteellisuus
saista karjaa
t4FVSBB BJLVJTFMPQBJOPO LFIJUUZ- t.JOJNPJUVPUBOOPOIÊWJLLJ
t7ÊMUÊWBTJLLBKBFNPLVPMMFJTVVUUB
mistä
oikeilla eläinvalinnoilla, riittävällä
valvonnalla, osaamisella ja hyvällä
3) Ruokinta
karjanhoidolla
t4VVOOJUUFMF KB UPUFVUB FNPKFO TJ- t1VVUVNBIEPMMJTJJOTBJSBTUVNJTJJO
säkauden ruokinta, ilman yli- tai ja terveysongelmiin ajoissa
aliruokintaa
t5BWPJUUFFOB UVMJTJ PMMB  FUUÊ KPLBJt+PT NBIEPMMJTUB  IZÚEZOOÊ FNP- nen kasvattamasi eläin päätyy,
jen kuntoluokka. Tavoitteena pi- sille tarkoitettuun loppukäyttöön,
tää kuntoluokka välillä 2,5-3,5
niillä kriteereillä, jotka olet määt+PTKPVEVUOPTUBNBBOLVOUPMVPL- rittänyt
kaa, tee se hyvillä rehuilla
t&NPKFO NBJEPOUVPUBOUPWBJIFF- 6) Kasvu
seen tulee käyttää D-arvoltaan
korkeampia rehuja kuin ylläpito- t)ZWJO LBTWBWJMMB FMÊJNJMMÊ TBBWVtetaan matalampi hiilijalanjälki ja
kaudella
t&NPKFOSVPLJOOBOUVMJTJQFSVTUVB parempi kannattavuus
t5BWPJUUFMF FMÊJNJÊ  KPULB LBTWBWBU
ainoastaan karkearehuun

hyvin tilasi olosuhteissa
t7BMJUTF UFVSBTLBTWBUVLTFFO TVVOtautuvien eläinten isiksi siitossonneja, joilla on hyvät kasvut
ja teurasominaisuudet. Ylläpidä
rodun lihakkuusominaisuuksia
valinnoissasi
t5BWPJUUFMF  FUUÊ FMÊJNFTJ LBTWBWBU
hyvin myös jatkokasvatuksessa
t7BTJLPJEFO
WJFSPJUVTFMPQBJOP
puolen vuoden iässä tulisi olla yli
300 kg, jos tilasi emojen elopaino
on yli 750 kg
t5FVSBTLBTWBUVLTFTTB MJNPVTJO
sonneilla syntymästä teurastukseen tulisi tavoitella yli 1500 g
päiväkasvuja. Limousin-hiehoilla
vastaavasti 1200 g päiväkasvuja.

7) Laiduntaminen
t0OOJTUVOFJMMB MBJEVOOVTKÊSKFTUFlyillä voidaan vaikuttaa positiivisesti tuotannon kannattavuuteen
ja ympäristöön
t7ÊMUÊZMJMBJEVOOVTUBFMJMJJBOMZIZUtä kasvustoa!
t-BJEVOUBNJOFO PO UBMPVEFMMJTFTUJ
kannattava vaihtoehto, jos tuotantotavoitteet saavutetaan laidunkauden kuluessa = emot kuntoutuvat ja vasikat kasvavat hyvin
t3PUBBUJPFMJLJFSUPMBJEVOOVLTFMMB
saavutetaan pohjoisissa olosuhteissa paras tuotannollinen tulos
t&MÊJNJMMF UVMFF PMMB MFIUFWÊÊ LBTvustoa laidunnettavaksi
t+BKPLBJTFOLJFSSPOKÊMLFFOMPILPMle on jäätävä riittävästi lehtevää
kasvustoa nurmen kasvupotentiaalin säilyttämiseksi

ʹͲʹͲȀǤǤϐ
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Hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä
emolehmätuotannossa
Emolehmätuotannon päämääränä on hyvä taloudellinen tulos. Yksi taloudellisen tuloksen ja onnistumisen mittareita on eläinten hedelmällisyys.
Tavoitteena tulisi olla, että jokainen karjan tiineytettäväksi tarkoitetun naaraspuolisen eläin on tiine
astutus- tai siemennyskauden päätteeksi.
Hedelmällisyys ja lisääntymistehokkuus ovat yli kolme kertaa tärkeämpiä kuin muut tuotanto-ominaisuudet emolehmätuotannossa.
Emolehmien jalostuksessa tulisikin
entistä enemmän kiinnittää huomiota hedelmällisyysominaisuuksiin.

Ruokinnan energia
Emojen, hiehojen ja siitossonnien
on saatava riittävästi energiaa, jotta
hedelmällisyys säilyy halutulla tasolla. Energian rajoittaminen vaikuttaa
kiimakiertojen alkuun ja sukukypsyyden saavuttamiseen. Rehustuksesta saatava energiataso vaikuttaa
hormoni- ja munasarjojen toimintaan, estrogeenin tuotantoon ja progesteronin määrään. Liian vähäinen
energiansaanti rajoittaa kivesten
kehittymistä ja heikentää siittiöiden
tuotantoa. Hiehot ovat saaneet dieetistä riittävästi energiaa, kun ne saavuttavat sukukypsyysiän viimeistään
12 kuukauden iässä, tiinehtyvät noin
15 kuukauden iässä ja poikivat ensimmäisen noin kaksivuotiaana. Tiineyden lopun energiarajoittaminen
pidentää poikimaväliä ja heikentää
tiinehtymistä, vaikka ruokinnan
energiataso nostettaisiin poikimisen jälkeen. Toisaalta, jos emot ovat
saaneet riittävästi energiaa tiineyden
lopulla, hedelmällisyyttä voidaan
jopa parantaa lisäenergiansaannilla
poikimisen jälkeen.

Kivennäisiä unohtamatta
Kalsiumilla on erityisrooli siittiöiden kapasitaatiossa ja liikkeen ylläpidossa. Fosforilla on oma rooli
elimistön energia-aineenvaihdunnassa, joka liittyy myös hedelmällisyyteen. Kalsiumin ja fosforin suhde
tulisi pitää lähellä 1,5:1 ja välttää
yli 7:1 meneviä ruokintoja. Kupari
osallistuu usean entsyymintoimintaan, jota tarvitaan hedelmällisyyden ylläpidossa. Kuparin puutos on
liitetty heikkoihin ja viivästyneisiin
kiimakiertoihin. Jodin puutos aiheuttaa hedelmättömyyttä ja heikkoa
tiinehtymistä. Jodin puutoksella on
selvä vaikutus uroshedelmällisyyteen; sonnia ei huvita ja siittiöt ei
liiku. Sinkin ja A-vitamiinin puutos
tai epätasapaino aiheuttaa sperman
laadun heikkenemistä. Mangaanilla
on todettu olevan vaikutus keltarauhasen kehittymiseen ja useaan sukupuolihormoniin kolestrolisynteesin
kautta. Riittävä seleenin ja E-vitamiinin saanti parantaa sekä naarasettä uroshedelmällisyyttä.
Ruokinnankokonaisuuden hallinta on tärkeintä. Emolehmätuotannossakin rehujen tulisi olla säilönnällisesti hyvälaatuisia. Erilaisten
homeiden ja hiivojen aineenvaihduntatuotteet voivat olla varsin ikä-

viä juuri hedelmällisyyden kannalta.
Rehuanalyysiä ei saisi unohtaa ja
kivennäisanalyysi tulisi tehdä vähintään viiden vuoden välein. Helpointa kivennäisruokinta on toteuttaa
valmiilla kivennäisrehuilla. Kivennäisten saanti olisi varmistettava
myös laidunkaudella.

Kuntoluokitus tavaksi
Kuntoluokka kertoo, kuinka paljon eläimellä on rasvavarastoja kehossaan. Kuntoluokka peilaa myös
karjan hedelmällisyystasoa, koska
emojen rasvavarastojen määrä on
yhteydessä useisiin eri lisääntymistoimintoihin. Kuntoluokan heikentyessä poikimaväli kasvaa, koska
kiimoja ei esiinny ja/tai tiineyden
ylläpito on heikentynyt. Emojen
tiinehtyminen varsinkin ensimmäiseen mahdolliseen kiimaan on
tällöin alentunut. Kuntoluokitus on
verrattain yksinkertainen työväline,
jota tulisi käyttää karjan ruokinnansuunnittelussa ja hedelmällisyyden
optimoinnissa sekä kannattavan
tuotannon tavoittelussa. Tavoitteena
tulisi olla noin kuntoluokka 3,0±0,5.
Usein eläinten hedelmällisyys heikkenee olennaisesti, jos kuntoluokka
laskee 2 tuntumaan. Toisaalta myös
korkeat yli 4 kuntoluokat eli lihavuus rasittaa eläintä. Edullisimmin
kuntoluokkaa nostetaan laidunkaudella. Kuntoluokitus olisi hyvä tehdä
säännöllisesti esimerkiksi sisäruokintakauden alussa ja noin kuukausi
ennen poikimakauden alkua.

Valinnan merkitys
Ensimmäiseksi poikivien emojen
on osoitettu olevan karjan kaikkein
tuottavimpia emoja. Niiden karjassa
säilyminen ja pitkäikäisyys on 25 %
todennäköisempää kuin seuraavien kuuden viikon aikana poikivien
emojen. Poikimakauden alussa poikivat emot tiinehtyvät helpommin
kuin myöhemmin poikimakaudella
poikivat emot. Yleensä poikimakauden alussa poikineiden emojen poikimaväli pysyy myös tasaisimpana.
Tämä ominaisuus on yleensä säilytetty jo ensimmäisestä poikimisesta
lähtien. Hiehot, jotka ovat saavuttaneet sukukypsyysiän keskimääräistä
aikaisemmin, yleensä poikivat ensimmäisinä ja saavuttavat pidemmän tuotantoiän. Hedelmällisyysominaisuudet ovat keskikertaisesti tai
hieman keskinkertaista heikommin
periytyviä ominaisuuksia. Sukukypsyysikä periytyy näistä ominaisuuksista parhaiten.
Ensimmäisten joukossa syntyvillä
vasikoilla on paremmat päiväkasvut ja korkeammat vieroituspainot
kuin myöhemmin syntyvillä vasikoilla. Tämä voi johtua geneetti-

sistä ominaisuuksista, mutta myös
siitä, että tautipaine on pienempi
poikimakauden alussa. Vasikkaajan kasvulla ja terveydellä voi olla
merkittävä vaikutus sukukypsyysiän
saavuttamiseen. Ennen vieroitusta
keskimääräistä paremmin kasvaneiden sonnivasikoiden kivesten ympärysmitta on suurempi vuoden iässä
ja ne saavuttavat hedelmöittämiskyvyn aikaisemmin kuin heikommin
kasvaneet sonnivasikat. Toisaalta,
mitä suurempi osuus vasikoista syntyy heti poikimakauden alussa, sitä
tasaisemmaksi muodostuu vieroitettujen vasikoiden painojakauma.
Tavoitteena tulisi olla, että vähintään
65 % karjan emoista poikisi ensimmäisen 3 viikon aikana poikimakauden alusta.
Eläimen luonne vaikuttaa kahdella eri mekanismilla lisääntymisominaisuuksiin. Rauhattomilla eläimillä
syöntikäyttäytyminen on hätäisempää, jolloin niiden kyky säilyttää
kuntoluokka on alhaisempi. Toisaalta niiden aineenvaihdunta on yleensä valmiiksi hieman korkeammalla
tasolla, joten energiavarastoja käytetään hieman tehokkaammin. Korkeammat kortisolipitoisuudet vaikuttavat myös suoraan emolehmän
lisääntymisfysiologiaan heikentämällä kiimakiertoja, tiinehtymistä
ja tiineyden ylläpitoa. Helpommin
käsiteltävien, rauhallisten eläinten
valinta on edullista myös hedelmällisyyden kannalta.
Uudistushiehoilla kohti hedelmällisyysominaisuuksia
Lehmävasikka kehittyy tasaisesti
vieroituksen jälkeen, jos ruokinta
vastaa se perinnöllistä tarvetta saada ravintoaineita. Kohdun paino ja
munasarjojen koko lisääntyy nopeasti puolen vuoden iän jälkeen.
Yleensä tässä nopeassa kehityksessä saavutetaan tasanne vaihe 10-12
kuukauden iässä, joka merkitsee

esipuberteetin loppumista. Noin
12 kuukauden iässä, kun eläinten
kiimakierrot säännöllistyvät, lantion rakenne kasvaa suhteessa eniten
muuhun luustoon nähden. Lantion
rustorakenteet menettävät olennaisesti kimmoisuuttaan yli 30 kuukauden iässä. Poi’ittaminen ensimmäisen kerran ennen tätä ikää voi
vaikuttaa suotuisasti eläimen menestymiseen emolehmänä.
Uudistushiehojen ruokinnan tavoite on, että eläin saavuttaa 60-65
% aikuispainostaan tiineytyskauden
alkuun eli noin 14-16 kuukauden
ikään mennessä. Uudistushiehojen
ruokinnan toteutumisten avainkysymys on: Onko tavoitepaino asetettu
oikein? Osataanko eläimen aikuispaino arvioida riittävälle tasolle?
Kasvua ja ruokinnan onnistumista
tulisikin seurata säännöllisin punnituksin ja kuntoluokituksin. Ruokinnansuunnittelun toisena tavoitteena
voidaan pitää, että uudistushiehot
saavuttaisivat sukukypsyysiän 45
päivää ennen astutus- tai siemennyskautta.
Kiimakiertojen alkaminen ja
säännöllistyminen on vahvasti yhteydessä hiehojen ravintoaineiden
saantiin, kasvurytmiin ja aikuiskokoon. Energia-aineenvaihdunta on
avain asemassa eläimen hedelmällisyyden kehittymisessä. Energiaaineenvaihdunnassa
muodostuu
lopputuotteita, jotka vaikuttavat
hormonitoimintaan. Säännöllinen
kiimakierto alkaa yleensä aikaisemmin, jos energiansaanti ja kasvu ovat
tasaisia. Hiehot tiinehtyvät 30 % paremmin 2-3 kiimaan verrattuna ensimmäiseen kiimaan sukukypsyysiän saavuttamisen jälkeen.
Eläinten valkuaisaineiden saantiin kannattaa kiinnittää oma huomio. Ylimääräinen valkuainen
joudutaan poistamaan elimistöstä,
joka rasittaa aineenvaihduntaa ja

kuormittaa ympäristöä. Elimistön
liiallinen typpimäärä heikentää esimunasolujen kypsymistä, hedelmöittymistä ja alkion kiinnittymistä
kohdun seinämään. Lisäksi pötsissä
runsas ammoniumtypen määrä heikentää kivennäisten imeytymistä.
Erityisesti magnesiumin tasapaino voi häiriintyä. Magnesiumilla
on olennainen rooli mm. elimistön
energiatasapainon säätelyssä.

Sonnin tiineyttämiskyky
Oikea, tilan tavoitteisiin sopiva siitossonni on kannattava investointi,
joka harvoin maksaa liikaa. Siitossonnin taloudellisesti merkittävin
ominaisuus on tiineyttämiskyky. Jos
sonni ei pysty tiineyttämään, sille
osoitettua eläinryhmää halutussa
ajassa, osa sonniin panostetusta investoinnista on valunut hukkaan.
Lyhyttä poikimakautta tavoitellessa
sonnin kyky ja halukkuus astua usea
emo/hieho rajoitetussa ajassa korostuu. Sonnin tulee olla hyvässä kunnossa onnistuakseen tehtävässään.
Siitossonnin tulee olla sukukypsä,
jotta se pystyy tiineyttämään tehokkaasti. Sonnien kivesten ympärysmitalla voidaan arvioida siitossonnin sukukypsyyden saavuttamista.
Tiineyttäminen on mahdollista, kun
sonnin kivesten ympärysmitta on
keskimäärin yli 30 cm.
Sonnin kivesten ympärysmitalla
on positiivinen yhteys sonnin tyttärien hedelmällisyysominaisuuksiin.
Mitä suurempi sonnin kivesten ympärysmitta, sitä parempi tyttärien
hedelmällisyys.
Ensimmäisellä astutuskaudella
sonnin tiineyttämiskyky ei ole huipussaan. Astutusryhmän koko suositellaankin rajoittamaan yhtä suureksi kuin sonninikä on kuukausina.
Ensimmäistä kautta astuvan nuoren
siitossonnin astumiskyvystä tai halukkuudesta ei ole ennakkotietoja.

ʹͲʹͲȀǤǤϐ
Nuoren siitossonnin käyttäytymistä
tulisikin seurata laitumella erityisen
tarkasti. Siitossonnin tulee olla kiinnostunut astutusryhmän emoista ja
pystyä hyppäämään vaivattomasti.
Jos astutusryhmän kiimat uusivat
21 päivän jälkeen, asiaan on tartuttava välittömästi ja selvitettävä
syyt emojen tiinehtymättömyyteen.
Ensimmäisenä tulee arvioida, pystyykö emot tiinehtymään eli onko
poikimisesta kulunut vähintään 40
päivää, onko emojen kuntoluokka
vähintään 2,5 ja onko emojen ruokinnan energiasisältö riittävä.

Siitossonnin
rakenteellinen terveys
Siitossonnin hyvä rakenne ja moitteeton jalkaterveys yleensä puoltavat
astumiskykyä. Sonnin tulee liikkua
vaivattomasti. Hyvä liikkuminen on
edellytys sille, että sonni ns. pysyy
lauman mukana ja lehmien perässä. Mahdollinen kipu liikkuessa tai
astuessa vähentää ja jopa estää astumisen. Varsinkin vanhemmat sonnit
voivat olla herkkiä erilaisille kivuille,
jotka muodostuvat astuessa tai sonnin liikkuessa.
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Hyvä toiminnallinen rakenne
edellyttää, että luuston muodostamat kulmaukset ovat oikea-asentoisia. Sonnin painoa kannattelevien
olka- ja kinnernivelien optimaalinen
kulma on 45°. Jalkojen suorat linjat
edestä katsottuna ja kulmaukset sivulta katsottuna vähentävät olennaisesti sonnin loukkaantumisalttiutta
ja sorkkahuollon tarvetta.
Sonni ei pysty tiineyttämään
emoja, jos se on loukkaantunut tai
sen jalat ja/tai sorkat ovat kipeät.
Jalkojen rakennevirheet, kuten liian
suorat tai kiverät takajalat, aiheuttavat ylimääräistä rasitusta nivelille
ja jänteille, lopputuloksena on huonosti liikkuva sonni. Astutuskauden
alussa sonnin jalkojen ja sorkkien
tulisi olla moitteettomassa kunnossa. Ei turvotuksia nivelissä, ei näkyviä vanhoja vammoja, ei halkeilevia,
liian pitkiä tai epäsymmetrisesti
kasvaneita sorkkia. Jos sonnin sorkat vaativat sorkkahoitajan käyntiä,
sorkkahoidot tulisi olla tehtynä vähintään kuukausi ennen astutuskauden alkua. Jalkojen ja sorkkien
lisäksi sonnin kivekset ja silmät tulee
tarkistaa näkyviltä vammoilta.

mässä nuorsonnin itseluottamus
voi saada kolauksen. Sonnien on
myös havaittu suosivan tiettyjä
emoja.
t4JJUUJÚJEFO MVLVNÊÊSÊ  SBLFOOF KB t4POOJO JLÊ "TUVNJOFO PO PQJUliikkuvuus. Sonnin tuottamien hetuominaisuus, joka kehittyy astudelmöittämiskykyisten siittiöiden
tuskausien myötä. Nuoret sonnit
lukumäärä on yhteydessä kivesten
ovat hätäisempiä, kun taas vanympärysmittaan.
hemmat sonnit osaavat ajoituksen
t4POOJOLJWFTUFOZNQÊSZTNJUUB4JJtehokkaammin. Vanhemmat emot
tossonniksi tulisi valita sonni, jolla
voivat joissakin tapauksissa sorsia
on yli 30 cm kivesten ympärysmitnuorempia arempia sonneja, joka
ta. Sonnin ympärysmitan vuositvoi vaikuttaa tiineyttämistuloktaista kehitystä kannattaa seurata.
seen.
Sonnin ikääntyessä ympärysmitan t"TUVNJTZNQÊSJTUÚ 4POOJMMB QJUÊÊ
tulisi kasvaa. Hedelmällisyys on toolla hyvä kiinteä alusta astua. Astudennäköisesti menetetty, jos ympäminen sisätiloissa lisää aina loukrysmitta laskee yli 2 cm.
kaantumisriskiä.
t4POOJO GZZTJOFO LVOUP "TUVNJT- t:NQÊSJTUÚOMÊNQÚUJMBKBTÊÊPMPTVIkyky muodostuu mm. sonnin yleiteet. Yli +30ºC asteen lämpötilat
sestä hyvinvoinnista, kuntoluokasheikentävät siitossonnin siittiöiden
ta, rakenteesta, sukupuolielinten
tuotantoa ja yleistä toimintakykyä.
terveydestä.
Erittäin sateiset olosuhteet eivät ole
t-JCJEP )BMVLLVVUFFO BTUVB WBJsonnien toiminalle optimaalisia.
kuttaa mm. jaksaminen, terveys
ja kokemukset. Ensimmäistä astu- Sonnin hedelmällisyys
tuskautta astuvan sonnin työmäärä ei ole itsestään selvyys
tulisi pitää kohtuullisena (astutusryhmän koko = sonnin ikä kuu- Sonnin hedelmällisyyden säilymikausina). Usean sonninastutusryh- nen ei ole itsestään selvyys. Sonnilla

Sonnin tiineyttämiskykyyn
vaikuttaa seuraavat
ominaisuudet:

voi olla joko heikentynyt hedelmällisyys tai sonni voi olla kokonaan hedelmätön. Heikentyneen hedelmällisyyden siitossonneja voi olla jopa 30
% siitossonneista. Hedelmällisyyden
menettäneitä sonneja noin 15-20 %.
Epäonnistunut ylläpitokausi voi
olla merkityksellinen sonnien hedelmällisyyden kannalta. Heikko
kuivitus ylläpitokaudella voi aiheuttaa kiveksiin paleltumavammoja,
homeiset rehut voivat sisältää hometoksiineja, sonni voi loukata peniksensä hypätessään toisia sonneja
tai sonni voi sairastua kiveksiin ja
hedelmällisyyteen vaikuttavaan tulehdukseen.
Sonnin käyttäytymistä ja emojen kiimojen uusimista tulisi seurata koko
astutuskauden.
Toimintakyvytön
sonni venyttää huomaamatta jopa
huomaamatta emojen poikimaväliä.
Sonni voi näennäisesti jopa astua
emoja, mutta hedelmöittäminen ei
onnistu esimerkiksi loukkaantuneen
peniksen johdosta. Tiineyttämisongelmiin tulisi puuttua välittömästi.
Maiju Pesonen ■

Naseva tiloja luokitellaan tilan tautiriskin mukaan
Nasevan jäsenyritykset haluavat
kiinnittää tuottajiensa huomiota
tuotantotilojen tautisuojaukseen.
Niinpä lokakuussa otettiin käyttöön tilojen automaattinen luokittelu tarttuvatautiriskin perusteella.
Luokkia on neljä P, N, O ja R.
Tilojen luokitus liittyy Ruokaketju 2 -hankkeessa tehtyihin kehitystöihin. Tarkoitus on antaa lisätietoa
turvalliseen eläinliikenteeseen tilojen välillä ja eläinvälityksessä. Luokitus ei yksin riitä eikä anna takuuta
eläinten terveydestä, mutta kiinnittää huomiota asioihin, joita voidaan
pitää riskitekijöinä tarttuvien tautien leviämisen suhteen.
Luokitus on ohjaava – tavoite
on, että eläimiä ei siirrettäisi alemmalla luokitustasolla olevalta tilalta
ylemmäs vaan korkeintaan samaan

luokkaan kuuluvalle tilalle. Luokitus
ei vaikuta tilityshintaan, eikä tässä
vaiheessa teurastamon eläinliikenteeseenkään.
Luokituskriteerien toteutuminen
tarkastellaan pitopaikkakohtaisesti
ja automaattisesti joka yö. Kun tietoja päivitetään, tilan pitopaikat luokittuvat seuraavana yönä uudestaan.
Osa kriteereistä haetaan eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnillä Nasevaan kirjaamista tiedoista. Kaikki
luokituskriteerit tuotantosuunnittain löytyvät Nasevan avoimilta sivuilta ”Ohjeet ja lomakkeet”.
P (Premium) on tarkoitettu tiloille, jotka haluavat profiloitua jalostuseläinkaupassa eli juuri teille
tämän lehden lukijat. N (Naseva
kansallinen) jakaantuu kolmeen
tasoon: N1 luokkaan pääsevät ne

maito- ja emotilat, jotka täyttävät
pitoeläimiä myyvän tilan kriteerit
mutta eivät katso Premium luokkaa tarpeelliseksi. N2 luokka on
maito- ja emotiloille, jotka myyvät
vain teuraaksi kasvatettavia eläimiä.
N3 on vasikkakasvattamoille ja O
(Perustaso) on loppukasvattamoille, joista eläimet menevät vain teurastamolle. R eli riskitasolle päätyy,
kun terveydenhuoltokäynti on jäänyt teettämättä ajoissa tai tilalla on
erityistilanne voimassa tarttuvan
taudin vuoksi. Myös puutteellinen
tautisuojaus pudottaa tilan riskitasolle ja tämä näyttääkin olevan
yksi suurimmista syistä R -luokan
suureen määrään. Tuotantoaan lopettelevat tilat, jotka eivät enää teetä
vuosittaista terveydenhuoltokäyntiä
kasvattavat myös riskiluokkaa.

Limousinkasvattajat ry:n perustajajäseniä kokoontui Hämeenlinnaan elokuussa 2019. Mukana toista
sukupolvea ja ensimmäinen puheenjohtaja perustajien jälkeen. Lounaan yhteydessä vaihdettiin kuulumisia
ja muisteltiin menneitä. Tulevaisuuteenkin katsottiin ja todettiin, että ensi vuonna tavataan uudestaan.
Kuvassa vas. Anja-Liisa Taka-Sihvola, Pirkko Manner, Auvo Sarmanto, Pirjo Mustakallio-Sarmanto, Sari
Sillantaka, Mikko Taka-Sihvola, Anders af Heurlin, Arto Isomäki, Johanna Jantunen, Elina Anttila.

Kirjauduttuasi Nasevaan näet tilasi pitopaikan/pitopaikkojen luokituksen
”Käsittelet tilaa” -ruudun ikoneissa. Klikkaamalla ikonia siirryt tarkempaan erittelyyn luokituksen perusteista. Ylemmästä luokasta näet mitkä
rastit puuttuvat ja ovatko ne sellaisia, että toimintatapoja olisi mahdollista vielä parantaa.

Luokituksen on oltava automaattista suuren tilamäärän vuoksi ja sen onnistumista seurataan Nasevan ja jäsenorganisaatioiden toimesta. Mahdolliset ongelmakohdat korjataan ja uusia asioita voidaan ottaa tarkasteluun tarpeen mukaan.
Paula Halkosaari ■
Rekisterivastaava, Naseva
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”Ilmastosyyllisen ” pohdiskelua
Montakohan kättä nousisi, jos perinteisessä tupaillassa pyytäisin ilmoittautumaan sellaisen henkilön, joka ei
kuluneen vuoden aikana ole kuullut
sanaakaan
ilmastonmuutoksesta?
Uskoisin ilmoittautuneita olevan
vähemmän, kuin jos pyytäisin vapaaehtoisia muuttoavuksi. Kuluneen
vuoden aikana etenkin poliittinen
eliittimme on ottanut asian kärkiteemakseen lähes puoluetaustasta
riippumatta ja suurin syyllinen kyseiseen muutokseen varsin monen
mielestä löytyy tätäkin lehteä lukevien navetoista. Hyvin usein käy jo
alkuvaiheessa selville, että käsitteet ja
niiden ymmärtäminen eivät ole julistuksen lähtökohtana vaan pitää yhtyä
kuoroon, jottei vaan oma ymmärtämättömyys tulisi esille.
Ilmastokeskustelua leimaa se valitettava tosiasia, että hyvin äänekkään
ydinjoukon painostuksesta on poliitikkojen sen paremmin asioihin perehtymättä ollut löydettävä joku syyllinen, jonka päälle taakka ilmaston
lämpenemisestä sälytetään, jotta jotain muutakin saataisiin aikaan maan
asioita hoidettaessa. Valitettavasti me
nautakarjataloutta harjoittavat viljelijät olemme sen ristin osaksemme
saaneet. Keskusteluissa tulee ilmi
myös se, miten tarkkoja mittareita
ja työkaluja muutoksen hallintaan
yritämme aikaansaada, vaikka emme
tunne vielä tarkkaan edes itse tapahtumaa aiheuttavaa kokonaisuutta.
Ihmiskunta on esiteollisesta ajasta lähtien -varsinkin öljyn teollisen
käytön kehityttyä 1900-luvun alkuvuosina- syytänyt ilmakehään niin
käsittämättömän määrän maaperään
ja sen mineraaleihin varastoitunutta
hiiltä, ettei sen havainnollistaminen
numeraalisesti ole järkevää. Ihminen, varsinkin omaa urakehitystään
ajatteleva poliitikko tai muuten ilmastoasioita ideologisesta näkökulmasta ajatteleva henkilö on kuitenkin
hämmästyttävän älykäs, sillä kuluneen vuoden aikana on tuotu esille
useita keinoja, joista uskomme löytyvän työkalun ilmastonmuutoksen
nopeaan haltuunottoon, vuosi 2035

on asetettu monissa puheissa tavoitteeksi hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tämä on hyvin hämmentävää,
sillä Googlea jo hiemankin apuna
käyttäen tajuaa, että hiilidioksidin
pitoisuuden merkittävät muutokset
ilmakehässä vaativat satojen -ellei
jopa tuhansien- vuosien periodin
(tämä löytyy mm. Ilmatieteen laitoksen sivuilta). Tarvitsemme mielestäni
todella merkittävän teknologisen innovaation hiilen poistamiseen ilmakehästä ja muuttamiseen varastokelpoiseen muotoon. Nautoja syytetään
myös metaanin tuottamisesta, jonka
todetaan olevan monin verroin haitallisempi kasvihuonekaasu. Tämä
on kiistämättä totta, mutta lähes aina
jätetään mainitsematta, että metaani
on kuitenkin ilmaston kannalta varsin lyhytikäinen kaasu, sillä se hajoaa
keskimäärin 14 vuodessa auringonvalon vaikutuksesta hiilidioksidiksi
ja vedeksi.
Ilmastokeskustelussa velloo myös
varsinainen käsitteiden sekamelska.
Tieteellisesti ajatellen ilmasto on jonkin alueen sää pitkän ajan kuluessa,
mutta yhteisesti ei ole sovittu, miten
pitkä tarkastelujakso on. Nyt kuitenkin puhutaan jo varmuudella ilmastonmuutoksesta yksinomaan ihmisen aiheuttamana, vaikka monien

asiantuntijoiden mukaan liikutaan
vielä normaalin vaihtelun rajoissa.
Viime aikoina on keskitytty lähestulkoon yksinomaan hiilidioksidiin puhuttaessa kasvihuonekaasuista, mutta metaanin lisäksi tähän ryhmään
kuuluvat myös dityppioksidi, otsoni,
sekä kaikille meistä tuttu vesihöyry.
Tähän väliin täytyy kirjoittajan tunnustaa oma rajallinen hahmottamiskykynsä, sillä en vain käsitä, kuinka
paljon nautojen on maailmassa täytynyt röyhtäillä ja piereskellä, jotta
tämä itseään ruokkiva systeemi on
saatu käyntiin (eihän tämä tietenkään öljyn ja kivihiilen syy ole).
Jääpeitteen sulaessa yhä suurempi
haihtumiselle altis vesipinta paljastuu ja myös vesihöyryn pitoisuus
ilmakehässä näin ollen kasvaa. Tarkasteltaessa kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää, on Suomessa
maatalouden osuudeksi siitä viime
vuosina vakiintunut 10 % ja tästäkin
puolet on peltomaan dityppioksidipäästöjä. Tältä pohjalta on mairittelevaa, että meillä karjankasvattajilla on
näin suuri valta ilmastonmuutoksen
hidastamisessa.
Aivan käsirysyyn en ole vielä tähän päivään mennessä päätynyt,
mutta lähellä ollaan oltu, kun muutaman hyvin kärkevästi nautoihin

Vessart
80 vuotta!
Leino Vessart osti Eestin
ensimmäiset Limousinet
Suomesta, MetsäPaavolasta, yli 20 v. sitten.
Heinäkuussa 2018
Karitsu Rantsossa juhlittiin
Vessartin 80v syntymäpäivää. Suomen Limousinkasvattajat ry lahjoitti
päivänsankarille Leino
Vessart- kiertopalkintolautasen. Muistamisen
toimitti perille
Sari Sillantaka.

suhtautuvan ajatusmaailmaan on pesiytynyt sellainen
käsitys, että lehmä pystyy jollain
keinolla
syntetisoimaan hiiltä minulle tuntemattomasta lähteestä. Heidän mallissaan
hiili ei tule nautaan pelkästään rehujen kautta vaan tavalla, jota he eivät
osaa selittää. Tämä saattaa naurattaa,
mutta se valitettavasti saa kannatusta
porukoissa, joissa tätä asiaa ei muutenkaan ymmärretä. Tämän johdosta mielestäni meistä jokaisen tulisi
ainakin hieman pitää ääntä siitä,
miten yksinkertainen hiilen kierto
tilan tuotantoketjussa on, jos ei käytetä suuria määriä ostopanoksia, ja
laiduntavat eläimet ruokitaan pääsääntöisesti nurmirehulla. Tilanne
on suhteellisen edullinen yksimahaisiin verrattuna ja vaikka ilmastonmuutoksesta puhutaan, täytyy myös
muistaa biodiversiteetin merkitys,
joka nyt on jäänyt taka-alalle, mutta
aiheuttaa huolta tulevaisuuden tutkijoissa. Emolehmät ovat laiduntaessaan loistavia perinnebiotooppien ylläpitäjiä ja niiden laitumissa voidaan
käyttää suhteellisen monipuolisia
kasviseoksia. Nämä koko kasvukau-

den yhteyttämään pystyvät kasvustot
ovat todella tehokkaita hiilen sitojia
ja hyvän juuriston ansiosta sitovat
hiiltä myös maaperään. Oma tuntumani on, että emolehmätiloilla myös
ollaan hyvin pitkälle rehuomavaraisia, jolloin tuotantopanosten kuljetuksen päästöt jäävät myös vähiin.
Miksi en sitten halunnut tässä
artikkelissa paneutua oman tuotannonalamme kasvihuonekaasupäästöihin ja varsinkin hiilensidontaan
tieteellisestä näkökulmasta vaan
pohdiskelun kautta. Yksinkertaisesti
siksi, että minulla on ollut mahdollisuus keskustella asiasta omaa alaamme tutkivien asiantuntijoiden kanssa
ja havaita, miten monimutkaisesta
asiasta hiilen takaisin kierrossa kasveihin ja maaperään on kyse ja miten
monet asiat siihen vaikuttavat. Tarvitaan vain yksi lehtimies vetämään
mutkat suoriksi tieteentekijöitä haastateltaessa, niin asioiden oikomisessa
saa viettää useamman tunnin kallisarvoista tutkimusaikaa. Nautakarjatalous nähdään mediassa mielellään
homogeenisena
kokonaisuutena,
kaikki siis tekevät asiat samalla tavalla. Oman tilani toimintaa muihin
verratessa olen huomannut, että jokainen tila tekee asioita osin omalla
tavallaan ja kaikki hyvät käytännöt
eivät välttämättä sovellu muille, mutta yhteistä kaikille on laaja nurmituotanto ja hyvinkin monipuoliset
nurmikasvustot; ilmastoasioihin siis
panostetaan eläinten hyvinvoinnin ja
tarpeiden kautta luonnostaan. Eläimet lähes poikkeuksetta laiduntavat
ja kasvipeitteisyys on hyvällä tasolla.
Tämä jos jokin puoltaa emolehmätuotannon merkitystä ilmastoystävällisen naudanlihan tuottamisessa
laatutietoiselle kuluttajalle.
Marko Valkonen ■
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Limousinpojat Kaustiselle
Limousinpoikakoti muutti Kaustiselle Ali-Varilan tilalle vajaa vuosi
sitten varsin nopealla aikataululla ja
toiminta on nyt pääsemässä vauhtiin.
Mty Ali-Varila on Juha, Kaija ja
Juuso Varilan emolehmätila, jolla
on pian parinkymmenen vuoden
kokemus jalostuseläinten kasvatuksesta ja eläinkauppaakin on tehty
toistakymmentä vuotta. Tilalla on
nyt parin vuoden ajan ollut puhdas
limousinekarja.
Rotu ja eläimet ovat vaihtuneet
useamman kerran, sillä tilalla on
pyritty tuottamaan sitä, mille on kysyntää.
”Minulla ei ole rotuallergiaa ja
olen tehnyt sitä, mille kentällä on ollut kysyntää”, Juha toteaa.
”Enkä voi tietää, mitä tilallamme
on viiden vuoden päästä. Esimerkiksi eläintaudit voivat muuttaa tilanteen nopeasti.”

Monta työtä ja rotua
Tilalla on ollut niin herefordeja, an-

guksia kuin charolaisiakin ennen
nykyistä limousinkarjaa. Tila on toiminut Venäjän viennin karanteeninavettana, kasvattanut siitoshiehoja
sekä tehnyt alkionsiirtoja ja -huuhteluja tilauksesta muun muassa luomu- ja jalostustiloille, karjan rakentajille ja uudistajille.
Siirtymiseen brittiroduista limousiniin on monta syytä. Venäjän
vienti loppui ja alkio- ja eläinkauppa
Suomessa alkoi hiipua. Laajentamiseen varteenotettavin vaihtoehto oli
vaihtaa rotua ja aloittaa loppukasvatus.
”Nostetta naaraasta -hanke reilu
kymmenen vuotta sitten jätti mieleen ajatuksen, että jos muiden rotujen mahdollisuudet tulee joskus
nähtyä, voisi katsoa, mitä tarjoaisi
limousin ja Snellmanin a la carte”,
Juha kertoo.
Yksi vaihtoehto oli osakeyhtiömuotoinen loppukasvattamo kahden muun tilan kanssa, mutta suunnitelmat eivät edenneet keskusteluja

Emojen uudessa
navetassa on
huomioitu tilojen
muuntelun mahdollisuudet.
pidemmälle. Niinpä Varilat hankkivat hyvän eläinaineksen kolmelta lopettavalta limousinemolehmätilalta
Snellmanin eläinvälityksen avustuksella. Entiselle karjalle löydettiin uudet kodit vuoden sisällä päätöksestä.
”Rotu oli lähes vaihdettu, kun
poikakotitoiminnasta meiltä kyseltiin. Mietimme sitä tovin, mutta koska Juuso on jatkamassa tilaa,
vastasimme kyllä. Jos emme nyt tätä
osaisi, niin emme koskaan.”
Juuso ja Juha hoitavat maatilan
arkirutiinit kaksin, paperityöt ovat
Kaijan vastuulla.

Sonnien myynti nettiin

Uuden poikakodin myötä sonnien myynti muuttuu nettipainotteiseksi.

Tilalla on noin 60 poikivaa emoa ja
määrää on tarkoitus kasvattaa. Kasvavia siitos- ja teurassonneja on noin
100. Lisäksi kasvatetaan hiehoja sekä
siitokseen että teuraaksi. Karjan kokonaismäärä vaihtelee 200 molemmin puolin vuodenajasta riippuen.
Sekä emoissa että kasvatettavissa sonneissa on sarvellinen ja nupo
linja. Karjan jalostuksessa käytetään

siemennystä ranskalaisilla sonneilla, tänä vuonna liki kaikki emot on
siemennetty. Jalostussuunnitelma
tehdään yhdessä Faban neuvojan
kanssa.
Sonnivasikat tulevat poikakotiin
puolivuotiaina syksyllä marraskuussa ja keväällä toukokuussa. Tarkoitus
on, että keväällä myynnissä olisi sekä
vuosikkaita että puolitoistavuotiaita
sonneja. Myöhemmin mahdollisesti
myös kaksivuotiaita.
”Osa tiloista haluaa vanhemman
sonnin ja niitä haluamme tarjota.
Tulevaisuus näyttää, mikä on todellinen kysyntä.”
Poikakotisonnien valinnan tekevät lähettävät tilat, kultakin tilalta
tulee yleensä viidestä kymmeneen
sonnivasikkaa. Lisäksi kaikki tilan
omat sonnivasikat jäävät kasvattamoon. Variloilla karja poikii lähes
ympäri vuoden.
Sonnit ruokitaan maltillisesti loppukasvatettaviin sonneihin verrattuna, sillä tavoitteena on kasvattaa kestäviä eläimiä. Ruokinnassa pyritään

huomioimaan myös se, että emotilalle siirtyessään sonnin ruokinta
muuttuu hyvin erilaiseksi.
Sonnien terveysvaatimukset ja
siitokseen tähtäävien jalostukselliset
kriteerit ovat vastaavat kuin muissa
kasvattamoissa. Faban emolehmäneuvojat tekevät rakennearvostelut,
sonneista tehdään kirjalliset esittelyt
ja kuvataan videot.
Sonnien myynti tapahtuu nettimyyntinä, tilalle sonneihin voivat
tulla tutustumaan niin sovittaessa
vain todelliset sonninostajat.
”Niin sanottuja turisteja ei tautipaineen vuoksi tilalla oteta vastaan.
Ammattiryhmille, rakentajille ja
vastaaville tilavierailut ovat mahdollisia”, Varilat linjaavat.
Uutta on myös Snellmanin tarjoama rahoitusmalli siitossonnin
hankintaan omille asiakkailleen. Se
neuvotellaan jokaisen kanssa erikseen. Poikakoti itse ei rahoita siitossonnihankintoja.
Eeva-Kaisa Pulkka ■
Kuvat: Juuso ja Juha Varila

Limousineen tutustumassa
Sain pyynnön kirjoittaa ylös ajatuksiani limousinesta harjoittelijan
silmin katsottuna. Harjoittelijan
näkökulma onkin tässä tapauksessa
varsin ”tuore”, sillä aiempaa kokemusta naudoista minulla ei juurikaan ollut ennen harjoitteluni alkua
Heinälän tilalla Jyväskylän Oravasaaressa. Nyt tätä tekstiä kirjoittaessani takana on kaksi erittäin antoisaa ja opettavaista viikkoa, joiden
aikana on tullut nähtyä, koettua ja
opittua niin limppareista kuin yleisestikin emolehmätilan toiminnasta.
Oma aiempi koulutustaustani on sosiaalialalta, tosin jo silloin
tein opinnäytetyöni ja useamman
harjoitteluni eläimiin ja luontoon
sekä niiden kuntouttavaan voimaan
liittyen. Samalla olin kiinnostunut
kotimaisen ruoan tuotannosta eettisyyden, terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja ilmastonmuutoksen
näkökulmista. Omia valintoja tuli
mietittyä toisinaan jopa liiallisuuksiin saakka, kun marketin hyllyvälejä kierrellessä saattoi tuntua, ettei
juuri mitään tuotetta voi kärryihinsä
laittaa täysin hyvällä omallatunnolla. Kun työ sosiaalialalla ei tuntunut
itselleni siltä oikealta, syntyi ajatus
lähteä kouluttautumaan uudelleen,
tällä kertaa maaseutuelinkeinojen

parissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun agrologiopinnoissa. Muutamassa kuukaudessa omat näkemykseni ruoasta ja sen tuotannosta ovat
joiltakin osin muuttuneet tiedon
lisääntyessä ja sitä kautta myös esimerkiksi liha on tehnyt pikkuhiljaa
ja harkitusti paluuta lautaselle tauon
jälkeen.
Limousinesta olin ennen harjoitteluani kuullut oikeastaan vain sen
verran, että kykenin erottamaan
kyseessä olevan nauta, eikä pitkänomainen luksusauto, vaikka kummankin nimi lienee saaneen alkunsa samoilta seuduilta. Toki syksyn
opintojeni aikana minulle oli selvinnyt myös, että kyse on lihaksikkaasta
pihvirodusta, joka kykenee hyödyntämään syömänsä rehun tehokkaasti ja on siksi Suomessakin melko
suosittu. Ensimmäinen varsinainen
mielikuva limousinesta minulle kuitenkin syntyi vasta ajellessani käymään Heinälän tilalla ensimmäistä
kertaa. Vastassa oli laitumella lauma
lehmiä vasikoineen, kaikessa rauhassa nauttimassa raikkaasta alkutalven säästä, puhtaasta ilmasta ja
avarasta tilasta ympärillä. Ulkona
käyskentelevä limousinlauma on
varsin vaikuttava ja kunnioitusta herättävä näky!

Näin parin viikon kokemuksella voisin sanoa, että limousin
on melkoinen yhdistelmä voimaa,
temperamenttia, lempeyttä ja ystävällisyyttä. Jokainen eläin on omanlaisensa ja jokaisesta nousee esille
erityisiä luonteenpiirteitä, kunhan
vain itsellä on halu nähdä ja havaita
niitä. Oli hauskaa huomata, miten
aamuisin pihatolle saapuessani samat tyypit olivat ensimmäisinä reippaina vastassa, kun ne unisimmat
vasta availivat silmiään. Muutaman
päivän ikäinen vasikka, joka emonsa
vierellä vielä hieman hämillään katseli ympärilleen, oli hellyyttävintä
pitkään aikaan. Kontrasti niiden ja
massiivisten, komeasarvisten sonnien välillä oli suuri. Limousineissa
riittäisi opittavaa pitkäksikin aikaa!
Kuluttajien laatutietoisuus lisääntyy jatkuvasti ja vastuullisuusnäkökulma nousee yhä merkittävämmäksi tekijäksi ostopäätöksiä
tehdessä. Saman olen huomannut
paitsi itsessäni, myös tuttavapiirissäni ja sosiaalisessa mediassa. Emolehmätiloilla on käytettävissään
monta valttikorttia kuluttajien voittamiseen puolelleen. Emojensa seurassa kasvavat vasikat, mahdollisuus
jopa ympärivuotiseen ulkoiluun ja
lajityypilliseen käyttäytymiseen sekä

hyvä suhde kasvattajan ja eläimen välillä ovat asioita, joiden
uskon vetoavan kuluttajiin.
Puhumattakaan pitkästä laidunkaudesta ja nurmen käytöstä ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Tuottajapuolella
nämä asiat tuntuvat varmasti
jo lähes itsestäänselvyyksiltä,
mutta moni keskivertokuluttaja ei tiedä, minkälaisissa
olosuhteissa ja miten kotimainen lihakarja elää. On paljon
olettamuksia, luuloja ja mielipiteitä, mutta varsinainen
tieto saavuttaa usein vain ne,
jotka ovat jo lähtökohtaisesti
tarpeeksi valveutuneita sitä
etsimään. Toivon, että tuottajat ja
muut alan ihmiset jaksaisivat edelleen panostaa myönteisien mielikuvien luomiseen, huolimatta vaikeista
ajoista ja kotieläintuotantoa syyttelevistä sormista. Ja tässä brändäyksessä tulisi nostaa isosti esille myös
limousinen lihan laatu, vähärasvaisuus ja mureus, sillä juuri tällaista
lihaa uskon monen kuluttajan haluavan lautaselleen.
Tässä kohtaa täytyy vielä käyttää puheenvuoro hyväksi ja kiittää
Marko Valkosta hyvästä ohjauksesta harjoitteluni aikana sekä tiedon

Elina ja Ahon Nolan.
ja kokemuksien jakamisesta. Vaatii
avoimuutta ja rohkeutta ottaa tuntematon ja kokematon ihminen tilalle
useammaksi viikoksi ja kaiken lisäksi sain tehdä ja oppia paljon enemmän kuin aluksi osasin odottaakaan.
Toivon, että mahdollisimman moni
tila haluaisi ja pystyisi tarjoamaan
tämän tilaisuuden tuleville harjoittelijoille päästä tutustumaan limousineen ja sitä kautta myös tehdä tätä
upeaa rotua ja tuotantoa tutuksi alan
tuleville ammattilaisille.
Elina Järveläinen ■
Kuva Marko Valkonen
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PALKINTOJA
Saarijärven Särö tuli tilallemme
kaksi vuotiaana. Alussa se oli hieman arka ja pelkäsi tilan vanhan
sonnin ” mörinää ”.
Pian se kuitenkin tottui talon tavoille. Särö on ollut todella kiltti ja
helppo käsiteltävä.
Syksyisin se ilmaisee mielipiteensä selkeästi. Se ei enää lähde lauman
mukana laitumelle, vaan jää makuukatokseen nukkumaan. Kun aukaiset portin ja kysyt haluutko tulla
sisälle, niin se on valmis ja kävelee
suoraan karsinnan.
Terveisin
Leena Liukkonen

E+ pakitut:

NESTORI-SONNI

NESTORI-HAASTAJA:

Kukkonen Helena ja Pasi, Ruukki
Leppävuori MTY, Veteli
Pohja Pertti, Kuru
Häkkinen Jonna ja Pasi, Haukivuori
Jokela Tapio, Hämeenkyrö

Saarijärven Särö synt. 5.3.2008
Isä: Ahon Volmar,
Emänisä: Metsä-Paavolan Rodeo
Omistaja Leena ja Kari Liukkonen

Metsä-Paavolan Gigawai synt. 18.5.2011
Isä: Kloster Cola
Emänisä: Paddais Unikat
Omistaja Luukkaan Limousin
(Anttila MTY)

NESTORI-HAASTAJA
M-P Gigawai on aito gentleman!

Kiltti ”äilin poika”.
Yleensä saapuu portille
juttutuokioon kutsusta ja varsinkin,
jos on muoviharava näkyvillä....
se tietää rapsutusta selästä.

Kuva: Elina Anttila

Nimikirjain vuonna 2020: R
Kansainvälisessä järjestelmässä on käytössä 20 kirjainta.
Viimevuoden P:stä hypätään ärrään, eli Q jätetään väliin.

