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Kesä ja laidunkausi lähestyvät!
Viisi tärkeää asiaa laitumista ja
loistorjunnasta löydät sivulta 64.

Sisältö
02/2020

Tuottava ja hyvinvoiva lypsykarja
10 Mihin alkiobisnes on menossa? VG:n asiantuntija
kertoo tuoreet uutiset alkiorintamalta
18 Helmikuun kotimaisia uutuuksia Vilkaise
tätä hienoa sonnitarjontaa!
32 Kolumni: Automaattilypsyssä tuotettu maitokiloko
kalliimpi? Kannattava robottilypsy vaatii
kovaa osaamista, toteaa Henna Mero
34 Poikimahalvaus iskee yleisimmin neljännellä
kaudella Opinnäytetyö kertoo, tepsivätkö
hoidot poikimahalvaukseen
41 Parhaat karjat Tuotosvuoden 2019 parhaat
77 Lypsykarjan jalostusvaliokunnasta Uuden valiokunnan
kokoonpano ja avauskokouksen kuulumiset

Arjessa mukana
12 Tinkimätön työ tuottaa tulosta Rojon tilalla Siilinjärvellä
menestys koostuu monesta osasesta
46 Älä putoa! Putoamistapaturma vaanii tilalla,
miten parhaiten välttyä siltä?
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Loimaan biisonit
löysivät uuden
kodin

KUVA KAISA SIRKKO

28 Tanskalaiset umpparit ovat VIC-lehmiä Opintoryhmä
tutustui tanskalaisten umpilehmäkäytäntöihin
48 Hyvinvoinnin hienosäätöä, osa 4 Lattiamateriaali
vaikuttaa hyvinvointiin
82 Pihaton perältä: Pääseekö sutta enää pakoon? Mankelilehmä jatkaa aikamme ilmiöiden märehtimistä

Huomisen tila ja muuttuva maailma
17 Kolumni: Kannattaako laajentaa? Paavo Karhu
pohtii investoijan kannattavuusmatematiikkaa
20 Käyttökate kertoo yrityksen tehokkuudesta Kuinka
kasvattaa tilan käyttökatetta? Tsekkaa kouluttajan vinkit!
24 Kustannustietoisen tuottajan apevaunussa
on kokoviljasäilörehua Kotimainen tutkimus
vertaili eri lajeja ja lajikkeita
36 Investoija, joko sinulla on laskettuna
eläinten hankintabudjetti? Eläinhankintaan
on saatavilla asiantuntevaa apua
72 Karjatila vuonna 2100 Lue kirjoituskilpailun
voittajan visio tulevaisuuden tilasta!

Tuottava ja hyvinvoiva lihakarja
53 Sonneja maailmalta Anguksia kaikkeen
käyttöön ja kaksin kappalein
54 Imurefleksi ennustaa vasikan ternimaidon saantia Imun
testaaminen on nopea tapa arvioida vastasyntyneen vointia
57 Sukupolvenvaihdos johdattelee biisonit uusille
laitumille Millaista on ollut kasvattaa biisoneita 20 vuotta?
60 Emotarkkailun tulokset 2019 Sananen myös
genomitestauksesta ja sen yhteydestä tarkkailuun
63 Kuvan kertomaa Lihakarja Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?
64 Viisi asiaa laidunten loistorjunnasta Terveydenhuoltoeläinlääkäri
antaa hyvät vinkit loishäätöön
66 Kannattaako perinnöllisiä sairauksia
kartoittaa? Tieto lisää tuskaa, vai lisääkö?
68 Parhaat vuodenpainot Vuonna 2018 syntyneiden parhaimmisto
70 Onko ruoho vihreämpää ruotsalaisilla
simmentaleilla? Simmentalyhdistyksen
porukka kävi tutustumassa aiheeseen!

Vakiojutut
16 Kuvan kertomaa Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?
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40 Lukeminen kannattaa Lukunurkassa tutustuttiin
karjantarkkailuun entisaikoina
50 Kohtaamisia: Susanna
Vehkaoja Kehityspäällikön
sydän sykkii erityisesti
laiduntamiselle ja Afrikalle
74 100- ja 150-tonnarit Sivukaupalla
kestäviä lehmiä

Kevät on emokarjojen kiireaikaa. Sen tietää
myös laitilalaisen Ellän tilan Jolly Jumper
-sonni.
Kuva: Sanna Lohenoja
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