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Tuottava ja hyvinvoiva lypsykarja
06 Kipu ja oppiminen Aiemmat kokemukset vaikuttavat naudan 

kipuaistimukseen. Lue, mitä aiheesta on tutkittu!

10 Tietäjät termien äärellä Sukusiitos – mitä se on?

18 Kolme kovaa kotimaista Sonniesittelyssä 
kaksi punaista ja yksi mustavalkoinen

19 Hollolan hiehot Millaisia alkiotuloksia viime vuonna saatiin?

20 Pihvihaun avulla löytyy toimivin liharotu  
Nyt on lihasonnien vertailu helppoa!

28 DD Suomessa ja maailmalla Tietoa sorkkasairaudesta 
ja kotimaisen kartoituksen tuloksia

48Pienetkin 
tauot työn 

lomassa virkistävät!
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Arjessa mukana
14 Ahon tilalla talous on tiukassa valvonnassa  

Hietalan veljeksillä on selvät sävelet tilan hoidossa

22 Onko krypton jälkeen elämää? Lue myös ison 
maitotilan toimivista käytännöistä!

27 Kolumni: Eläinlääkäriä odotellessa Uusi kolumnistimme 
Katri Karvinen pohtii eläinlääkärisuhdettaan

34 Säilörehun lämpeneminen kuumentaa myös tunteita  
Luken tutkijat kartoittivat lämpenemiseen vaikuttavia tekijöitä

38 Kysyimme tiloilta lypsyrobotin näytteenotosta  
Onko uusille palveluille tarvetta?

48 Palautuminen palkitsee Lue tämä etenkin, 
jos koet itsesi ylikuormittuneeksi!

66 Kolumni: Kuin omia lapsiaan Kaisa Peura paljastaa, mikä 
on yleisin karjanomistajalle somessa esitetty kysymys

Huomisen tila ja muuttuva maailma
17 Punaisten rotujen Eurooppa, osa 1 Ayrshire pärjää pohjolassa

30 Hiukan valoa alkuperäiskarjan tukiin Vierailimme 
Suomenkarja ry:n puheenjohtajan kotona

37 Uutisia Euroopasta Lyhyitä tietoiskuja Euroopan karjataloudesta

42 Vaihtoehtoisten kuivikkeiden tutkiminen on tärkeää  
Olisiko kuitupuristeesta kuivikkeeksi?

Tuottava ja hyvinvoiva lihakarja
50 Kolumni: Tukipilari vai teilauspyörä? Mikko Sippola 

pohtii somen synnyttämiä sivupersoonia

51 Kuvan kertomaa Lihakarja Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?

52 Single-step -menetelmä tuo tarkempia jalostusarvoja  
Lue, miten se näkyy käytännössä tiloilla

54 Onko sonnin sorkka sairas? Eläinlääkärin ja 
sorkkahoitajan vinkit, kun sonni tai emo ontuu

57 Sonneja maailmalta Tarjolla nyt: Chaplin ja Shamaan!

Vakiojutut
09 Kuvan kertomaa Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?

12 Asiantuntija vastaa Mitä kappakaseiinit 
ovat ja mihin ne vaikuttavat?

33 Lukeminen kannattaa Arvostelussa Vieremän maataloushistoria

44 Kohtaamisia: Tiina Mitikka Pitkä ura jalostuksen 
luottamustoimissa sai arvostamaan tiimityötä

58 100- ja 150-tonnarit  
Kestäviä lehmiä listattuna

Ilomantsissa leppoisaa talvipäivää viettävät 
Liepalan Kuura ja omistajansa Kaisa Peura. 
Kaisa on myös Nauta-lehden tuore kolumnis-
ti, jonka mietteitä voit lukea sivulta 66.

Kuva: Ville Puhakka.14
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Alkuperäiskarja 
vei mukanaan 

Suomenkarja ry:n 
puheenjohtaja Anne 

Rintamäen.  
Lue lisää  

sivulta 30!
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