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15 ”Aina kun jotain 
saavutetaan, 

asetetaan uusia 
tavoitteita.”

 Sisältö
03/2021

Tuottava ja hyvinvoiva lypsykarja
06  Suomenkarja saa pian genomisen jalostusarvostelun  

Miten genominen eläinmalli rakennetaan? Tutkijat kertovat itse!

10  RP1-geeni vaatii tarkkuutta länsisuomenkarjan parituksiin   
Opinnäytetyö kartoitti oireita suomalaiskarjoissa

13  Suomenkarjan jalostusvaliokunnasta  
Huhtikuun kokouksen antia

14  Iso-ahon tilalla tarkka työ tuottaa tulosta  
Neljän robotin karjassa arvostetaan ayrshirea

17  Lypsykarjan jalostusvaliokunnasta  
Terveiset toukokuun kokouksesta

22  Uudet kotimaiset sonnit  
Punaisen rodun, holsteinin ja suomenkarjan kotimaiset huiput

24  Uusia hiehoja Hollolaan  
Esittelyssä uudet alkiontuottajat Suomesta ja Ruotsista

40  Märehtimisaikojen mittauksista hyötyä jalostusvalintaan?  
Periytyykö märehtiminen? Muun muassa tätä tutkittiin gradutyössä

49  Parhaat lehmät, tuotosvuosi 2020  
Löytyykö listalta tuttuja nimiä?

67  Ennätystuotokset kautta aikain  
Parhaimmisto roduittain ja tarinaa huippulehmä Raidasta 
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Vaikka kevätaurinko paistaa ja maisema on 
kaunis, viljelijäkin voi uupua. Heisalan tilalla 

asiasta puhuttiin rohkeasti ja apua saatiin.  
Lue juttu sivulta 46!
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Arjessa mukana
20  Kolumni: Valkuainen on arvossaan  

Paavo Karhu pohtii kotimaista valkuaisrehutuotantoa

26  Käsittele arvokasta ternimaitoa huolella  
Tiesitkö että ternimaitoa ei saa säilyttää jääkaapissa yli 24 tuntia?

30  Mykotoksiinit, rehujen näkymätön vaara  
Kotoisten säilörehujen homemyrkkypitoisuuksia selvitettiin

44  Liike on lääke!   
Myös viljelijä voi huomaamattaan istua liikaa

46  Puhu ja hae apua – uupumisen peittely vain pahentaa tuskaa  
Heisalan tilalla loppuivat voimat, mistä saatiin apua?

72  Nupo – syntyjään sarveton, osa 3  
Nupous selviää genomitestillä

90  Pihaton perältä: Vihreiden niittyjen paluu  
Mankeli-lehmä märehtii laiduntamisen uusia tuulia 

Huomisen tila ja muuttuva maailma
18  Nautarekisteri muuttaa  

– muista tehdä valtuutus!

29  Kolumni: Mitä ruotsalaiset edellä  
Henna Mero pohtii laidunnuksen ja ulkoilun järjestämistä

33  Ruokinnalla maidon hiilijalanjälki pienemmäksi?  
Ratkaisua etsitään niin nurmesta kuin rehun lisäaineista

36  Mitä turpeen korvaajaksi nautojen alle?  
Järviruokoa, separoitua lantaa – vai ehkä sittenkin pajua?

42  Terveys-Suomessa lihasta tulee luksustuote  
Kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat -sarjan kolmas osa

Tuottava ja hyvinvoiva lihakarja
74  Kreivilässä tehtiin alusta asti kunnolla  

Highland-tilalla otettiin heti ammattimainen ote – ja se näkyy

77  Kolumni: Laidunkauden kynnyksellä  
Uusi kolumnisti Mikko Sippola pohtii laidunkauden iloja ja murheita

78  Liharotujen jalostusvaliokunnasta  
Terveiset maaliskuun kokouksesta

79  Kuvan kertomaa lihakarja  
Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?

80  Rotusonnien kauppa kävi ennätystahtiin  
Hintaennätyksiä rikottiin nettihuutokaupoissa

Vakiojutut 
21 Asiantuntija vastaa  

Milloin kannattaa käyttää 
SpermVital-siementä?

25 Kuvan kertomaa  
Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?

68 Kohtaamisia: Tapani Kivinen  
Kokenut arkkitehti on suunnitellut 
navetoita monella vuosikymmenellä

84 100- ja 150-tonnarit  
Kestävyyttä sivukaupalla, ja 
bonuksena PSK Ylläs!

Kesä, laidun ja kauniit 
suomenkarjalehmät – 
voiko parempaa olla? 
Hyvää kesää Nauta-
lehden lukijoille!74
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