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46 ”Aika harva 
oikeasti kysyy 

tilalliselta, miten hän 
jaksaa.”

 Sisältö
04/2020

Tuottava ja hyvinvoiva lypsykarja
06  Entistäkin parempi NTM – Rehunsäästö mukaan  

Nyt jalostamaan entistä taloudellisempia lehmiä!

08  Sonnivalintojen teoria ja todellisuus  
Kohtaavatko ne? Väitöskirjatutkimus selvittää!

14  Miksi X-siemen ei aina tuota tyttäriä?  
Kotimainen opinnäytetyö pureutuu aiheeseen

16  Uusia kotimaisia isäsonneja  
Valikoimaa kolmessa rodussa

19  Luomiset ovat lypsykarjalla harvinaisia  
Alle viisi prosenttia tiineyksistä keskeytyy

20  Rakuunalla eniten 100-tonnarityttäriä  
Mitä tilastot kertovat maratoonarilehmien isäsonneista?

40  Ensiapua kipeille sorkille  
Eläinlääkärin vinkit tee-se-itse-sorkkahoitoon

Arjessa mukana 
22  Kolumni: Kun tyhjä paikka kannattaa paremmin kuin täysi  

Miksi Paavo Karhun navetan hiehoparsista kolmasosa on tyhjiä?

23  Käytös kertoo vasikan voinnista  
Vasikoiden tarkkailu ei ole koskaan hukkaan heitettyä aikaa

26  Vasikanhoidon mallitila  
Marttilan tilalla vasikat hoidetaan esimerkillisen hyvin

Naakoista on karjatiloille riesaa, kun 
ne nokkivat rehupaalit ja likaavat 
appeen. Miten niitä voi karkottaa?  

Lue lisää sivulta 36!
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30  Mikä vasikoita ripulituttaa?  
Lue myös, miten tila otti haltuun kryptosporidioosin!

36  Nopea reagointi pitää naakat loitolla  
Kahden tilan kokemuksia lintutuholaisten häädöstä

42  Hyvinvoinnin tarkkailu kannattaa  
Kolme ongelmaa, kolme ratkaisua

44  Valaistus kuntoon!  
Hyvä valaistus lisää työturvallisuutta

Huomisen tila ja muuttuva maailma
12  Pohjois-Amerikka seuraa perässä  

Pohjoismaiset jalostustavoitteet ovat nyt pop myös maailmalla

35  Kolumni: Luonnonmukaisin ei aina ole vasikalle paras  
Henna Mero pohtii, mitä vasikanhoidosta pitäisi kertoa kuluttajalle

46  Torholan some-julkkikset jättävät jäähyväiset lehmille  
Luopuminen karjanpidosta tuo pintaan paljon tunteita

54  Emot vaihtuivat lypsylehmiin  
Närväset tuottavat pihvin sijaan nyt maitoa

Tuottava ja hyvinvoiva lihakarja 
57  Liharotuisten eläinten parhaat 2020  

Parhaat sonnit ja lehmät listattuna roduittain

63  Onko laajentaminen ainoa vaihtoehto?  
Opinnäytetyössä pohditaan erilaisia tulevaisuusvisioita

65  Sonneja maailmalta  
Esittelyssä Mr Albert

66  Vaihtoehtoja nautojen kuivitukseen  
Lukessa vertailtiin eri kuivikkeita, mikä oli paras?

68  Hyödynnä risteytys naudanlihantuotannossa  
Maiju Pesosen väitös selvitti risteytysten mahdollisuuksia

69  Parempaa rakennetta oikeilla valinnoilla  
Mihin rakenteessa kannattaa kiinnittää huomiota?

71  Kuvan kertomaa Lihakarja  
Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?

72  Asiantuntija vastaa  
Mitä tehdä, kun karjasta löytyy sairausgeenin kantaja?

Vakiojutut 
11  Kuvan kertomaa  

Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?

50  Kohtaamisia: Laura Hänninen  
Hyvinvointitutkija haluaisi eettiset kuluttajavalinnat helpommiksi

74  100- ja 150-tonnarit   
Kestäviä lehmiä kahden 
aukeaman verran

82  Lukeminen kannattaa  
Lukunurkassa pohditaan: 
Millaista on olla eläin?

Nämä tulevaisuuden toivot asuvat  
Kallio-Kantonen mty:n tilalla Taipalsaarella.

Kuva: Sanna Lohenoja
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