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19 Kolumni: Ulos kuplasta Paavo Karhu pohtii erilaisia ympäristökuplia
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”Tykkään ihan
mielettömästi
karjakerhohommasta.”

28 AMS-tilan maitonäytteenottoon on vaihtoehtoja
Vuokraisiko laitteet, vai ulkoistaisiko koko homman?
32 Nuorkarjaa kesyttämässä Tutustu myös
Low Stress Stockhandling-menetelmään
38 Apua elämän ensi hetkiin Miten toimia,
jos vastasyntynyt vasikka on heikko?
48 Toiveikkuus lisää työhyvinvointia – sitä voi ja kannattaa harjoitella!
54 Nupo – syntyjään sarveton, osa 4 Nahkasarvet ovat monimuotoiset
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Mikko Sippola vertaa emotilan kassaa beduiinin sandaaliin

Kuinka saat
terveitä ja
elinvoimaisia
vasikoita?
Hyviä vinkkejä
niin emän
ruokintaan kuin
vastasyntyneen
hoitoon löydät
sivulta 36
lähtien.
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Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?
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50 Kohtaamisia: Anita Hyvönen
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72 100- ja 150-tonnarit Kestävien
lehmien lista, bonuksena LSK Yrtti
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Tämän lehden teemana on nuorkarja.
Somerolla sijaitsevan Juho Nikkasen tilalla
kasvaa pirteitä lehmän alkuja, kuten kuvan
kolmiroturisteytysvasikka Tasta.
Kuva: Sanna Lohenoja
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