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50 ”Tykkään ihan 
mielettömästi 

karjakerhohommasta.”
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Tuottava ja hyvinvoiva lypsykarja
06 Hyviä vasikoita kolmesta eri lähteestä  

Arcowin-osuuskunta yhdistää kolme vahvaa jalostustoimijaa

08 Lypsykarjan jalostuskilpailut 2021 Kunkin sarjan parhaimmisto

11 Kun jalostus on selkäytimessä  
VikingGenetics palkitsi Kotirinteen tilan jalostustyöstä

14 Mikä ihmeen curly calf? AMC-geenivirhe puhuttaa maailmalla

16 Kotimaista sonnipoweria Tsekkaa Taison, 
Tuisku ja muut – sekä tietysti Reiska

18 Hollolan hiehot Pitkä lista hienoja alkiontuottajia, tutustu ihmeessä!

20 Hiehojen tehokkuudessa on rotueroja  
Tanskalaiset tutkivat holsteinin, punaisten ja risteytysten kasvua

36 Varmista vasikan hyvä alku jo ennen syntymää  
Poimi eläinlääkärin vinkit umpilehmän ruokintaan

Arjessa mukana
10 Ylölän tilalla näkyy ammattitaito  

14 000 kilon keskituotos sen jo kertoo

19 Kolumni: Ulos kuplasta Paavo Karhu pohtii erilaisia ympäristökuplia
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Kuinka saat 
terveitä ja 

elinvoimaisia 
vasikoita? 

Hyviä vinkkejä 
niin emän 

ruokintaan kuin 
vastasyntyneen 
hoitoon löydät 

sivulta 36 
lähtien.

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

Huomisen tila ja muuttuva maailma
12 Kolumni: Mistä vielä viilataan? Henna Mero kieltäytyy uhriutumasta

22 EU haluaa Suomen peltoihin vihreyttä ja monimuotoisuutta  
Mitä uusi CAP-ohjelmakausi tuo mukanaan?

42 Oman tilan jäätelö on harvoin kultakaivos  
Neljä eri yrittäjää kertoo tarinansa

46 Huoltokyky-Suomen ytimenä on omavaraisuus  
Kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat -sarjan neljäs osa

82 Pihaton perältä: Punainen lehmä, kenen joukoissa seisot?  
Mankeli-lehmä märehtii punaisten rotujen yhteistyötä

Tuottava ja hyvinvoiva lihakarja
56 Kysyimme sonneilta kuivikkeista Mikä oli sonnien 

ykkösvalinta Luken kuivikekokeessa?

59 Kolumni: Kuivan kesän oravat, teurasruuhka ja tyhjä kassa  
Mikko Sippola vertaa emotilan kassaa beduiinin sandaaliin

60 Kuvan kertomaa Lihakarja  
Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?

61 Mitä kuuluu Sisulle ja Shamaanille?  
Hollolan hoitajat kertovat sonnien kuulumiset

62 Lihakarjallekin pohjoismainen arvostelu  
Kohta luvassa NAV-indeksejä sonneille ja emoille

64 Liharotuisten eläinten parhaat 2021  
Parhaat sonnit ja lehmät listattuna roduittain

70 Asiantuntija vastaa Mistä lähteistä lihakarjan 
eri tautitulokset saadaan?

Vakiojutut
13 Kuvan kertomaa Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?

26 Asiantuntija vastaa Miten korvamerkkien laatua valvotaan?

50 Kohtaamisia: Anita Hyvönen  
Myyntipäällikölle kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia

72 100- ja 150-tonnarit Kestävien 
lehmien lista, bonuksena LSK Yrtti

Tämän lehden teemana on nuorkarja. 
Somerolla sijaitsevan Juho Nikkasen tilalla 
kasvaa pirteitä lehmän alkuja, kuten kuvan 
kolmiroturisteytysvasikka Tasta.  
Kuva: Sanna Lohenoja42
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