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Laidun on mainio paikka poikia,
mutta valvonta kannattaa silti.
Lue lisää sivulta 34!
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Tuottava ja hyvinvoiva lypsykarja
06 Tavoitteena tehdä punaisesta yhä vihreämpi
Millä valteilla punainen rotu pärjää tulevaisuudessa?
10 Mikä ihmeen vertailuryhmä?
Vastauksia indeksilaskennan herättämiin kysymyksiin
12 Kotimaisia isäsonneja Suomalaistilojen jalostustyön tuloksia esillä
18 Pitkä vai lyhyt umpikausi, vai ei ollenkaan?
Hankkeessa selvitettiin umpikauden pituuden vaikutuksia
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”Hienointa
on nähdä
asiakkaiden tulokset.”

KUVA HELI TIKKANEN

21 Tunnutus on tilakohtaista hienosäätöä
Tarjolla uusia tutkimustuloksia tunnutuksesta
42 Parhaat lehmät Pääsikö oma Mansikki listalle, entä naapurin?

Arjessa mukana
14 Kaikille optimaalinen poikimaväli
Poikimaväli hallintaan niin lypsy- kuin emotilalla
17 Kolumni: Kolmen K:n viljelyä Paavo Karhu
paljastaa parhaat nurmenviljelyvinkkinsä
24 Ternimaito pitää tehdä Mitä vaikutuksia emän
ravitsemuksella on ternimaidolle?
32 Älä kaadu! Vältä riskit asiantuntijan vinkeillä
34 Poikimisen valvominen antaa aikaa onnistua
Poikima-apu voi pelastaa henkiä, valvonta siis kannattaa
90 Pihaton perältä: Punnittua parinvalintaa
Mankeli-lehmä märehtii tällä kertaa sulhasvalintoja

Huomisen tila ja muuttuva maailma
09 Kolumni: Tuotantostrategiat uusiin puihin
Henna Mero pohtii, mitä muutoksia sopimustuotanto tuo
28 Onko nurmesta hiilen sitojaksi ja millä keinoin?
Tsekkaa myös hiiliviljelijän muistilista!
84 Kalifornian elämys: yövy laitumella ja osta tilamaitoa
Perhetila tuottaa kuluttajille maitoa ja uusia kokemuksia

Tuottava ja hyvinvoiva lihakarja
66 Murskevilja maistui sonneille Tuoresäilöntä on
hyvä vaihtoehto, kertoo Luken tutkimus
69 Kolumni: Naudat tieteen armoilla Vivili Ylönen pohtii
ihmisen ja naudan ravitsemuksen suunnittelun eroja
70 Liharotujen jalostusvaliokunnasta
Terveiset maaliskuun kokouksesta
71 Kuvan kertomaa Lihakarja Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?
72 Viisi asiaa pälvisilsan torjunnasta
Eläinlääkärin hyvät neuvot niin lypsy- kuin lihakarjaan!
74 Sonnihuutokaupat ottivat digiloikan
Poikkeuskevät ei lannistanut sonninostajia, päinvastoin

Vakiojutut
08 Kuvan kertomaa Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?
27 Lukeminen kannattaa Lukunurkassa esittelyssä
Miina Äkkijyrkän muistelmat
38 Kohtaamisia: Seppo Niskanen
VG:n vientipäällikkö näkee
pohjoismaisen jalostuksen tulokset
78 100- ja 150-tonnarit Lue myös
juttu ensimmäisestä LSK-150tonnarista Vadelmasta!

76

Leppoisasti laiduntavien vasikoiden myötä
toivotamme lukijoille mukavaa kesää!
Kuva: Mauri Leivo
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