
Simmental-karja laiduntaa talvisessa 
alppimaisemassa. Lue kiinnostava 
matkajuttu Itävallasta sivulta 44!

49. VUOSIKERTA | 5 NUMEROA VUODESSA

10 Käsien pesu 
ennen ja 

jälkeen navettaan 
menon on tärkeä 
osa tautisuojaa.

Sisältö
01/2019

Tuottava ja hyvinvoiva lypsykarja
06 Rakennearvostelun kansainvälinen harmonisointityö etenee  

Saatiinko uusia tuulia arvosteluun?

10 Laita tautisuojaus kuntoon Eläinlääkäri toivoo 
tautisulkua jokaiselle Suomen karjatilalle

18 Helmikuun arvostelun uutuudet Taas 
uusia hyviä sonneja Suomesta

20 Kolumni: Muodin mukana Jari Loponen pohtii 
terveysjalostuksen kannattavuutta

32 Nautojen kipua kannattaa hoitaa  
Ennaltaehkäise kivulle herkistyminen
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Huomisen tila ja muuttuva maailma
14 Kasvavan tilan pakkovoitot Mitkä tekijät erottavat 

kannattavan investoinnin ja konkurssin?

16 Kolumni: Oikeutus tuottaa maitoa Henna Mero 
muistuttaa eläinten hyvinvoinnin tärkeydestä

31 Oman tilan hiilijalanjäljen voi selvittää  
Biocode on uusi palvelu tähän

Arjessa mukana
27 Koulutushattu, pullo ja muita oppimisen välineitä  

Kaksiosaisessa sarjassa otetaan hyödyt 
irti nautojen oppimiskyvystä

34 Umpilehmien kivennäisruokinta toimivaksi seosrehutiloilla  
Näin varmistat terveen alun tuotoskaudelle

38 Åmanin tilalla asiantuntijat ovat tervetulleita  
Yhteistyöllä nostettiin hedelmällisyys huipputasolle

40 Karjalle hyvinvointia myös leasing-rahoituksella  
Lue Prättälöiden arkea helpottavista ratkaisuista

42 Suojaa itsesi! Melan asiantuntija muistuttaa suojainten tärkeydestä

Tuottava ja hyvinvoiva lihakarja
44 Ylämaankarjamatka Itävaltaan Monenlaisia karjatiloja 

ja tuotemaistiaisia vaikka konehallissa

48 Apua, kohtu pihalla! Hyviä neuvoja tukalaan 
tilanteeseen – niin liha- kuin lypsykarjaan!

50 Lihan laatu on tärkeä imagotekijä  
Kuluttajan luottamus kannattaa säilyttää

52 Emotarkkailu uudistuu! Nyt löytyy sopiva 
vaihtoehto jokaiselle tilalle

54 Tanholm Elegance – hyvää Tanskanmaalta  
Limousinjalostuksen elävää lähihistoriaa

56 Genomiarvostelulla vauhtia liharotujen 
jalostukseen Hanke sai kolmivuotisen rahoituksen

58 Kuvan kertomaa Lihakarja Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?

58 Hyviä emoja Esittelyssä Maanpään Anis

59 Sonneja maailmalta Hashtag käy niin lypsy- kuin lihakarjaan

Vakiojutut
21 Kuvan kertomaa Mitä rakennearvostelija näkee kuvasta?

22 Asiantuntija vastaa Mitä ovat A1- ja A2-maito?

60 100-tonnarit Palsta sai uuden muodon

66 Muistatko? 1930-luvun ohjeita sorkkahoitoon

Sysmässä Jonna Pessalan ja Ville Niemisen 
tilalla koettiin tammikuussa iloinen hetki, 
kun Nasu-hieho poiki potran lehmävasikan. 
 Emovetin terveydenhuoltoeläinlääkärinä toimi-
va Jonna avusti hiehoa rutiinilla.

Kuva: Sanna Lohenoja27
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