
Vuoden 2100 lypsykarjatilalla lehmät asustavat ympäri vuoden ulkona hyvin suurella laitumella. Lehmien 
oloihin on kiinnitetty todella paljon huomiota, ja niistä on pyritty saamaan mahdollisimman 
luonnonmukaiset.  

Lehmien laidun 

Lehmät ovat laitumella ympäri vuoden, sillä ilmasto on lämmennyt niin paljon, että se on mahdollista. 
Laidun on suuri ja sillä virtaa koneellisesti tehty puhdas puro, josta lehmät käyvät juomassa.  Veteen on 
lisätty mineraaleja ja vitamiineja, joita lehmät tarvitsevat. Laitumen ruoho on kehitetty ravinteikkaaksi ja 
erittäin hyvänmakuiseksi, jotta lehmät söisivät sitä mahdollisimman hyvin. 

Laitumen puhdistaminen tapahtuu siihen erikseen suunnitellun koneen avulla, joka kerää ulosteet 
mukaansa ja kuljettaa ne paikkaan, jossa uloste voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi biokaasun 
tuotannossa. Kone ei kulje lehmien seassa, vaan lehmät siirtyvät aina uuteen paikkaan laitumella vanhan 
tullessa likaiseksi, joten kone seuraa niiden vanavedessä. Laitumesta osa on varjossa katoksen ja puiden 
alla, jotta lehmät pääsevät halutessaan auringolta ja sateelta suojaan. Katoksen reunoilla on myös parret, 
mihin lehmät saa tarittaessa kiinni. Laumakoko on noin 50-70 lehmää, sillä sitä enempää ne eivät pysty 
tunnistamaan eri yksilöitä.   

Naudat 

Lehmät ovat suuria ja hyvin lypsäviä. Ne ovat rakenteeltaan terveitä, ja niiden utareet eivät ole enää suuria 
ja roikkuvia, sillä lypsyvasikoiden avulla niihin ei tarvitse enää mahtua niin paljon maitoa kerralla. Lehmät 
tuottavat maitoa kuitenkin suhteessa enemmän, koska niiden olot ovat hyvin luonnonmukaiset, jolloin 
niiden stressitaso on erittäin matalalla. 

Lypsyvasikkarobotit 

Lypsyrobottien tilalle ovat tulleet lypsyvasikat. Lypsyvasikat ovat vasikoilta näyttäviä robotteja, jotka 
lypsävät lehmiä pitkin päivää eikä lehmille koskaan tule ikävää tunnetta utareiden ollessa liian täynnä. 
Antibioottilehmille ja muille sen kaltaisille on omat lypsyvasikat, jotka lypsävät ne erilliseen paikkaan. 

Vasikat ja hiehot 

Poikiminen tapahtuu erillisessä siistissä tilassa, josta on koko ajan yhteys lehmien omistajaan. Poikimisen 
jälkeen lehmä ja vasikka pääsevät laitumelle muiden lehmien seuraan, kunnes vasikat vieroitetaan lehmien 
laitumen vieressä sijaitsevalle vasikoiden laitumelle. Vasikoiden laitumelle kylvetty ruoho on erilaista kuin 
lehmillä, ja siihen on laskettu eri ravinnemäärät jne.  

Sairaat naudat 

Sairaat naudat ovat erillisissä isoissa karsinoissa, joissa on katto pään päällä. Sairaskarsinoiden pohja on 
puhdas ja pehmeä. 

 


