Hyvä hedelmällisyys auttaa tuotoksen nousua
◼◼ Siilinjärveläisellä neljän robotin tilalla Lappala MTY:ssä hedelmällisyysprosessi on hallinnassa. Karjan poikimaväli on 382 päivää,
mikä osaltaan mahdollistaa runsaan tuotoksen. Tilan EKM-tuotos on jo yli 12 000 kiloa.
Terveydenhoitoeläinlääkäri Iiris Kaimio
perustelee hyvän hedelmällisyyden tärkeyttä
talouslukujen kautta. Jos esimerkiksi 10 000
kiloa tuottavassa sadan lehmän karjassa poikimaväli pitenee 10 vuorokautta, pienenee
kate 10 000 eurolla. Kun lehmät poikivat tasaisesti, hyödynnetään tilaresurssit tehokkaasti
ja tuotos pysyy vakaana.
Suomalainen tuotosseuranta-aineisto osoittaa, että maitotuotoksen noustessa poikimaväli lyhenee. Kun siemennykset aloitetaan
aikaisemmin poikimisen jälkeen, lepokauteen
jää vähemmän päiviä. Kun aineistoa tarkastellaan lepokauden pituuden mukaan, uusimattomuusprosentissa ei ole suurta eroa 45–115
päivän välillä.

Lyhyt lepokausi tavoitteena

Maitoyrittäjien intensiivikurssilla aiheena

tuotannon johtaminen
Maitoyrittäjät järjesti ensimmäistä kertaa tuotannon johtamisen
intensiivikurssin Suomessa, ja sitä mainostettiin huippu-uutuutena
teemalla; parasta, mitä Suomesta saa. Aikaisemmin vastaavia
kursseja on järjestetty Wisconsiniin. Nyt tarjolla oli jotain aivan
uutta; ilman rasittavaa matkustusta, omalla kielellä ja kolmeen
päivään tiivistettynä. ◼◼ Teksti ja kuvat: Merja Holma

K

urssi täyttyi halukkaista ennätysajassa, sillä mukaan otettiin enintään 13 henkilöä, jotta ryhmä pysyi
sopivan tiiviinä oppimisen kannalta.
Joukko liikkui kolmen päivän ajan pikkubussilla tiiviissä tunnelmissa ja vieraili kuudella
tilalla. Tapahtuma järjestettiin ennen kuin
koronarajoituksista oli tietoakaan.
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”Ryhmä haluttiin pitää pienenä, jotta kolmen tunnin tilakäynneistä saadaan enemmän irti”, painottaa Maitoyrittäjien toiminnanjohtaja Henna Mero, joka on suunnitellut kurssin puitteet ja toimi kiertueen vetäjänä. Toive kurssista nousi Maitoyrittäjien
jäsenistöstä.
Kurssilaiset valmistuivat tilakäynteihin

matkan aikana perehtymällä käyntikohteiden esittelyihin ja tunnuslukuihin, joissa
keskityttiin kunkin tilan teemaan. Lisäksi
osallistujille jaettiin työkirjat, joihin kirjattiin yhteenvedot nähdystä ja koetusta ja mitä
oppia sekä kotiin viemisiä käynti oli antanut.
Kullakin tilakohteella oli teemaansa liittyen mukana asiantuntija, joka oli yhdessä
tilan kanssa sopinut ohjelmasta ja valmistellut teemaan liittyvää ”teoriaosuutta”. Käynnin lopuksi kerättiin myös ryhmän palautteet tilalle ja mahdolliset kehitysideat.
Henna Mero lupaa, että Maitoyrittäjät
järjestää jatkossakin vastaavia kursseja eri
teemoihin liittyen. Marraskuussa on jo seuraava. ◻
Kirjoittaja on Lantmännen Feedin naudanrehujen tuotekehityspäällikkö.
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Sopiva lepokausi terveille lehmille on Kaimion mukaan 50–75 vuorokautta. Lappalassa
ensimmäiset siemennykset aloitetaan jo 42
päivää poikimisesta. Lehmien hyvä tuotos ei
siirrä hyvässä kiimassa olevien lehmien siemennyksiä, Anna Lappalainen painottaa.
Terveydenhuoltoeläinlääkäri käy tilalla kerran kuukaudessa, jolloin mahdolliset kohtutulehdukset, märkäkohdut ja toimimattomat
munasarjat saadaan välittömästi kiinni ja pystytään hoitamaan. Prostaglandiinipistos hoituu
edullisesti samalla käynnillä, sillä se ei kuulu
lääkeluovutuksen piiriin. Tavoitteena on ongelmien ehkäisy.
Lappalassa tarkastuslistalla ovat kaikki lehmät, jotka eivät ole näyttäneet kiimaa kuukauden kuluessa poikimisesta. Listaan on kirjattu
myös siemennykset ja aiemmat hoidot sekä
tiineystarkastettavat.
Lehmät otetaan kiinni lukkoaitaan ennen
eläinlääkärin tuloa. Tarkastettavat merkitään
sprayllä. Tarkastuksen tai hoidon jälkeen ne
saavat toisen värimerkinnän. Kun eläimet ovat
valmiina, pystyy eläinlääkäri tarkistamaan ja
tarvittaessa hoitamaan jopa 40 eläintä tunnissa.
Tiineystarkastukset tehdään ultraääniskannerilla jo alle neljän viikon tiineydestä. Tällöin
ne tarkastetaan vielä uudelleen seuraavalla
käynnillä, jolloin voidaan todeta mahdolliset
varhaisluomiset.

Kiimantarkkailulle varataan aikaa
Työrutiineihin pitää sisällyttää myös kiimantarkkailu ja nimetä henkilöt, jotka sitä tekevät. Kuinka usein ja mihin aikaan tarkkaillaan?
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Anna Lappalainen esittelee lukkoaitaan kiinnitettyä telinettä, jonka avulla lehmiä on helppo tarvittaessa lääkitä suun kautta.

Miten tarkkailu tehdään ja mihin kirjataan
havainnot? Kuka tekee siemennyspäätöksen?
Aktiivisuusmittarit ja märehtimisen seuranta
ovat hyviä apuvälineitä kiimantarkkailussa.
Etenkin, kun osa näkyvistä kiimoista havaitaan yöllä ja kiimat ovat lyhyitä.
Jos lehmä ei meinaa tiinehtyä, voidaan sille
kokeilla toista sonnia. Joskus saadaan apua
eri sonnien siemenannosten seoksella. Kierukkaa ja kiimankatkaisua käytetään myös
apuna. Alkionsiirto voi myös tiineyttää lehmän, jota ei siemennyksellä saada kantavaksi.

Tulehduksen jälkivaikutus 2–4 kuukautta
Hyvä vastustuskyky vähentää tulehduksia,
jotka heikentävät hedelmällisyyttä. Kohtutulehduksen lisäksi myös muut elimistön tulehdukset voivat estää tiinehtymisen. Tulehduksen
jälkivaikutus voi kestää 2–4 kuukautta, joten
niiden ehkäisy on osa hyvää hedelmällisyyttä.
Poikimavälin hallinta lähtee umpikauden ja
siirtymäkauden ruokinnasta ja hoitokäytännöistä. Syöntikyvyn ylläpito umpikaudella on
tärkeää, vaikka liikaenergiaa pitää välttää.
Poikimisen ajan ja herutuskauden energiavaje heikentää vastustuskykyä samoin tekevät hapanpötsi ja stressi.
Kivennäisruokinnan on oltava kohdallaan
ennen ja jälkeen poikimisen. Anna Lappalainen korostaa orgaanisten hivenaineiden merkitystä vastustuskyvyn kannalta. Hedelmällisyyttä edistävä kivennäinen on edullisempaa
kuin ylimääräiset hoidot.
Lappala MTY:ssä sorkat hoidetaan umpeen

MTY Lappalassa on koottu eläinlääkärin
kuukausitarkastusta varten valmiiksi lista, jossa
ovat toimenpiteitä vaativat eläimet, ja niiden
tiedot.

laitettaessa ja kerran lypsykaudella. Tarvittaessa ongelmalehmiä hoidetaan useammin,
sillä ontuva lehmä tiinehtyy huonosti.
Olosuhteisiin on satsattu. Tuoreen remontin yhteydessä makuuparsista tehtiin ”puolisyvät”, ja niissä on kuivikkeena separoitu lanta.
Poikimisen jälkeen useimmille hiehoille
annetaan kivunlievitystä. Näin ne toipuvat
paremmin poikimisen stressistä, antavat maitonsa helpommin ja alkavat syömään.
”Jos mietit, tarvitseeko lehmä kivunlievitystä, silloin se todennäköisesti tarvitsee”,
Kaimio ohjeistaa. MH
▶▶▶
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Murtomäen tilan lypsävien osastossa on
puhallinrivit ruokintapöydän ja lantakäytävien päällä. Puhaltimet käynnistyvät, kun
lämpötila nousee yli
15 asteen. Lypsykaudella lehmiä ei siirretä ryhmien välillä.

Siirtymäkauden lehmille kunnon olosuhteet
◼◼ Murtomäen tilalle Siilinjärvelle valmistui
vuonna 2017 uusi navetta, jossa on satsattu
erityisesti eläinten hyvinvointiin ja siirtymäkauden lehmien ryhmittelyyn. Neljän robotin karjassa on 240 lehmää, ja karjan keskituotos
ylittää 12 000 kiloa.

Siirtymäkauden lehmien tilat on suunniteltu siten, että ryhmien koot ovat kätevästi
muunneltavissa ja eläinten siirtely ja hoitotoimet helposti tehtävissä. Kokkosen lehmien
umpeutus onnistuu luontevasti, kun umpilehmien osastosta erotetaan väliaidalla perjantaisin muutaman lehmän tila, jonne robotti ohjaa
lehmät lypsyn jälkeen. Viikonlopun ajan nämä
lehmät saavat vettä ja energiaköyhää olkea.
Maanantaina lehmät lypsetään vielä kerran
ja niille laitetaan umpituubit robotilla. Paula
lähettää saman tien kännykällä tiedot lehmän
umpeenpanosta järjestelmään. Sen jälkeen
hoidetaan sorkat ja lehmä pääsee umpiosastoon ja saa umpilehmien seosta.
Kun väliaita poistetaan, kaikki umpikauden
alun lehmät ovat samassa tilassa. Umpikauden pituus on noin 60 päivää.
Noin viikkoa ennen laskettua poikimista lehmät siirtyvät olkiosastolle, jossa ne poikivat.
Poikimista odottavat lehmät saavat umpiseoksen lisäksi X-Zelitiä.
Poikimisen jälkeen lehmät nesteytetään ja
vanhemmille lehmille annetaan kalsiumbolus.
Lisäenergiaa saadaan propyleeniglykolivalmisteesta. Kun vasikka on siirretty karsinaansa,
ohjataan lehmä olkipohjaiseen tarkkailtavien

Poikimisen jälkeen
lehmät ovat 2–3
viikon ajan vastapoikineiden osastossa,
josta on jatkuva
pääsy lypsylle.

osastoon, josta on jatkuva pääsy lypsylle.
Osaston lehmät tarkistetaan joka aamu.
Jos syönti hiipuu, letkutetaan lehmälle tarvittaessa esimerkiksi pellavansiementä. Jos
eläin syö hyvin ja on virkeä, se siirretään 2–3
viikon kuluttua lypsävien ryhmään.
Eläinlääkäri Virpi Kurkela on ollut mukana
suunnittelemassa siirtymäkauden osastoa.
Kurkela korostaa riittävän tilan tärkeyttä siirtymäkaudella. Lopputiineillä ja vastapoikineilla

tulisi olla kestokuivikealaa 12 neliötä lehmää
kohden.
Hyvä vaihtoehto kuivikepohjalle on syväkuivitetut parret, joiden leveys mitoitetaan lehmien
koon mukaan, holstein-lehmille 127 senttiä ja
-hiehoille 120 senttiä.
Lehmää kohden tulee olla vähintään yksi
makuuparsi ja 76 senttiä pöytätilaa. Lukkoesteet ruokintapöydällä helpottavat hoitotoimenpiteitä. MH
▶▶▶

Poikimisen lähestyessä lehmät siirretään olkipohjaiseen
osastoon.

TARJOLLA ON MONIA ERILAISIA GENOMITESTEJÄ,
MUTTA VAIN YKSI TESTAUSMENETELMÄ MITTAA

Umpikauden osastossa saa kätevästi erotettua umpeutettaville oman ehdytysosaston. Se tehdään
puomeilla, jotka kuvassa ovat pystyasennossa. Leveissä puolisyvissä parsissa on kuivikkeena separoitua lantaa, kuten lypsävienkin osastossa.
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Janne ja Paula Kokkosen tavoitteena on
parantaa lehmien kestävyyttä ja alentaa poistoprosentti 25:een, mikä on mahdollista saavuttaa hyvissä olosuhteissa. Lypsävillä on
”puolisyvät” makuuparret ja kuivikkeena separoitu lanta, jota lisätään kahdesti viikossa.
Lehmien hellestressin ehkäisemiseksi
navettaan on asennettu tehokkaat puhaltimet,
jotka alkavat pyöriä jo yli 15 asteen lämmössä.
Mitä lämpöisempää on, sitä nopeammin ne
pyörivät. Tuulettimet on pyritty suuntaamaan
makuualueelle. Kestokuivikealueella on helikopteripuhallin.
Ensikot pidetään lypsykauden ajan omassa
ryhmässään. Tämä on lisännyt niiden tuotosta.
KMVET 3/2020

KARJASI PERINNÖLLISTÄ
IMMUUNIVASTETTA.
Elevate -sovelluksen avulla testaat helposti karjasi jalostuksellisen tason
ja perinnöllisen immuunivasteen, tarkistat polveutumisen, ja saat tulokset haitallisista haplotyypeistä. Lisäpalveluina tarjolla myös TPI-tulokset,
punavärigeeni ja A2A2 -beettakaseiini. Immuunivasteen genomitestin
avulla pystyt parantamaan karjasi terveyttä geneettisesti myös emälinjojen kautta. Testaus on vaivatonta.
Kudosnäyte otetaan korvamerkkien laiton yhteydessä, ja tiedot yhdistetään näytteeseen kännykän
skannaustoiminnon ja Elevate sovelluksen kautta. Lisätiedot www.semex.fi tai omalta alue-edustajalta.
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Arvolan karjapihan lehmät ovat olkipohjaisessa pressuhallissa umpikauden ajan. Monelle tilalle vastaavanlainen pressuhalli antaa mahdollisuuden parantaa umpilehmien olosuhteita ilman raskaita investointeja. Arvolan karjapihalle pressuhalli ja pihaton remontti ovat olleet kustannustehokkaita
ratkaisuja ennen uuden navetan rakentamista. Tilalla on jo
suunnitelma uudesta navetasta, johon tulee tilat siirtymäkaudella oleville lehmille.

Onnistunut siirtymäkauden ruokinta
alkaa pellolta
◼◼ Arvolan Karjapiha Oy:n Minna ja Jukka
Määttä ovat viime vuosina tehneet useita
parannuksia siirtymäkauden lehmien olosuhteisiin, hoitokäytäntöihin sekä ruokintaan.
Tämä näkyy maitotuotoksen nousuna. Viime
vuoden EKM-tuotos oli jo yli 13 400 kiloa.
Umpikauden alkua varten lehmille rakennettiin navetan viereen oma pressuhalli vuonna
2014. Pressuhallista on vapaa pääsy tarhaan
ja katetun ruokintapöydän ääreen. Pöydän etuaita vähentää häirintää ja estää rehun vetämistä jalkoihin.
Talven pakkanen ei haittaa ulkoilua, mutta
kovalla tuulella ja sateella lehmät viihtyvät sisällä. Umpilehmien 180 neliön halli ja
katettu ruokintapöytä maksoivat alle 20 000
euroa. Halli on pystytetty betonipohjalle, jonka
päällä on kestokuivitus. Olkea lisätään pari
kertaa viikossa. Kuivikepohja tyhjennetään
noin puolen vuoden välein.
Pihattoon tehtiin omat tilat myös poikimista
odottavalle ryhmälle. Niillä on oma kuuden
makuuparren osasto, jossa on otettu huomioon lehmien suuri koko lopputiineyden aikana.
Makuuparsien vieressä on olkipohjainen poikimaosasto, jonne lehmät siirretään viime hetkellä ennen poikimista.

varmistaa. Umpikaudella huolehditaan riittävästä valkuaisen saannista ja satsataan tasapainoiseen kivennäisruokintaan.
Karkearehujen kivennäispitoisuudesta tarvitaan analyysi. Erityisen tarkkana saa olla karkearehun kaliumpitoisuuden suhteen.
Osittainen anionikivennäinen on käytössä,
sillä sitä voi antaa kaikille lehmille koko umpikauden ajan, ja myös hiehoille lopputiineydessä. Osittaisen anionikivennäisen kationianionitasapainoa kuvaava mEq-arvo on tyypillisesti -4000– -5000 mEq/kgka. Sen avulla
tavoitellaan koko ruokinnassa arvoa 0– -50.
Haastavissa tapauksissa voidaan kivennäisen ohella antaa viimeiset kaksi viikkoa
zeoliittivalmistetta, joka estää kalsiumin imeytymistä. Poikimisen lähestyessä pieni lisäenergia on paikallaan, sillä negatiivinen energiatase ja piilevä ketoosi voivat alkaa jo poikimapäivänä.
Vastapoikineella lehmällä on kova nestevajaus, ja sille kannattaa antaa nestetankkaus
elektrolyyttien kera sekä lisäksi veren glukoosipitoisuutta nostavaa liuosta. Lehmä pitää
houkutella syömään mahdollisimman nopeasti
poikimisen jälkeen. Vastapoikineiden ruokahalun seuranta on tärkeää.

Tärkeiden viikkojen ruokinta harkittua

Umpilehmien seos jaetaan joka päivä

Siirtymäkauden ruokinnan tavoitteena on ylläpitää lehmän vastustuskykyä sekä minimoida
aineenvaihduntasairaudet ja kuntoluokan
lasku poikimisen jälkeen. Näin tuetaan hedelmällisyyttä ja luodaan edellytykset runsaalle
tuotokselle. Tavoitteena on myös vasikoiden
hyvä terveys.
Umpikauden lehmien energiayliruokintaa
tulee välttää, mutta hyvä rehun syönti tulee

Määtät korostavat, että onnistunut umpilehmien ruokinta lähtee jo pellolta nurmiviljelyn
suunnittelusta. Tilan pellot ovat kaliumköyhiä,
joten niille joudutaan käyttämään normaalisti
kalilannoitetta.
Umpilehmien rehuja varten osa lohkoista
jätetään ilman kaliumia. Tämän huomaa säilörehujen kivennäisanalyysistä, jossa kaliumin
määrä on alle 20 grammaa kuiva-ainekilossa.
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Umpilehmien rehun D-arvotavoite on noin 620
grammaa kuiva-ainekilossa, ja raakavalkuaispitoisuuden tavoite 120 grammaa kuiva-ainekilossa. NDF-pitoisuuden halutaan olevan yli
580 grammaa kuiva-ainekilossa.
Umpilehmien rehu korjataan ajosilppurilla ja
säilötään hapolla. Esikuivatusta ei juuri pysty
tekemään, ettei rehu kuivu liikaa ja se saadaan tiivistettyä. Umpilehmiä varten tehdään
myös kokoviljasäilörehua.
Umpilehmien seoksessa on säilörehun
lisäksi ohraa, rypsiä ja osittaista anionikivennäistä. Lehmät syövät seosta noin 14 kuivaainekiloa lehmää kohti vuorokaudessa, joten
sen pitää olla sopivan laihaa.
Syönnin varmistaa säilörehun hyvä laatu,
jonka pitää olla yhtä hyvää kuin lypsävilläkin.
Umpilehmien seos tehdään joka päivä, muutoin syönti vähenee toisena päivänä.
Muutama viikko ennen poikimista lehmät viedään navetan ”tunnutusosastoon”,
jossa niiden seokseen lisätään hieman rypsirouhetta ja ohraa.
Poikimiset ovat sujuneet hyvin. Poikimisen
yhteydessä lehmille annetaan kalsiumbolus.
Halvauksia ei juurikaan ole todettu, ja piilevät
ketoositkin ovat vähentyneet, kun siirtymäkauteen on satsattu tehokkaammin. MH

Arvolan karjapihan Jukka ja Minna Määttä kertoivat siirtymäkauden lehmien ruokinnasta,
joka alkaa jo nurmen lannoituksesta ja oikeanlaisen säilörehun tekemisestä.
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Järjestelmällistä vastapoikineiden seurantaa
◼◼ Lähteen tilalla Haapavedellä satsataan vastapoikineiden lehmien tarkastukseen, jonka
Jukka Vinkki on oppinut Maitoliideri-hankkeen
matkalla Yhdysvalloissa. Huolellisen ja systemaattisen tarkastuksen tarkoituksena on
ehkäistä sairauksia, joiden kanssa aikaa ja
työtä kuluu huomattavasti enemmän kuin tarkastuksiin.
Jukka ja Mervi Vinkin navetassa on automaattilypsy ja 125 lehmää. Umpilehmille ja
nuorisolle on saneerattu tilat vanhaan rakennukseen, jossa lehmät myös poikivat.
Poikimisen jälkeen ne ohjataan käytävää
pitkin vastapoikineiden osaston lukkoaitaan,
jossa ensikoille laitetaan kaulapanta ja pötsimagneetti sekä annetaan propyleeniglykolia.
Vanhemmille lehmille annetaan kalsiumbolus
ja propyleeniglykolia.
Vinkin vastapoikineiden tarkastuslistaan
kuuluu kolmen viikon ajan päivittäin syönnin
ja pötsin täyteisyyden seuranta, kuumeen mittaus, märehtimisen ja hengitystiheyden seuranta, sonnan koostumuksen arviointi ja valuttelujen tarkkailu. Oleellista on myös tutkia lehmän yleisilmettä ja silmiä mahdollisen nestevajeen havaitsemiseksi. Kaikki poikkeamat
merkitään lehmän tietoihin.

Poikimisen jälkeen
lehmät ohjataan vastapoikineiden osastoon, jossa on lukkoaita. Poikineilta
tarkastetaan kolmen
viikon ajan päivittäin
syönti, pötsin täyteisyys, kuume, märehtiminen, hengitystiheys,
sonnan koostumus
ja valuttelut. Myös
lehmän yleisilme ja
silmät tutkitaan nestevajeen havaitsemiseksi. Poikimapäivä
on merkitty värisprayllä lehmään.

Hyväksi käytännöksi on havaittu, että vastapoikineista lehmistä tulostetaan ennen tarkastusta lista, josta nähdään viimeisen seitsemän vuorokauden tuotos ja sen rinnalla kahden vuorokauden tuotos sekä väkirehun syönti
robotilla ja lypsykäynnit.
Mikäli tuotos on tässä vaiheessa laskusuunnassa, se ennakoi ongelmia. Kun alkaviin ongelmiin puututaan heti, ne eivät ehdi
verottaa lypsykauden maitotuotosta.

Vinkit lunastivat tilan vuonna 2015. Tuotos
oli silloin 9 800 kiloa.
”Jos olisi tyydytty siihen maitomäärään, ei
meillä olisi enää lehmiä”, Jukka toteaa.
Nyt karjan keskituotos on yli 11 500 kiloa
ja tavoitteena on edelleen kasvattaa meijeriin
toimitettavaa maitomäärää.
Systemaattisella työllä ja tilan johtamisella
on päästy hyviin tuloksiin. MH
▶▶▶

Umpilehmille ja nuorkarjalle on saneerattu ilmavat tilat Lähteen tilan vanhaan rakennukseen. Lehmät myös poikivat siellä.
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Jokainen vasikka on mahdollinen satatonnari
◼◼ Ylivieskalaisella Sari ja Marko Sorviston
Kotipellon tilalla jokaista vasikkaa ja hiehoa
hoidetaan alusta alkaen potentiaalisena satatonnarina. Tilalla satsataan kestäviin lehmiin,
lypsyssä on useita 100-tonnareita ja tilan
ylpeys on komea 150-tonnari Vanessa, joka
on nytkin tiineenä.
Karjassa syntyi viime vuonna 74 lehmävasikkaa ja poiki 37 hiehoa. Lehmävasikat siirtyvät kasvamaan vieroituksen jälkeen läheiselle
Eeva ja Antti Kaikkosen tilalle. Kaikkosten
kanssa on sovittu yhteistyömalli, jossa vasikat kasvatetaan kiinteällä hinnalla, kunnes ne
kotiutuvat lopputiineyden ajaksi umpilehmien
olkipohjaiseen osastoon, joka on rakennettu
navetan päätyyn.
Hiehon hinta ei määräydy kasvatuspäivien
mukaan. Kasvattaja saa saman palkkion riippumatta siitä, poikiiko hieho 23 kuukauden vai
25 kuukauden iässä. Tämä kannustaa sellaiseen kasvatukseen, jossa hieho poikii nuorena.
Kasvatuksessa ei ole kenenkään muun
vasikoita, joten tautiriski on minimoitu. Hiehojen mitattu päiväkasvu on yli 900 grammaa
päivässä, kertoo kotieläinagrologi Tiina Karlström, joka esitteli kaavioita tilan hiehojen
upeasta kasvusta. Hiehot poikivat keskimäärin 24 kuukauden iässä.

Vasikan tärkein ateria
Ensimmäinen ternimaitoannos on vasikan tärkein ateria. Siksi Kotipellon tila on satsannut
hyvään alkuun investoimalla Coloquick-järjestelmään, jolla voi mitata, pakastaa ja lämmittää ternimaidon nopeasti ja kätevästi. Markolla ja Sarilla on jo lähes kolmen vuoden kokemus järjestelmän käytöstä.
Marko tutustui järjestelmään tuottajamatkalla tanskalaiselle tilalle ja näki käytännössä,
miten kätevästi ternimaito saadaan mittauksen jälkeen pussitettua steriileihin kertakäyttöpusseihin ja pakastettua salkuissa, joista

Marko Sorvisto esitteli uudehkoa umpilehmien osastoa,
johon myös lopputiineet hiehot tuodaan
kasvattajalta. Lomakautta viettää myös
tilan ylpeys, kuvan
keskellä näkyvä
150-tonnari Vanessa,
joka on edelleen upea
ja raamikas lehmä

se saadaan noin 20 minuutin sulatuksen jälkeen suoraan juotettua vasikalle jo ennen kuin
emää on lypsetty.
Jos vasikka ei ime salkun letkuun kiinnitetystä tutista, voidaan maito antaa salkusta
letkuttamalla. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että kaikki vasikat saavat tutkittua vahvaa ternimaitoa, joka tulee pakastimesta, eikä
omalta emältä.
Ternimaitojärjestelmän veroton hinta on
noin 3 600 euroa ilman rahtia, mutta Marko
on todennut investoinnin kannattavaksi. Työrutiinit helpottuvat ja vasikan välittömästi saama
vahva ternimaito voi kohottaa ensikkokauden
tuotosta.

Juoman ohella vasikoiden seosrehua
Vasikat juotetaan pääosin kotona, jonka jälkeen ne siirretään vieroituksen jälkeen kasvattajalle. Vasikoiden juoman vahvuus on tärkeä.
Juomajauheen määrä pitää punnita vaa’alla,
sillä sen tilavuuspaino vaihtelee.
Jos juomaan sekoitetaan maitoa, kannattaa
sen vahvuus mitata Brix-mittarilla eli refraktometrillä, koska maidon kuiva-ainepitoisuus
Kotipellon tilan hiehoilla on hienot olot
entisessä emolehmänavetassa, joka
muokattiin hiehoille
sopivaksi, kun Kaikkoset luopuivat emolehmistä. Sorvistot valitsevat sonnit hiehoille
ja Marko käy siementämässä ne.
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Coloquick-järjestelmällä voi kätevästi mitata,
pakastaa ja lämmittää ternimaidon. Maito pussitetaan steriileihin kertakäyttöpusseihin ja
pakastetaan salkuissa, joista se juotetaan 20
minuutin sulatuksen jälkeen vasikalle.

voi vaihdella. Kun juomaa vahvennetaan, voidaan litramäärää vähentää, jolloin vasikka juo
enemmän erikseen annettua vettä. Avoastiasta tai juomakupista juotuna vesi menee pötsiin, mikä stimuloi kuivan rehun syöntiä.
Vasikoiden kuivan rehun syönti näyttää
lisääntyneen, kun vasikoille otettiin käyttöön
oma vasikkaseos, jota annetaan 4–5 kuukauden ikään asti. Seos on helppo valmistaa
mureisesta vasikkatäysrehusta, olkisilpusta
ja melassista.
Yhden suursäkin satsiin käytetään 1 000
kiloa vasikkatäysrehua, 140 kiloa olkisilppua
ja 240 kiloa juurikasmelassia. Satsi sekoitetaan puhtaalla seosrehuvaunulla.
Vasikoiden ruokinta helpottuu, kun ei tarvitse erikseen antaa karkearehua ja väkirehua. Seos säilyy jopa yli kuukauden, kun olki
on hyvälaatuista. MH
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