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sisällys

Genomitestit auttavat 
valitsemaan, mitkä vasikat 
jäävät Maitotiimin tilalle ja 
mitkä menevät myyntiin. 
Näyte on helppo ottaa 
korvamerkin laittamisen 
yhteydessä.

Harrastusmielessä 
Mäkitalon tilalle 
hankittu guernsay 
onkin yllättänyt 
hyvällä tuotoksellaan.

Kiimantarkkailuun 
on monenlaisia 

apuja, yksi niistä on 
tähän tarkoitukseen 

koulutettu koira.
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Genominäyteen voi ottaa 
nyppäämällä karvoja 

naudan hännästä. 
Näyte kertoo eläimen 

jalostusarvon jo 
vasikkavaiheessa.

numero 1• 2020

JALOSTUS

 8 Genomitestit helpottavat Maitotiimin valintaa

 13 Genomiarvostelu – Lypsykarjajalostuksen vallankumous

 16 Tuotos myönteinen yllätys

 21 Lypsyrotujen risteytys kiinnostaa maailmalla

ELÄINTERVEYS

22 Kaikki kiimat kiinni

26 Kiimantarkkailussa ihmissilmää ei voi korvata

LIHAKARJAN JALOSTUS

28 GenoPihvi-hankkeesta työkaluja jalostukseen

32 Genomivalinnalla omavaraisuutta ja tehokkuutta pihvikarjoihin

NAUDANLIHATUOTANTO

34 Vasikoiden alkukasvatus on hoivatyötä

40 Pidä vastasyntynyt vasikka lämpimänä

SIKATALOUS

42 Hyppy porsastuotoksessa

46 Jalostustyö kurittaa ketjun kustannuksia

LAMMASTALOUS

48 Lampaat ja hevoset vetivät viljelijöiksi

SIIPIKARJATUOTANTO

52 Broilerimunittamossa kelpaa olla kukkona kanalassa

55 Broileriuntuvikkojen alkulähteillä

Korven emolehmätilaa pyöritetään jalostus 
edellä, siksi he ovat mukana GenoPihvi-
hankkeessa.

”Automatiikalla on keskeinen 
rooli tuotannossa, mutta 
ihmissilmää koneet eivät 
korvaa”, sanoo DanHatchin 
tuotantopäällikkö Essi 
Tuomola.
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Padaspekonin vuosituotos on noussut 
huimasti. Viimeisen neljän kuukauden 
keskiarvo on jo 34 porsaassa.
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T
ässä numerossa teemana on jalostus. Riippumatta tuotantosuun-
nasta edistyminen on huikeaa. Lypsykarjan jalostuksessa juhlitaan 
genomivalinnan kymmenvuotisjuhlaa (s. 13) ja ennen kaikkea sen 
avulla valtavasti nopeutunutta perinnöllistä edistymistä. Nyt myös 
lihanautatilat saavat saman genomivaltikan käyttöönsä, ja tulevai-

suudessa tuottaja voi selvittää jo vasikoiden jalostusarvon ja pääsee valitsemaan 
parhaat eläimet jatkamaan karjaansa (s. 28).

Porsastilojen tuotoshyppy on huikea. Esimerkiksi Padaspekonin vuosituotos 
on noussut jo lähelle 34 porsasta (s. 42). Sikagenetiikassa hyödynnetään kan-
sainvälistä osaamista, jota muokataan suomalaisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin par-
haiten toimivaksi yhdistelmäksi (s. 46). 

Broileriketjussa eläinaines on ollut jo pitkään tarkan tuotekehityksen tulos. 
Suomessa siipikarjasektorilla on myös tehty maailmanlaajuisestikin poikkeuksel-
lista työtä elintarvikehygienian osalta. Huolellisesti suunniteltu ja hoidettu kasva-
tusketju (s. 52) mahdollistaa yhden maailman terveimmän ja turvallisimman broi-
lerituotuotannon.

Nämä onnistumiset eivät olisi olleet mahdollisia ilman kotieläintuottajien in-
nostusta ja osaamista. Padaspekonissa työskennellään porsimisosastolla kah-
dessa vuorossa, emakoita seurataan tarkasti ja pienten porsaiden ensi hetkistä 
huolehditaan tarkasti. Nautapuolella koko ketju tekee yhdessä töitä uusien tes-
tien käyttöönottamiseksi ja hyödyntämiseksi. Broileritiloilla eläinten olosuhteita 
seurataan äärimmäisen tarkasti, ja tekniikan rinnalla hyvä lintusilmä osoittaa ar-
vonsa. 

Lehteä lukiessa ei jää epäselväksi, että tuo tekemisen meininki kulkee läpi ko-
ko elintarvikeketjun. Se viesti meidän pitäisi saada viestittyä vielä entistä vah-
vemmin kuluttajienkin suuntaan, sillä ketjun jatkuva kehittäminen kuluttajien toi-
veiden mukaiseksi vaatii myös taloudellisia resursseja. Helpotusta tilanteeseen 
voisi tuoda maailman hintatasolla nähtävissä oleva hienoinen ruuan hinnannou-
su; Euroopassa maidon markkinatilanne on parantunut ja sianlihan tuottajahin-
nat nousseet Aasian viennin ansiosta. 

Toivottavasti samansuuntainen hintakehitys rantautuu myös meille. Sillä hyvä 
työ ansaitsee arvostusta, niin henkistä kuin taloudellista.
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