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RUOKINTA
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Kohti hyviä käytäntöjä rohkeasti kokeillen
Kaikki loksahti kohdalleen

ELÄINTERVEYS
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Älä murehdi, vaan märehdi

REHUT

24

Vaihteleva kesä antoi hyvät rehut talveksi

JALOSTUS
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Kautian tilalla kehitetään
ponnekkaasti tuotantoa.
Ruokinnallisia ongelmia
ratkottiin appeen
tekotapaa vaihtamalla.
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Kestävyyttä ja elinvoimaa kolmiroturisteytyksellä

TYÖHYVINVOINTI
Tolosenkylän onnellinen karjankasvattaja
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NAUDANLIHANTUOTANTO

38
TOISTUVAT
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Pääkirjoitus
Ajankohtaista
Maitopoika
Palveluhakemisto

Tuottajat puun ja kuoren välissä

Hannu Yli-Suvanto on ollut tyytyväinen tuotantosuunnan
vaihdokseen sekä työmäärän että kukkaronsa puolesta.

JOHTAMINEN

44

Maatilan sopimukset kuntoon – ja paperille

SIIPIKARJATALOUS

48

Märehtiminen
on tärkeä osa
lehmän terveyttä.
Erityisesti
poikimisen
aikaan lehmät
ovat alttiita
ruokinnallisille
ongelmille.

Tautisuojausohjeista ei tingitä

SUORAMYYNTI

53

Lammastila kehittää suoramyyntiä

48
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Rastinlahden tilalla yli 200 lehmän karjan päivämaitoennätys
on 47,5 kiloa. Ruokintapöytää ei koskaan päästetä tyhjäksi.
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27
Antti Lähteenmäki on tyytyväinen kolmiroturisteytyksellä
saatuihin tuloksiin. Karja on terve, kestävä ja
helppohoitoinen.

Broileritilojen
tautisuojauksesta
kannattaa
ottaa mallia.
Hygieniasulun yli
astutaan suoraan
välitilakenkiin.

Lammasyrittäjä
Anu Mikkanen
peräänkuuluttaa
lammastilojen
yhteistyötä, jotta
lihaa saataisi
suoramyyntiin
ympäri vuoden.
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otieläintilojen tulevan tuotantokauden villit kortit alkavat olla pian
selvillä. Kustannusrakenteen suurin muuttuja rehut ovat pian varastoissa, viljamarkkina näyttää ainakin toistaiseksi hintojen osalta
melko vakaalta ja pian ostopanostenkin hinnastot alkavat aueta.
Alkukesän kuivuus ja loppukesän sateet toivat lisähaasteita ja
paikallista vaihtelua rehuntekoon. Ilmeisesti siitä huolimatta moni sai korjattua laadullisesti ja määrällisesti kohtuullisen hyvän säilörehusadon. Toinen sato
paikkasi määrällisesti paikoin heikoksi jäänyttä ensimmäistä satoa. Vielä jännitetään kolmatta satoa.
Rehujen ruokinnallisessa laadussa on suuria eroja, joten rehujen analysointi
on tärkeä lähtökohta toimivan ja taloudellisen ruokinnan suunnittelulle.
Liikaa ruokintaa ei kuitenkaan kannata murehtia, sillä ProAgrian erityisasiantuntija Jouni Rantalan mukaan karja on helpompaa nostaa korkeatuottoiseksi säätämällä olosuhteita ja parantamalla omaa ammattitaitoa kuin viilaamalla ruokintaa desimaalien tarkkuudella (s. 16). Lehmän hyvinvointi kasvaa,
kun se lepää enemmän, koska märehtimisen myötä rehujen hyväksikäyttö paranee ja sen ansiosta myös tuotos nousee.
Onnistumiselle on tänä syksynä myös muunlaisia reseptejä. Valion uudenlaisen tuotantosopimuksen myötä osan tiloista kannattaa tavoitella huipputuotoksen sijaan maidon hyviä pitoisuuksia ja tuotannon tasaisuutta. ProAgrian
neuvojat vinkkaavatkin, ettei tulevaisuuteen kannata lähteä aivan entisin pelimerkein (s. 24).
Joskus myös tuotantosuunnan vaihdos voi olla tilanteeseen sopiva ratkaisu. Tolosenkylän onnellinen karjankasvattaja kertoo tästä meille oman tarinansa (s. 32).
Uskon, että hän on asian ytimessä todetessaan onnellisuuden kumpuava
tilanteesta, jossa voi toteuttaa omia ideoita ja suunnitelmia, ja niistä saa vielä
kelpo toimeentulon. Se lienee meille kaikille hyvä tavoite. Ja se, että pysähtyy
huomaaman ne hetket, kun kaikki on riittävän hyvin.
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