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Ajankäytön
suunnittelu töitä
jaksottamalla auttaa
jäsentämään työ
päivää. Yllätyksillekin
jää varaa.
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Maatalousyhtymä Tulimaidossa
jalostustavoitteet ovat selkeät. Tilalla
tavoitellaan helppoja ja robotti
tehokkaita lehmiä, jotka tuottavat
paljon energiakorjattua maitoa.

Eläinjalostus
5

Pääkirjoitus
Trendikästä jalostusta
SIITÄ ON varmaan aikaa jo parikymmentä vuotta, kun kävin Uudessa-Seelannissa tutustumassa
paikalliseen maatalouteen. Maidontuotanto oli
maassa merkittävää ja lypsykarjatilat suuria jo
silloin. Lauhkeassa ilmastossa tuotanto perustui
pitkälti nurmirehuun ja laiduntamiseen, lehmä
laumat vaelsivat laitumilta lypsyasemalle pari
kertaa päivässä.
Uusiseelantilaisessa karjanjalostuksessa kerrottiin tavoiteltavan pienehköjä, terveitä ja hyväjalkaisia lehmiä, jotka jaksavat kävellä ja jotka tuottavat pitoisuuksia. Litroilla ei ole niin paljon väliä.
Maailman suurimmalla maidonviejämaalla ei
ollut intressiä rahdata laivalasteittain vettä tuhansien kilometrien päähän, vaan se panosti kustannustehokkaammin maidon kuiva-ainekomponenttien ja niistä jalostettujen tuotteiden vientiin.
Maitomarkkinat ovat Suomessakin ohjanneet
jalostusta. Kaija Morri kertoo, että ”voivuorien”
aikaan MTY Tulimaidon karjan jalostustavoitteissa panostettiin litroihin ja vähennettiin rasvaa (s. 32). Se oli trendi silloin. Nyt tavoitellaan
parempia pitoisuuksia, ja karjan robottilypsy
ominaisuuksiinkin on panostettu 2000-luvun
alusta alkaen.
Hyvä rakenne ja terveys ovat olleet karjan
jalostuksen agendalla aina. Uutta on rehun-
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käyttökyvyn jalostus, joka alkaa onnistua sitä
mukaa, kun saadaan mittaustietoja eläinten
rehunkäytöstä elopainon kehityksen lisäksi.
Rehunsäästöindeksi on jalostusarvossa mukana vielä pienesti, mutta sen merkitys kasvanee,
kun tietopohja lisääntyy.
Nautakarjan jalostus käy käsi kädessä tuotannon kannattavuuden kanssa, ja samat jalostustavoitteet ovat ilahduttavasti myös ympäristö
ystävällisiä. Runsaasti oikeanlaista maitoa ja
monta vasikkaa elämänsä aikana tuottavan, terveen ja pitkäikäisen lehmän hiilijalanjälki on
pienempi kuin päinvastaisen tapauksen. Siihen
tähtää myös Janne Pietikäinen, jonka lypsykarjan jalostustavoitteet edistävät sekä taloudellista, sosiaalista että ekologista kestävyyttä (s. 24).
Karjanjalostus on pitkäjänteistä puuhaa,
vaikka nopeuttaakin oman karjan geneettistä
edistymistä toki voi, esimerkiksi alkiohuuhteluilla sekä genomiarvosteluiden hyödyntämisellä ja seksatun siemenen käytöllä. Juuri
nyt karjanjalostus yhtyy maailmanlaajuiseen
megatrendiin taistellen ilmastonmuutosta
vastaan.
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