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Hyväkuntoisia lehmiä ja ylpeitä yrittäjiä

BRITIT LAIDUNTAVAT  
suuriakin karjoja
Kun maidon hinta on 26 senttiä litralta, on syvennyttävä tuotantoon 

vaikuttaviin kustannuksiin. Britanniassa maitokiintiöiden poistuminen 

on päivittänyt toimintatapoja. Laidunkausi on siellä yhtä pitkä kuin 

meillä sisäruokintakausi, ja se on kustannuksia alentavilla LowCost-

tiloilla hyödynnetty tehokkaasti. Nurmiosaamisesta ja lehmien nurmen 

hyödyntämiskyvystä on opittu paljon uutta.

 ◼ Teksti ja kuvat: Tiina Karlström ja Anu Ellä

lehmän tulee tuottaa 500 kiloa 
maidon kuiva-ainetta vuodessa. 

Maaliskuussa tuotos oli leh-
mää kohti päivässä 23 litraa 
maitoa, jonka rasvapitoisuus oli 
5,0 ja valkuaispitoisuus 3,56 pro-
senttia. Tuo päivätuotos on 2,08 
kiloa kuiva-ainetta. Tavoitteena 
on saavuttaa 2,8 kuiva-aineki-
lon lehmäkohtainen päivätuo-
tos toukokuun lopussa.

Tiineytystapa tukee 
laiduntamista
Hyvä tiinehtyminen antaa väl-
jyyttä karjan uudistamiseen, 
jossa uudistusprosentti on vain 
20 (replacement rate). Tiinehty-
mistä mitataan tyhjäksi jääneillä, 
joita on 10 prosenttia (empty 
rate).

Huonosti tiinehtyneet, joi-
den poikiminen siirtyy, myy-
dään toisiin karjoihin. Teuras-
tamoon menee Craigin tiloilta 
hyvin vähän eläimiä. 

Poikineet lehmät siemenne-
tään ensimmäisellä kerralla mai-
torodulla, toisella kerralla here-

fordilla, ja sen jälkeen tyhjäksi 
jääneet viedään hereford-son-
nille, joka hoitaa tiineyttämisen. 
Näin toimien maitorotuisista 
lehmävasikoista saadaan ensim-
mäiseen poikimaryhmään poi-
kivia ensikoita, huonosti tiineh-

tyvät eläimet karsiutuvat pois ja 
laidunstrategiaa tukeva poiki-
marytmi karjassa säilyy. ◻

Kirjoittajat ovat ProAgrian Huip-
puosaajia alanaan lypsykarjan ruo-
kinta, terveys ja hyvinvointi (Karl-
ström, Oulu) ja nurmentuotanto 
(Ellä, Länsi-Suomi). 

Laiduntavilla brittilehmillä on terveet jalat, pötsi täynnä, 
sonnan koostumus sopiva sekä yleinen olemus hyvä. 
Lehmät ovat myös puhtaita, tuotannon tunnusluvut hyvät 
ja karjanomistajat ilmeisen tyytyväisiä.
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Vuoden 2014 mai-
dontuottajaksi valittu 
Robert Craig seuraa 
nurmen kasvua ja 
kuntoa aktiivisesti. 
Kasvu mitataan mit-
talautasella kerran 
viikossa. Tulos kirja-
taan ohjelmistoon 
ja hehtaarikohtaisen 
kuiva-ainesadon päi-
väkasvun perusteella 
tehdään laidunnus-
kierron päätökset. Yli 
40–45 kiloa kuiva-
ainetta päivässä heh-
taarilta ylittää laidun-
nusasteen. Kasvua 
tasataan lohkokokoa 
säätämällä ja teke-
mällä säilörehua, 
jotta aina on sulavaa 
ja nuorta nurmea kar-
jan syötäväksi.

tää kolme viikkoa aina syyskuun 
alkuun asti.

Lehmät pääsevät laitumelle 
heti poikimisen jälkeen ja ovat 
siellä marraskuun loppuun asti. 
Umpikausi alkaa joulukuun 
alussa.

Lehmien päärehuna on lai-
dunnurmi. Craigilla väkirehua 
kuluu 690 kiloa lehmää koh-
den vuodessa. Runsasta tuotosta 
tavoittelevilla tiloilla määrä on 
3 000 kiloa. 

Lehmät syövät laidunrehua 
16–17 kuiva-ainekiloa päivässä. 
Kokonaissyönti on silloin 18–19 
kuiva-ainekiloa päivässä.

Lehmän koko ja kuiva-
ainetuotos tärkeitä
Tilan tuotantotapa suosii pieni-
kokoista holsteinia, joka on kevyt 
ja ketterä karkearehun syöjä. 
Craigin tavoite lehmien keski-
elopainoksi on 480–490 kiloa.

Tavoitteena on myös saada 
yhden kuiva-ainekilon verran 
maitoa/lehmän elopainokilo. 
Näin ollen 500 kiloa painavan 

Brittiasiantuntijoiden arviot 
tulevaisuuden nurmi- 
tuotannon painotuksista:
• Monilajiseokset, joilla on erityyppisiä juuristomassoja.
• Nauha-, kaista- ja siirtolaidunnus.
• Maan rakenteen parantaminen ja biologinen aktiivisuus.
• Lisää orgaanista ainesta maahan.
• Ravinteiden tasapainon parempi huomioiminen.C umbriassa Englannin 

luoteisnurkassa on 
Ison-Britannian lai-
duntajien benchmar-

king-kohde, jonka isäntä Robert 
Craig on arvostettu osaaja. Tilan 
tuotantostrategiana on mini-

moida kustannuksia maksi-
moimalla laiduntamista. 

Tila on keskittynyt tuotta-
maan maitoa kestävästi erityisen 
kustannustehokkaalla tavalla. 
Niukka väkirehuruokinta, suju-
vat laidunnusjärjestelyt kulku-

Suurten eläinmäärien laiduntaminen vaatii hyvin perus-
tetut kulkureitit. Robert Craigin 500 lypsävää kulkee 
laitumelta omatoimisesti lypsylle, kun ajastimella varus-
tettu portti aukeaa.

reitteineen ja vesijärjestelmi-
neen sekä nopea laidunnus-
kierto laadukkailla nurmilla 
mahdollistavat tasokkaan toi-
minnan.

Selkeä tilan johtaja ja työn-
johtaja sekä yhdessä laaditut 
tavoitteet päivittäisine toimenpi-
teineen ovat kirjattuina ja esillä 
toimiston valkotauluissa. Craig 
omistaa kaksi laidunmaitotilaa ja 
toimii yrityskokonaisuuden joh-
tajana. Päätilalla, 500 lypsävän 
yksikössä työskentelee yksi työn-
johtaja sekä kolme työntekijää. 

Maito tulee laitumesta
Craigin karjan poikimiset ovat 
alkaneet helmikuussa ja vielä 
maaliskuussa oli noin 100 poi-
kimista jäljellä. Lehmät ovat 
olleet laitumella yötä päivää 
maaliskuun alusta alkaen. Lai-
dunlohkojen syöttökierros kes-
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Brittitiloilla tavoitteena 14 kuiva-ainetonnia hehtaarilta
 ◼ Brittinurmien tiheys, lajien ja lajikkeiden 

rytmitysten suunnittelu sekä tarjottavan nur-
mirehun nuoreuden varmistamisen käytännöt 
saavat suomalaiset nurmiasiantuntijat palaa-
maan sateisille laitumille yhä uudestaan ja 
uudestaan. Säilönnästä briteillä puolestaan 
olisi meiltä paljonkin opittavaa. 

Kun Suomessa puhumme pelkästään rai-
heinästä, brittikolleega kertoo monivuoti-
sista raiheinistä (PRG), italianraiheinästä ja 
hybrideistä, jotka ovat edellisten risteytyksiä. 
Lisäksi nautojen menuun kuuluvat westerwol-
dinraiheinä, valkoapila ja puna-apila, joista 
lähinnä valkoapila kuuluu laitumelle ja muut 
säilörehunurmiin.

Sinimailasta viljellään puhtaana timotein 
kanssa erittäin kuivaksi valkuaissäilörehuksi. 
Natoja ja timoteita näkee harvoin, ja isäntien 
perusteluna on, että miksi vaihtaisin, kun rai-
heinällä saan kaiken, mitä laadulta ja määrältä 
toivon. Mentäessä kylmemmille seuduille kohti 
Skotlantia, on timoteitäkin jo osana seosta.

Laidunkauden alussa nurmiseosreseptissä 
on varhaisia lajikkeita varmistamaan alku-
kasvu, jonka jälkeen aina uusi laji tai lajike on 
parhaimmillaan myöhäiseen syksyyn saakka. 
Kesän ainoa kuiva vaihe on heinäkuussa ja se 
ennakoidaan lisäämällä seokseen kuivuusnot-
kahdusta tasaavaa valkoapilaa. Samaan tar-
koitukseen käytetään sikuria. 

Kun britti-isännältä tiedustelee raiheinistä, 
hän luettelee tetraploidit ja diploidit lajikkeet 

ja kertoo samalla, mikä tähkimisrytmi kullakin 
lajikkeella on. Toisen ääripään vastaus on, että 
osa lohkoista on perustettu toisen maailman-
sodan aikaan. Niitä ei helposti uskalleta uusia 
siinä pelossa, ettei löydetäkään yhtä toimivaa 
ja tiheäksi asettuvaa seosta.

Molemmat tavat ovat järkeviä, kun nurmen 
kasvua mitataan viikoittain kuiva-ainekiloina 
laidunnurmilla ja tavoitteet on selkeästi ase-
tettu 13–14 tonniin kuiva-ainekiloja hehtaa-
rilta. Jos tavoitteet eivät toteudu, muutetaan 
toimintatapaa.

Mittaus tehdään mittalautasella, kumisaap-
paan varrella, satotikulla, olutpullolla, ruohon-
leikkurilla tai millä tahansa, mitä on helppo 
pitää mukana pellolla ja nopea mitata. Huip-
putilat suosivat mittalautasta ja muutamilla on 
käytössä myös uutuus Grassometer, joka kul-
kee jalassa mukana mittaamassa tunnistaen 
gps:n kautta lohkojen sijainnitkin.

Laitumelle ja säilörehuksi on erilaisia seok-
sia, mutta laiduntavilla tiloilla lähinnä laidun-
nuksen ylijäämä tehdään säilörehuksi. Pää-
tös siirtää lohko niitettäväksi perustuu mit-
taustulokseen kasvusta sekä lehtien määrän 
havainnointiin.

Vaikka nurmihavaintoja tehdään brittinur-
milla vauhdikkaasti mittalautanen piippaillen, 
välillä kyykistytään laskemaan tarkasti raihei-
nien lehtiä. Tämän jälkeen tehdään nopea 
päätös, onko kyseinen lohko edelleen rehu-
arvoiltaan tarpeeksi sulavaa ja kirjataan pää-

tös saman tien vihkoon ja sieltä tietokoneen 
kaavioihin. 

Määrä ja laatu analysoidaan vankalla 
ammattitaidolla ja luottaen mitattuihin tulok-
siin. Samana iltana tilan lehmät menevät taas 
uudelle, mitatusti tuoreelle laitumelle, eivätkä 
tarvitse yhtään ylimääräistä kiloa väkirehuja. ◻

Laitumelta 3 500 kiloa  
luomumaitoa

 ◼ Luomumaitoa tuottava ja jäätelöä valmistava luomumaitotila Old 
Holly Farm sijaitsee Lancashiressä Manchesterin seudulla, alueella, 
jossa asuu 280 000 ihmistä. Tila on satsannut myös kotieläinpihatoi-
mintaan maidontuotantoyksikön rinnalla.

Tila tekee hyvää taloudellista tulosta ilman kotieläinpihaakin, joka on 
talouden seurannassa erillisenä yksikkönä. Old Holly Farm on kilpailut-
tanut väkirehuostot ja ostaa ne porukkatilauksina edullisesti. Maidon 
hinta on tavanomaista korkeampi.

Lypsylehmiä tilalla on 120 ja niitä laidunnetaan kokoaikaisesti 34 
lohkolla, joiden keskikoko on 1,2 hehtaaria. Tilalla on mukavasti hyödyn-
netty myös lehmien luontaista laumakäyttäytymistä. Laitumelta kävely-
järjestys on eri kuin se, jossa tullaan lypsyasemalle. Iltalypsylle portit 
aukeavat klo 15, ja klo 16 aloitetaan lypsy. Lehmät tulevat omatoimi-
sesti kivituhkapäällysteisiä laidunreittejä pitkin kokooma-alueelle ja 
niille annetaan siellä järjestäytymisaika ennen lypsyn aloitusta. Hoput-
tamalla saadaan aikaiseksi vain lisätyötä ja vahinkoja.

Lypsyn jälkeen lehmät pääsevät aina uudelle lohkolle. Sama lohko 
tulee uudelleen syöttöön noin 28 päivän välein.

Laidunlohkojen syöttöjärjestyksessä otetaan huomioon niiden etäi-
syys ja siitä johtuva lehmien kävelymatka. Maitotuotosta menetetään 

43KM 5/2016

Nurmen kasvua ja satoa voidaan mitata mittalautasella, kumisaappaan varrella, satotikulla, olutpullolla, ruohonleikkurilla tai millä tahansa, mitä on 
helppo pitää mukana pellolla ja mikä on nopea mittaamaan. Kuvassa on juuri maksimimittainen laidunnurmi, johon lehmät pääsevät seuraavaksi. 

Grassometer on uusinta sadonmittaustekno-
logiaa nurmikasvustoille. Laite kulkee jalassa 
mukana mittaamassa, ja tunnistaa gps:n kautta 
lohkojen sijainnit.

Suuren karjan laidunnuksen onnistumisen edellytyksenä on käyttää työtä 
helpottavia ratkaisuja. Äänimerkkikellolla varustettu automaattinen port-
tilangan irrotin avaa portin ajastimeen asetetun ajan mukaan, Old Holly 
Farmin isäntä näyttää.

keskimäärin litra käveltyä mailia (1 609 metriä) kohti päivässä, joten 
kauimmaisen lohkon jälkeen lehmät menevät lähimmälle lohkolle.

Keskituotos on 8 127 kiloa vuodessa, josta 3 500 kiloa saadaan 
laitumella. Tila on siirtymässä syyspoikimiseen, koska luomumaidon 
kulutus ja hinta on korkeimmillaan talven aikaan. TK

oldhollyfarm.com

Automaattinen portin irroitin ja kello, jonka avulla lehmät kuulevat portin 
avautuneen.


