että emä saa olla vasikan kanssa tarvittavan
ajan.
Vasikan ensimmäinen syönti valvotaan,
jotta vasikka saa tarpeeksi maitoa oikean
ajan sisällä syntymästä. Mikäli vasikka tai
emä ei nouse, annetaan vasikalle pakastettua ternimaitoa.
Vanhempia lehmiä pidetään lypsyrobotin
takakierrossa 1–2 vuorokautta. Sen jälkeen
lehmät päästetään muiden joukkoon, mikäli
niillä ei ole mitään vaikeuksia. Nuoremmat
lehmät ja ensikot siirretään muiden sekaan
vuorokauden kuluttua poikimisesta.

Seoksissa ruista ja lipeöityä ohraa

Umpikausi päättyy poikimisen odotteluun, ja lopulta poikimiseen. Toftegaardin luomutilan poikimaosastolla on olkipohja ja hämärävalaistus, jota Tanskassa pidetään hyvänä poikiville. Isäntä Palle Tradsin mielestä paras hetki erottaa poikiva umpilehmien ryhmästä olisi 3–24 tuntia ennen poikimista.

U

mpikauteen varaudutaan Højbogårdin ja Toftegaardin luomutiloilla jo hyvissä ajoin etukäteen.
Noin kuukausi ennen odotettua
umpeenpanoa lehmien maidot testataan
mahdollisten utaretulehdusten varalta.
Väkirehuruokinta robotilla lopetetaan
noin viikkoa ennen odotettua umpeutusta,
ja kaikki umpeen laitetettavat lehmät otetaan viikoittain aina samana päivänä samalla
kertaa umpeutettaviksi. Lehmät ohjataan
robotin takakiertoalueelle, jossa niille tarjotaan olkea ja vettä.

Seuraavan kerran lehmät käytetään lypsyllä noin 24 tunnin kuluttua. Lypsyn jälkeen ne ohjataan sorkkahoitoparteen, jossa
sorkat laitetaan kuntoon. Samalla annetaan
mahdolliset lääkkeet, mikäli testissä havaittiin vakava utaretulehdus.
Kaikille lehmille laitetaan aina vahatuubit, mutta eläimiä lääkitään varsinkin luomussa vain vakavissa ja tarkkaan harkituissa
tapauksissa.
Sorkkia ei välttämättä hoideta muulloin
kuin umpeenpanovaiheessa. Ummessa olevat lehmät siirretään sorkkahoidon jälkeen

Tanskasta on haettu paljon oppia suomalaiseen tuotantoon.
Ryhmä suomalaisia kävi tutustumassa lehmien siirtymävaiheen
ja umpikauden käytäntöihin Tanskan pohjoisosassa. Luomutilojen
umpeenpanokäytännöt osoittautuivat hyvin yksinkertaisiksi.
◼◼ Teksti: Aini Partanen ◼ Kuvat: Leena Kärkkäinen

olkipohjaisiin tiloihin, joko hiehojen kanssa
samoihin tai omiin karsinoihinsa. Siellä ne
saavat viettää koko umpikautensa.
Monen suomalaisen korvaan tämä
umpeutustaktiikka kuulostaa nopealta. Lehmät saattavat lypsää umpeenpanovaiheessa
enimmillään jopa 40 litraa.

Umpikaudella kaksivaiheinen ruokinta
Toftegaardin tilalla on otettu käyttöön tunnetun tanskalaisen ruokintagurun Nils Bastianin opettama tapa kaksivaiheisesta ruokinnasta. Sen mukaan umpikauden alussa
seos on ravintoarvoltaan heikompaa kuin
loppuvaiheessa. Tällainen seos saattaa sisältää esimerkiksi heinää, olkea ja kivennäistä.
Ruokinta muutetaan noin 10 päivää

ennen poikimista uuteen, ravinteikkaampaan seokseen. Seoksen pohja on sama kuin
alkukaudella, mutta siihen lisätään päälle
lypsävien seosta, jotta pötsimikrobeille olisi
toimintaa ja rehu aktivoisi niitä tulevaa varten. Tämä seos parantaa lehmien syöntiä
ja tulevan lypsykauden alkua. Loppulypsykaudesta lehmät saavat syödäkseen 12 kiloa
kuiva-ainetta päivässä.
Tradsin mukaan tämä kaksivaiheinen ruokinta umpikaudella on parantanut myös lehmien poikimisen jälkeistä tilannetta. Poikimahalvaukset ja utaretulehdukset lypsykauden alussa ovat vähentyneet merkittävästi.
Talvikaudella tilanne on erityisen hyvä.
Kesällä luomutuotannossa ongelmia aiheuttaa pakollinen laidunnus. Tällöin eläimet
saavat laitumelta syödäkseen erilaista ruohoa, joka sisältää enemmän kaliumia kuin
sisäruokintakauden seos ja lisää halvauksien
määrää jonkin verran.
Trads on kokenut umpikauden kaksivaiheisen ruokintatavan hyväksi. Hänen mielestään se voisi toimia vieläkin paremmin
isommilla tiloilla kuin heidän tilansa. ◻
Kirjoittaja on Savonia-ammattikorkeakoulun
agrologiopiskelija.
Maaseuturahaston rahoittamat Savonian
Umpi-hanke ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan
MaMa-hanke järjestivät yhdessä matkan Tanskaan marraskuussa 2019. Matkan tarkoituksena oli tutustua tanskalaisiin lehmien siirtymävaiheen ja umpikauden käytäntöihin.

Poikimisajankohtaa seurataan tarkasti
Poikivat lehmät otetaan yleensä erilleen
vasta noin viikko ennen poikimista. Toftegaardin luomutilan isännän Palle Tradsin
mukaan paras hetki olisi 3–24 tuntia ennen
poikimista.
Jos poikiminen huomataan, voidaan
lehmä eristää omaan karsinaansa, mutta
muulloin ne saavat poikia ryhmäkarsinoihin. Luomuemän tulisi saada olla vasikan
kanssa ensimmäiset 24 tuntia, minkä jälkeen
emä viedään ensimmäisen kerran konelypsylle.
Trads kertoi, että joskus on kuitenkin
tilanteita, jolloin lehmä on käytettävä lypsyllä jo aiemmin. Yleensä pyritään siihen,
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Tanskassa on luomutuotannossa seosrehuruokinnassa 40 prosentin väkirehurajoite.
Sen katsotaan olevan rajoittava tekijä tuotosta ajatellen.
Molemmilla luomutiloilla tulee kuitenkin meijerimaitoa ihan hyvin. Højbogårdin
karjan keskituotos on reilut 11 000 kiloa ja
Toftegaardin 12 000 kiloa lehmää kohti vuodessa.
Lypsyssä olevien ensikoiden ja lehmien
seos sisältää vahvempaa säilörehua. Etenkin
luomutuotannossa seokseen käytetään paljon ruista ja ohraa. Maissia ei käytetä, koska

sen viljely ei onnistu Tanskassa luomuna.
Tavanomaiset maitotilat käyttävät kyllä maissia seoksessa.
Suomalaisille rukiin lisääminen lehmien
seokseen on uutta. Palle Tradsilla on siihen
hyvin yksinkertainen perustelu. ”Sen viljely
on helppoa.”
Monella tilalla seokseen laitetaan myös
lipeöityä ohraa, joka on Tanskassa hyvin yleinen seosrehun ainesosa. Apilaa ei säilörehunurmissa eikä seosrehuissa kuitenkaan ole,
vaan sitä käytetään lähinnä laidunseoksissa.
Luomulehmät laiduntavat Tanskassa
lähes koko vuoden, ja ovat sisällä vain lyhyen
sydäntalven ajan. Ulos ne pääsevät usein
yöksi, ja kaikki lehmät haetaan iltapäivällä
sisälle, jotta jokainen kävisi lypsyllä vähintään kerran vuorokaudessa.
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Højbogårdin luomulehmät poikivat yksilökarsinoissa olkipohjalla. Tilan isäntäpari
Rene ja Tina Söndergaard kertoo siirtyneensä luomutuotantoon muutama vuosi
sitten. Kiinnostus luomua kohtaan on Söndergaardien mukaan
kasvanut Tanskan
maitotiloilla, ja monet
muutkin yrittäjät
miettivät luomuun
siirtymistä taloudellisista syistä.
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