jonka arvo on noin 2 000 euroa. Tilalla pyritään siihen, että kaikilta työntekijöiltä löytyy
osaaminen robotin huoltoon. Isäntä Esper
Agger on tyytyväinen valittuun linjaan, sillä
robottiin ja sen toimintaan tulee näin kiinnitettyä enemmän huomioita. Myös työntekijöiden vastuunotto on kasvanut ja heitä
motivoi pyrkiminen parempaan palkkaan,
jota tilalla maksetaan tuloksen mukaan.

Järjestelmällistä jalostusvalintaa
Tilalla on 380 holstein-lehmää, ja niitä lypsää kuusi lypsyrobottia kahdessa ryhmässä.
Keskimääräinen lypsynopeus on 3,3 litraa
minuutissa.
Vuonna 2008 rakennetussa navetassa on
tilat lehmille ja poikiville hiehoille. Vasikat
kasvatetaan ulkona katetuissa karsinoissa ja
omaan uudistukseen aiotut eläimet siirtyvät neljän kuukauden ikäisinä toiselle tilalle
kasvamaan hiehoiksi. Hiehot palautuvat
noin kuukautta ennen poikimista, 23 kuukauden ikäisinä takaisin kotitilalle.
Tilalla työskentelee isännän lisäksi neljä
työntekijää, joista kaksi on otettu töihin sosiaalisin perustein. Emäntä käy tilan ulkopuolella töissä.
Tilalla on 150 hehtaaria omaa peltoa ja
170 vuokrattua. Peltotyöt on ulkoistettu,
mutta viljelysuunnittelu ja -kirjanpito teh-

dään itse. Pelloilla viljellään nurmea, maissia ja ohraa.
Aggerin tilan kaikki eläimet ovat holsteinrotuisia. Yrittäjät luottavat karjanjalostuksessa Viking Geneticsin tuottamiin palveluihin. Seminologi käy joka päivä siementämässä ja tarkastamassa tiineyksiä.
Hiehot genomitestataan, ja jalostusvalinta
tehdään genomitestin perusteella. Hiehot
siemennetään sukupuolilajitellulla siemenellä. Lehmistä 50 prosenttia siemennetään
tanskalaisella belgiansinisen siemenellä.
Nämä jälkeläiset päätyvät lihantuotantoon.

Tavoitteena hyvä tuotos ja halpa ruokinta
Kaikki eläimet saavat seosrehua. Lypsävien
lehmien seos sisältää maissia, nurmisäilörehua, lipeäkäsiteltyä ohraa, rapsia, soijaa,
rasvaa ja ureaa. Lisäksi ne saavat väkirehua
robotilta.
Ruokinnalla tähdätään 14 000 kilon tuotokseen. Jos lehmä lypsää 70 kiloa päivässä,
se saa robotilta 8,5 kiloa väkirehua. Lypsävät
lehmät syövät 29 kiloa kuiva-ainetta päivässä.

Lehmien on oltava sopivassa kuntoluokassa poikiessaan, Espen Agger toteaa. Ne
eivät saa lihoa tai laihtua ummessa ollessaan.
Poikimavälit eivät saa venyä liian pitkiksi,
koska silloin kuntoluokan vaihtelut ovat
todennäköisempiä. Siemennykset aloitetaan
50 päivää poikimisesta ja 90 prosenttia eläimistä on kantavia 100 päivää poikimisesta.

Umpikausi ja siirtymävaihe
Umpeenpanoa edeltää kuukauden pituinen
jakso, jolloin lehmän väkirehuannosta pienennetään robotilla. Samalla lypsykertoja
vähennetään. Esimerkiksi 40 kiloa lypsävä
saa käydä kolme kertaa päivässä lypsyllä.
Yleensä tilan lehmien päivätuotos on
umpeen laitettaessa välillä 25–40 kiloa maitoa. Ennen umpeenpanoa tutkitaan maidon bakteeritilanne ja tarvittaessa lehmä
hoidetaan.
Umpeenpano tapahtuu aina maanantaisin, jolloin umpeenlaitettavat lehmät siirretään umpiosastolle. Nopealypsyisille käytetään vedinkanavan sulkevia valmisteita.

Umpilehmät ja hiehot saavat samaa seosta, joka sisältää maissia, olkea, vähän soijaa, kivennäisiä
ja E-vitamiinia. Isännän mukaan Tanskassa puhutaan nyt paljon umpilehmien ruokinnasta. Joillakin
tiloilla käytetään kahta seosta, eli on erilaiset seokset ensimmäiselle kolmelle ummessaoloviikolle
ja seuraaville kolmelle viikolle.

Isäntä Espen Agger kertoo, että heidän navettansa valmistui juuri ennen lamaa vuonna 2008. Heidän on ollut pakko tehostaa toimintaansa tai muuten
tila ei olisi enää pelissä mukana. Viivan alle on saatava jäämään tulosta, jotta selviää investoinnin aiheuttamista velvoitteista. Tavoitteena olevaan miljoonaan maitokiloon robottia kohti on vielä matkaa. 380 lehmää tuottaa 14 500 kilon vuosituotoksellaan noin 5,51 miljoonaa kiloa maitoa vuodessa.
Se tarkoittaa tällä hetkellä vajaat 920 000 kiloa robottia kohti.

Tanskalaistilan tavoitteena

miljoona litraa maitoa
robotilta vuodessa

H

arvalla maitotilalla on tavoitteet
yhtä korkealla kuin Esper ja Heidi
Aggerin tilalla. Yritys on tehokkaasti
hoidettu ja talousajattelu ohjaa toimintaa. Isäntä kertoo sen pitäneen heidän
tilansa pystyssä, vaikka monia tanskalaisia
maitotiloja on joutunut talousvaikeuksiin
viime vuosien aikana.
Aggerien tavoitteena on tuottaa vuodessa
1 000 000 kiloa maitoa robottia kohti. Tavoitteeseen pyritään tehostamalla tuotantoa
monella sektorilla.
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Yksi tällainen on keskituotos. Vuonna
2016 lehmien keskituotos oli 13 241 kiloa.
Keväällä 2019 viimeisimmän 12 kuukauden
keskituotos oli jo 14 500 kiloa.
Miljoonan kilon tavoitteeseen pyritään
myös lyhentämällä robottien seisokkeja
tekemällä huoltoja itse. Siksi robotinvalmistajan huoltosopimus on vaihdettu minimihuoltosopimukseen. Tämä ei johtunut
tyytymättömyydestä huoltoon, vaan halusta
alentaa lypsykustannuksia.
Tilalla on oma robotin osien varasto,

Aggerin tila Keski-Jyllannissa
Tanskassa tuottaa tehokkaasti
maitoa. Tavoitteet ohjaavat
tuotantoa, ja hyviin tuloksiin
on päästy määrätietoisella
työllä. Työntekijöiden
motivointi ja sitouttaminen
tapahtuvat lean-menetelmän
avulla.
◼◼ Teksti ja kuvat: Leena Kärkkäinen
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Umpikausi on nuorilla lehmillä 55–60
vuorokautta ja vanhemmilla lehmillä hieman lyhyempi eli 45–50 vuorokautta.
Jokaisen lehmän sorkat hoidetaan kaksi
kertaa vuodessa. Ensimmäinen hoito tehdään 60–80 päivää ennen poikimista ja toinen hoito 90–120 päivää poikimisesta. Sorkanhoitaja käy tilalla joka kolmas viikko ja
hoitaa ne eläimet, joille hoito on ajankohtainen.
Lehmät siirretään poikimakarsinaan viikkoa ennen odotettua poikimista. Poikimisia
ei tällä tilalla valvota.
Poikimisen jälkeen lehmille annetaan kalsiumia ja energiajuomaa. Vanhemmille lehmille annetaan kahden päivän sisällä lisäkalsiumia. Vasikalle annetaan pakastettua
ternimaitoa noin tunti syntymän jälkeen.
Poikinut lehmä siirretään poikimakarsinasta lypsävien sekaan 6–8 tunnin sisällä
ja siellä tapahtuu ensimmäinen lypsy. Myös
seosrehu vaihtuu tässä kerralla.
Eläinlääkäri käy tilalla kerran viikossa. Silloin tarkastetaan erityisesti umpeen menevät ja vastapoikineet lehmät. Umpeutettavilta tarkastetaan erityisesti kuntoluokka ja
utareterveys. Vastapoikineilta tarkastetaan
ketoosi, lämpötila ja jälkeiset.

Lean tehostaa prosesseja
Espen Agger kertoo, että tilalla on käytetty
paljon Lean-menetelmää. Jos jotain tarvitaan, kaikki tietävät, mistä sen löytää.
Tapahtumat, esimerkiksi robottien osien
vaihtamiset, merkitään ylös. Työt jaetaan vii-

Lypsyn seisokkeja lyhennetään tekemällä huoltoja itse. Sitä varten tilalla on varaosavarasto, jonka
arvo on noin 2 000 euroa. Tavoitteena on, että kaikki työntekijät osaavat huoltaa robotteja.

koksi, jolloin jokainen tietää, mitä hänen
kuuluu tehdä.
Kerran kuukaudessa pidetään palaveri,
jossa keskustellaan tuloksista ja siitä, mitä voi
parantaa. Keskustelua voi olla eläinten tuotoksesta, terveydestä ja eläinten poistoista.
Tilan tulevista suunnitelmista isäntä kertoo, että hiehokasvattamo aiotaan rakentaa
talouskeskuksen lähelle. Luomutuotantoon
siirtymistä on myös mietitty, mutta sitä hait-

taa laidunnusmahdollisuuksien vähäisyys.
Tiet halkaisevat hankalasti tilan peltoja. ◻
Kirjoittaja on TKI-asiantuntija Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:ssä. Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima, Euroopan Unionin maatalousrahaston rahoittama Umpi-hanke tutustui
Esper ja Heidi Aggerin tilaan yhdessä ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallinnoiman Maidosta
maitoon -hankkeen kanssa marraskuussa 2019.
Kiskoilla kulkeva Mullerupin vaunu jakaa
lypsäville seosrehun, jossa on maissia, nurmisäilörehua,
lipeäkäsiteltyä ohraa,
rapsia, soijaa, rasvaa ja ureaa. Lisäksi
ne saavat väkirehua
robotilta.
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