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Bidlea Holsteins säätää tuotosta maidon hinnan mukaan

Satatonnareita 
ja muita huippulehmiä

Yksi Ison-Britannian parhaista karjoista, Bidlea Holsteins, 

on parhaimmillaan tuottanut 12 000 kilon keskituotoksen. 

330 lehmän karjassa on eniten satatonnareita Isossa-

Britanniassa, ja eläimistä peräti 88 on luokiteltu EX-

luokkaan. Kevään 2016 maidon hinnalla kannatti tuottaa 

enää 8 500 kilon keskituotosta.

 ◼ Teksti ja kuvat: Tiina Karlström

E nnakkoluulo siitä, että korkeatuot-
toiseksi jalostetun karjan lehmät ovat 
ketoottisia ja laihoja, osoittautuu vie-
railulla Bidlea Holsteins -karjaan vir-

heelliseksi. Eläimet ovat yleiseltä olemuksel-
taan hyvätasoisia ja puhtaita, pötsit ovat täynnä, 
sonnan koostumus oikea ja jalat terveet.

Tuotannon tunnusluvut ovat hyvät ja kar-
janomistajat Ray ja Jill Brown ilmeisen tyyty-
väisiä. Myös maidon laatuun on satsattu pal-
jon, sillä tuotannon tulee kestää kuluttajien 
vaatimukset, toiveet ja kenties unelmatkin.

Kun maitoa on markkinoilla paljon ja tuottajahinta vain 26 senttiä litralta, on tuotantoon vaikuttaviin kustannuksiin syvennyttävä. Britanniassa maitokiin-
tiöiden poistuminen on vaikuttanut toimintatapojen päivittämiseen. Laidunkausi on siellä yhtä pitkä kuin meillä sisäruokintakausi, ja se on alhaisiin kus-
tannuksiin pyrkivillä LowCost-maatiloilla hyödynnetty tehokkaasti. 
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Hyväkuntoisia huippueläimiä
Ray ja Jill tuntevat karjan lehmät sekä nimil-
tään että suvuiltaan. Liikkuminen eläinten 
seassa on leppoisaa. 

Tuloista osa tulee maidosta, mutta myös 
jalostuseläinten myynnillä on merkittävä 
rooli tilalle.

Maaliskuun luokituksessa Bidlea Bolton 
Fayne sai tuloksen EX93. Karja on kasvat-
tanut myös kaksi European Dairy Eventin 
Supreme Championia. Lehmäperheet ovat 
Papoose, Tagasling, Casapple, Fayne, Faith 
ja Aria. 

Tällä hetkellä karjan vanhin lehmä on 13 
kertaa poikinut Angel, joka on tuotu Kana-

Bidlea Holsteinin resepti hyvään 
tuotokseen
• Lypsyasemalla houkutuksena 2–3 kiloa väkirehua päivässä
• Seoksessa:
 - 7 000 kg nurmi- ja kokoviljasäilörehua vehnästä 
 - 1 000 kg olutmäskiä 
 - 700 kg ylijäämäleipää leipomosta
 - 200 kg valkuaisseosta, jossa 40 prosenttia raakavalkuaista
 - 40 kg kivennäis- ja vitamiiniseosta

Tunnutettavat lehmät ovat vanhassa ladossa. Tilaa on väljästi ja kuivikkeita reilusti.  

Karjan hyvinvoinnilla on suora yhteys tuottajan olotilaan. Ja toisinpäin. Jill Brown viihtyy selvästi leh-
miensä parissa.

Karjalleen omistautuneen Ray Brownin jalostuk-
sen tavoitteena on syvärunkoinen ja matala hol-
stein-tyyppi. Lypsykauden huipun ajan lehmät 
ovat pihatossa ja syövät nurmivaltaista seosta. 
Loppulypsykaudella lehmät valmistavat mai-
tonsa laiduntamalla ja markkinoimalla samalla 
maitotuotteita kuluttajille.

dasta. Vaikka karja onkin pääosin holsteinia, 
on parhaimman elinikäistuotoksen, 130 000 
kiloa, lypsänyt lehmä rodultaan ayrshire. 

Suurin saavutettu päivätuotos on ollut 85 
kiloa. Sen kahdeksannella lypsykaudellaan 
tuottanut lehmä myös tiinehtyi tuotoshuip-
puunsa. Kun keskituotos oli huipussaan, 
karja lypsettiin asemalla kolme kertaa päi-
vässä, mutta nyt lypsy tapahtuu kahdesti päi-
vässä. 

Ray kertoo aiemmin olleensa liki fanaatti-
nen lehmien rotupuhtauden suhteen, mut-
tei ole sitä enää. Risteytyksiä ei ole karjassa 
tehty, mutta kenties sekin aika vielä koittaa.

Vaikka näyttelyissä edelleen käydäänkin, 
on painopiste hyvissä käyttöeläimissä. Rayn 
mukaan holstein-rodun sisällä löytyy vielä 
riittävästi perinnöllistä vaihtelua halutun 
tyyppisen lehmän jalostamiseen.
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Jalostuksessa karjan lehmät jaetaan ryh-
miin ja jokaiselle ryhmälle valitaan jalostus-
sonni. Ryhmiä on tällä hetkellä 12.

Sonnit valitaan eri yritysten tarjonnasta 
tasapuolisesti. Jalostussuunnitelman Ray 
tekee itse, koska Brownit eivät ole löytä-
neet jalostusasiantuntijaa, joka olisi pysty-
nyt tekemään suunnitelman eri yritysten 
sonneja käyttäen.

Paljon laidunta ja vähän väkirehua
Brownit ruokkivat karjansa seosrehulla. Lyp-
syasemalla annettavan väkirehun merkitys 
on ruokinnallisesti pieni, mutta se vaikuttaa 

lehmien sujuvaan kulkuun lypsylle.
Varsinaisessa laiduntamisessa Bidleassa 

hyödynnetään lehmien loppulypsykautta. 
Kun maitotuotos putoaa 25 kiloon, lehmä 
siirtyy laidunryhmään ja kerran päivässä lyp-
syyn. Väkirehua se saa asemalta silloin enää 
kilon verran.

Jokaisen päivittäisen lypsykerran jälkeen 
laiduntavien lehmien ryhmä pääsee uudelle 
laidunlohkolle. Tämän idean otti karjassa 
käyttöön kolme vuotta sitten Rayn ja Jil-
lin poika Ryan vanhempiensa lomareissun 
aikana. Nuoren isännän idea on todettu 
kannattavaksi.

Markkinointinäkökulma vahvasti mukana
Tämän hetken maidon hinnalla tuotanto 
on kannattavaa, kun keskituotos on 8 500 
kiloa ja ruokinta karkearehuvaltaista. Väki-
rehukustannus oli keväällä 5,9 senttiä lit-
ralta. Maidossa on 4,4 prosenttia rasvaa ja 
3,4 prosenttia valkuaista.

Koska maidosta on tällä hetkellä ylituo-
tantoa, maksettava hinta vaihtelee paljon 
eri meijereiden kesken ja myös meijereiden 
sisällä. Jos karjan maitotuotos ylittää 8 000 
litraa päivässä, putoaa maitolitrasta makset-
tava hinta kahdeksan senttiä.

Brittimaidontuottajat satsaavat laidun-
tamiseen myös kuluttajamarkkinointimie-
lessä. Ray on mukana kehittämässä Nemi-
meijerin toimintaa. Visiona on edelleen 
kehittää maidon markkinointia lähiruoka- 
ja seleenipitoisuusteemalla.

Vasikoiden hoidossa 3-2-1-menetelmä 
Vasikalle 3-2-1 tarkoittaa kolmea (3) litraa 
vasta-ainetutkittua ternimaitoa kahden (2) 
tunnin sisällä syntymästä. Maito on ensim-
mäisen (1) lypsyn ternimaitoa, ja se sula-
tetaan pakastimesta jo poikimisen käynnis-
tyessä.

Poikineen lehmän ensimmäisen lypsyn 
jälkeen maidosta tutkitaan vasta-ainepi-
toisuus. Sen perusteella päätetään, käyte-
täänkö maito pakastukseen vastasyntynei-
den vasikoiden ensijuomaksi vai päätyykö  
se vanhempien vasikoiden juottoon.

Ternimaidon saannin jälkeen vasikat vie-
dään igluihin, joissa ne viettävät elämänsä 
ensimmäisen kuukauden. Sieltä ne siirtyvät 
kasvattamoon ryhmäkarsinoihin, joissa on 
väljästi tilaa sekä avoimista seinistä tulevaa 
raitista ilmaa.

Poikimisen ajan lehmät viettävät CowSignals-yrityksen kehittämässä ja tuotteistamassa PamperPen-
karsinassa, jossa poikivalla lehmällä on oma rauha, mutta myös näköyhteys laumaan. Poikimisen 
jälkeen vasikka nostetaan karsinan ulkopuolelle ja emä kiinnitetään lukittavalla aidalla lypsyä var-
ten. Ennen vasikan poisvientiä emä saa lypsyn ajan hoivata sitä. Se edistää molempien toipumista.

Hiehot ovat uudessa 
hiehopihatossa, joka 
on pikaisesti raken-
nettu hiehokasvatta-
mosta kotiin palaa-
vien eläinten sijoitus-
paikaksi. Rakennuk-
sessa ei ole kattoa, ja 
se on toiminut hyvin. 
Katon rakentamisen 
tarve on nyt pohdin-
nassa.



Terveys ansaitaan työllä
Sitä mukaa kun raittiin ja puhtaan ulkoil-
man pääsyä vasikkatiloihin on avattu, ovat 
yskimis- ja muutkin terveysongelmat karjassa 
selvästi vähentyneet. 

Isossa-Britanniassa ovat haasteena eri-
laiset tarttuvat sairaudet, mutta tällä tilalla 

niiltä on ainakin toistaiseksi säästytty. Silti 
jokainen tautivapaa päivä on ansaittu oikein 
tehdyllä työllä.

Esimerkkinä tästä ovat tilan hiehot, jotka 
olivat aiemmin sopimuskasvattajalla. Paratu-
berkuloosin levittyä alueelle, jouduttiin 200 
eläintä tuomaan pikaisesti takaisin kotiin. 

Onneksi ne olivat välttyneet tartunnalta. 
Myös BVD:tä esiintyy koko ajan enene-

vässä määrin.
Keväinen vierailu Britanniassa avartaa 

näkökulmaa suuren karjan laiduntami-
seen ja ruokintaan. Hienoa on nähdä myös 
Lehmähavaintojen oppien toteutus käytän-
nössä. Ja erityisesti siksi, että niitä hyödyn-
tämällä on saatu hyviä tuloksia ja kevennet-
tyä hoitotyötä. Yhden sairaan lehmän vaati-
malla työpanoksella kun hoitaa 20 tervettä.

Laiduntaminen ja nurmirehuvaltainen 
ruokinta soveltuvat oikein toteutettuna 
hyvin myös runsastuottoisiksi jalostetuille 
holstein-lehmille, jos vain nurmialaa on riit-
tävästi käytettävissä. ◻

www.nemi-dairy.co.uk 
Tila löytyy Facebookista nimellä Bidlea Herd. 
www.facebook.com/bidleaholsteins/

Kirjoittaja on ProAgria Oulun Huippuosaaja, 
erikoisalanaan lypsykarjan ruokinta, terveys ja 
hyvinvointi.

Iglukasvatuksesta vasikat siirtyvät ryhmäkar-
sinoihin, joissa on väljästi tilaa sekä avoimista 
seinistä tulevaa raitista ilmaa. Raitis ja puhdas 
ulkoilma on vähentänyt terveysongelmia.


