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Luomuvuohitila Wim Pieters, Bassevelde 

Isäntä on viljellyt tilaa 6 vuotta. Aluksi eläinmäärä 450 vuohta, joista lypsyssä n. 400 kpl. Nyt lypsyssä 

suunnilleen 600 vuohta, lisäksi nuoret eläimet n. 150 kpl. Maidontuotanto 1100 – 1200 l/vuosi/eläin 

(normaali keskituotos Belgiassa 800 – 900 l/vuosi/eläin) eli 3,6 l/vuohi/päivä, rasva% 4,1, valkuais% 3,4. 

Maidosta maksetaan luomuna 80 c/l, jos rasva%+valkuais% = 7%. Kausivaihtelu hinnassa on -9/+8 c/litra. 

ero tavanomaisen kutunmaitoon n. 20 c/l. 

 

Eläimet ryhmitelty: 

1) ensikot ja parhaat eläimet, joilta halutaan 

uudistuseläimiä 

2) edellisenä vuonna vuonineet 

3) kutut, joita ei enää astuteta 

Normaalisti vuonivat ensimmäisen kerran vuoden vanhoina. 

Seuraava astutus siten, että toinen vuoniminen 3-vuotiaana. 

Tämän jälkeen ei enää astuteta, vaan lypsävät loppuelämänsä eli 

4 – 5 vuotta. Pitkään tuotantokauteen on pyritty koska eläinten terveys pysyy siten parempana (suurin 

sairastumisriski vuonimisen aikaan), työnteko on helpompaa ilman vuonimisten vahtimista ja toisaalta 

markkinoita ei ole uroskileille. Vanhemmista kutuista vain ne, joilta todella halutaan jälkeläisiä, voidaan 

astuttaa useammin. Pitkään maidontuotantoon kykenevien kuttujen täytyy olla geneettiseltä perimältään 

siihen sopivia, minkä vuoksi tilalle ei osteta kuttuja muualta. Myös urokset pyritään kasvattamaan omista 

eläimistä. Tilalla on useita eri rotuja, joita jonkin verran risteytetään.  

 

Sorkat hoidetaan eläimiltä 2 krt vuodessa. Lypsetään 2 kertaa päivässä. 

Lypsyn tekee pääosin isäntä itse ja siihen kuluu 2 h kerralla. Työntekijä 

tekee lypsyn muutaman kerran viikossa. Kilit vierotetaan heti ja juotetaan 

erillisessä osastossa erikseen juomajauheella. Jonkin verran ongelmia 

keuhkosairauksien ja kokkidien kanssa, mutta ei juuri käytetä antibiootteja. 

Vanhoilla kutuilla vaivana kihti, minkä ehkäisemiseksi emojen maitoa ei 

juoteta kileille. Utaretulehduksia ei ole ollut haitaksi asti. 

Vuohi on lehmää enemmän riippuvainen ihmisestä. Jos hoitaja ei voi hyvin, 

ei myöskään vuohi. Vaistoaa ongelmat ja vaatii koko ajan huomiota. 

 

Ruokinnassa pääpaino on apilasäilörehulla. Lisäksi juurikasleikettä, 



ohra/kauraa, soijaa ja valkuaistiivistettä. Nuorille ja parhaille lypsäjille 

tarjolla myös lisäviljaa, auringonkukkaa ja maissisäilörehua. Laidunta 

on periaatteessa vapaasti tarjolla, mutta vuohi on huono laiduntaja 

(pitää enemmän puuston ja korkeiden kasvien syömisestä).  Pystyy 

syömään laitumelta vain n. 100 g ka/tunti.Käyvät ulkona vain, kun on 

kuiva ilma ja lämpötila n. +25 astetta. Ruokinta on tarkkaa ja siinä 

huomioidaan kuitu, tärkkelys ym.. Juurikasleikettä pyritään osittain 

korvamaan hyvin aikaisin tehdyllä 1. sadon säilörehulla. Lisäksi on 

otettu viljelyyn härkäpapu, jolla halutaan korvata soijaa ja 

auringonkukkaa. Kuttujen tähteet syötetään lampaille, joita on n. 20 uuhta ja eivät saa rehuksi mitään 

muuta. Periaatteessa 100 kutun tähteillä saisi vuodessa kasvatettua yhden sonnin. 

 

Pellot ovat olleet luomutuotannossa 15 vuotta. Nyt viljelyssä 43,5 ha, mistä: 37 ha apilapitoisia nurmia, 4 ha 

ruisvehnä-härkäpapu-seosviljaa ja 2,5 ha ohra-kaura-papu-seosta. Osa nurmesta myydään.  Isä on apuna 

peltotöissä. 

 

Erikoista: kuttujen pitkä laktaatiokausi, ruisvehnä-syyshärkäpapu-seokset 

 

 

 

Naapuritilaa viljelee isännän isä, jolla päätuotantosuuntana luomubroilereiden kasvatus. Broilereiden rehu 

tulee eläimet markkinoivalta firmalta, joten ei ollut aivan selvää, mitä ruokinta sisältää. Eläimiä on noin 

10000 kpl neljässä eri rakennuksessa. Pääsevät vapaasti ulkoilemaan puustoiseen tarhaan. 

 

    

 

 



Luomumaitotila Koen ja Annie Van Gelder, Herne 

 

Pariskunta on viljellyt tilaa vuodesta 1991 lähtien. 

Siirtyminen luomuun alkoi vuonna 1997 ja vuodesta 

1999 lähtien on ollut kokonaan luomutuotannossa. 

Luomuun siirtymisen syynä oli, ettei tilakoko ollut 

tavanomaisessa riittävä tulevaisuutta ajatellen. 

Alunperin oli suunniteltu erikoistumissuunnaksi juuston 

valmistusta, mutta päätyi kuitenkin luomuun kun 

luomumaidon keräily alueella alkoi. Alkuvaiheessa 

maidon hintaero tavanomaiseen oli isompi kuin nyt. 

Luomutuotanto on teknisesti hallittavissa, mutta ei helppoa johtuen vaihtelevista sääoloista. Pellon hinta 

alueella on 50 000 – 100 000€/ha, joten laajentaminen ei ole tällä hetkellä mahdollista. 

 

Lypsylehmiä on 58 kpl ja 15 – 18 kpl hiehoja uudistukseen. Uudistus% on n. 25.Ylimääräiset hiehot 

myydään, jos niille ei ole tarvetta. huonommille lehmille käytetään liharotusonnia. Keskituotos 6418 l/lh/v, 

rasva 4,38%, valkuainen 3,39%. Rotuna on simmental-risteytys. 

 

Tavoitteena on mahdollisimman korkea omavaraisuus. Tällä hetkellä ostaa vuositasolla 3000 kg 

soijarouhetta (hinta 80 c/kg), 3000 kg auringonkukkaa (hinta 40 – 50 c/kg), naapurista n. 3 ha:n alalta rehua 

hiehoille sekä kivennäisiä. Hehtaarikohtaisella maitotuotoksella laskettuna tuotanto on tehokasta. 

 

Poikimiset ovat ympäri vuoden työhuippujen välttämiseksi. 

Siemennykset tehdään itse. Laidunkausi normaalisti huhtikuulta 

loka/marraskuulle. Laidunkauden alussa syötetään lisänä 

maissisäilörehua ja auringonkukkaa. Myöhemmin rinnalle tulee 

enemmän spelttiä ja kauraa, jotka ovat kuitupitoisia (laitumella on 

runsaasti valkuaista). Talvella tarjolla on apilanurmisäilörehua, 

kokoviljasäilörehua, viljaa, soijaa ja härkäpapua. Kivennäisiä 

halutaan enenevässä määrin korvata laidunten ja nurmien yrteillä. 

Väkirehun määrä 3 – 3,5 kg/lh/pv. 

 

Ruokinnassa: jos alhainen urea + korkea rasva% = tilanne ok – jos alhainen urea + laskeva rasva% = 

ongelmia tärkkelyksen kanssa, utaretulehdusriski kasvaa. 

Speltti pyritään korjaamaan siten, että osa jyvistä säilyy kuoressa. Kuorellinen jyvä sulaa hitaammin, koska 

se vaatii märehtimistä ennen etenemistä ruuansulatuskanavassa. Kuorelliset ja kuorettomat erotetaan 

lajittelijassa, jotta niiden määriä voidaan säätää. Kuorellinen kaura kannattaa liottaa ennen syöttöä, jotta 

sulaa paremmin ruuansulatuskanavassa. Tavoitteena on väkirehun 

tasainen sulaminen ja pötsin happamoitumisen välttäminen. 

 

Viljelyssä 48 ha. Säilörehu tehdään samaan siiloon kerroksittain. Isäntä 

tekee rehun ja kaikki muutkin peltotyöt itse. Korjuukoneena 

noukinvaunu, myös pyöröpaalain löytyy.  Rehulle tehdään huolellinen 

tiivistys ja korjuiden välillä painotus. 1. sato korjataan hyvin varhaisessa 



vaiheessa tiivisteen korvaajaksi. Muut sadot korjataan normaaliin aikaan. Kestokuivikepohja, kuiviketarve 

300-400 kg olkea/pv. 

 

Viljelyssä musta- ja keltajyväistä kauraa ja spelttiä n. 15% alasta, speltti-härkäpapu ja herne-ruisvehnä 14%, 

pysyviä yrttipitoisia apilanurmia 42%, viljeltyjä yrttipitoisia apilanurmia 27% sekä luonnonlaitumia 2%. 

Spelttisato on kuorineen n. 5000 kg/ha. 

 

Nurmien siemenseos: 15-20 kg/ha yrttejä + 15-20 kg/ha timotei-nurminata-raiheinä-apilat. Sato 10-12000 

kg ka/ha, neljä sadonkorjuuta. Yrtteinä mm. heinäratamo, sikuri, pukinjuuri. Yrttejä käyttämällä pyritään 

minimoimaan ostorehujen käyttö myös kivennäisten osalta. Aiemmin käytössä ollut yrttipohjainen 

kivennäisvalmiste, mutta oma viljely on todettu halvemmaksi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Erikoista: yrtit rehunurmissa, speltti ruokinnassa 



Keskustelusta ja esityksistä poimittua: 

 

Laktaatiokauden jatkaminen lypsylehmillä 

Helpointa aloittaa kokeilu ensikoilla 

- ensimmäisen poikimisen jälkeen toinen poikiminen vasta 18 kk:n päästä 

- antaa paremmin tilaa eläimen omalle kasvulle 

- ensikoiden tuotoskäyrä on tyypillisesti vanhempia lehmiä tasaisempi 

- nuorten eläinten insuliinin eritys on alhaisempi, joten tärkkelyksenkään antaminen ei 

niin pahasti väsytä tai lihota eläintä 

- ruokinnan kanssa oltava kuitenkin tarkkana (erityisesti tärkkelysannos) 

- yleensä onnistuu holstein-rotuisilla helpoiten 

- yksilövalinta tärkeää, koska geneettiset erot suuria 

- ongelmana säännöllinen kiimakierto, joka aiheuttaa levottomuutta ja 

loukkaantumisriskiä 

- kokeilun taloudelliset riskit isompia kuin vuohilla 

- huolellisesti suunniteltuna ja toteutettuna tilakohtaisesti mielenkiintoinen vaihtoehto 

 

Taloudelliset realiteetit on oltava hallussa kaikilla tuotantoaloilla. On muistettava myös henkinen 

jaksaminen ja muu elämä. Köyhyyden kautta ei kannata kasvaa.  

 

William: 

Tanniinipitoiset nurmet – nurmiseoksessa 50% heinäkasveja (3-4 lajia), 20% palkokasveja (apilat, mailaset, 

esparsetti, 30% yrttejä ( sikuri, heinäratamo, siankärsämö, pikkuluppio, persilja). Syötetään varsin pitkäksi 

kasvaneena. Seoksen edut: 

- kuivuuden kesto 

- ravinteiden irrotuskyky 

- hiilen talteenotto 

- tanniinipitoisuus sopivassa määrin parantaa valkuaisen imeytymistä lisäämällä 

ohitusvalkuaisen osuutta (imeytyy vasta suolistosta) 

Englannissa laidunnetaan helmikuulta lokakuulle – tuotos 5000 kg maitoa/lh. Lisänä n. 500 kg tiivistettä per 

lurjus. Talvikauden ummessa eli voivat olla ulkona, pienempi säilörehun tarve ja pärjätään vähemmällä 

työvoimalla. 

 

Dan: 

Irlannissa on ollut kokeita monivuotisilla apilapitoisilla nurmilla. Tulokset valmiit 6. vuoden nurmesta. 

Apilalajikkeina Merviot ja Ruttinova. Satotaso vielä 16000 kg ka/ha. Siemenseoksessa ollut 10 kg apilaa + 10 

kg monivuotista raiheinää hehtaarille. P- ja K-tasot edelleen kunnossa. 

 

Nick: 

Ongelmana Hollannissa on apilapitoisuuden aleneminen nurmissa. Myös nuorissa perustetuissa nurmissa 

on odotettua vähemmän apilaa. Apilan taantuminen. Kokonaissato, apilapitoisuus ja typensidonta alenevat. 

Syitä? 

- sääolot 

- orgaanisen aineen lisääntyminen maassa -> typen vapautuminen 

- tuholaiset ja taudit 



- nematodit – erityisesti kasveja syövät lajit tuhoavat nuoria taimia 

- fosfori, kalium, rikki – onko riittävästi? 

 

Niels: 

Keltamaitesäilörehu on tanniinipitoista. Tanniini-proteiini –liitos pysyy niin kauan kuin pH on korkealla -> 

hajoaa juoksutusmahassa kun pH laskee -> valkuainen vapautuu ruoansulatukseen. Osa valkuaisesta 

saattaa jäädä myös vapautumatta ja menee elimistön läpi. Liiallinen tanniinipitoisuus saattaa heikentää 

myös kuidun sulavuutta. Keltamaitteessa tanniinia n. 17 g/kg ka – optimi? 

Maiterehu verrattuna valkoapilarehuun 

- maitomäärä alenee 

- EKM-määrä nousee 

- valkuainen nousee, sekä g/kg että g/d 

- rasva alenee 

- rehun pötsisulavuus alenee 

- urea nousee 

- kuidun sulavuus alenee 

 

Finn: 

Kuumennuskäsittely palkoviljoille vaikuttaa valkuaisen sulavuuteen. Palkoviljoissa valkuaista 24 – 35%, 

mutta siitä huomattava osa sulaa jo pötsissä, mikä tekee hyödyntämisen haasteelliseksi. Kuumentamisella 

saadaan vaikutettua niin, että kun normaalisti valkuaisesta sulaa pötsissä 10h:n aikana 80%, laskee sulavan 

osuus 40%:iin. Suurin vaikutus on lupiinilla ja härkäpavulla, herneellä merkitys vähäisempi. Mahdollista 

kuumentaa myös rypsi, mutta sillä merkitys on erittäin vähäinen. 

Haasteet / selvitettävät asiat 

- aika (n. 30 min?) 

- lämpötila (120 C) 

- koneiden kapasiteetti (2-3 tn/24 h…. 2 tn/h) 

- talous (n. 4€/100 kg, konekustannus iso 25000 – 60000 €) 

Paahtaminen erityisen suositeltavaa talvikaudella apilapitoista säilörehua käytettäessä, kun puutetta 

OIV:stä. 

Jos pelkkää papua valkuaisrehuna -> riittääkö rasva? 

 

Veronica: 

Valkuaispitoisuuteen vaikuttaa kasvuston käsittely. Itävallassa säilörehun valkuaispitoisuustavoite 140-160 

g/kg ka 

- raakakuitu +1% -> -4,1 g rv/kg ka 

- sade 5 mm -> -2 g rv/kg ka 

- tuhka +1% -> -1,6 g rv/kg ka 

- esikuivatus +1% -> +0,3 g rv/kg ka 

Heinällä yli 72 h:n kuivatusaika vähentää valkuaispitoisuutta 7,3 – 11,6 g rv/kg ka 

 

Irene: 

Kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa säilörehun valkuaispitoisuuteen. Kuiva-ainesuositus Tanskassa nyt 35%. 

Kuiva-ainepitoisuuden noustessa sokeripitoisuus nousee, srv nousee, OIV nousee?, PVT laskee? 

Ongelmat: tulosten luotettavuus?, kuiva-aineen syöntikyky?, säilöntä? 



Johtopäätös: tee mahdollisimman kuivaa säilörehua 24 h:ssa! 

 

Eddy: 

Suojattu soija on tulossa. Suojaaminen on tehty kuumentamalla sokerin kanssa. 1 kg suojaamatonta soijaa 

vastaa tuotantovaikutukseltaan 0,5 kg suojattua soijaa. Jos korkea urea = tarve suojatulle. Jos alhainen urea 

= suojaamaton käy. 

 

Tanskalainen laiduntarvelaskelma laitumen kehittymisennusteineen on netissä. 

 

Timo: 

Härkäpapu- ja herne-viljasäilörehukokeet Ruukissa ovat jatkuneet. Ruokintatuloksia ei vielä saataville. 

Kasvustot kylvetty 2.6. -> sadonkorjuu 14.8./27.8./11.9.. Kasvimassa lisääntynyt pavulla 4750 kg/ka/ha -> 

8976 kg ka/ha, herneellä 5038 kg ka/ha -> 6954 kg ka/ha. Herneellä lehdissä rv% 30 -> osuus vähentynyt 

24,3%:sta 12,7%:iin. Herneellä paloissa rv 24% -> osuus kasvanut 20,2%:sta 50,1 %:iin 

 

Matthias: 

Sveitsissä palkoviljaseoksien ongelmana lako, rikat, hidas kehitys, tulvat, tuholaiset.  seoskasvustojen 

markkinointi haasteellista. Valkuaiskasvipalkkiokelpoisten seosten palkoviljapitoisuusvaatimus on laskettu 

50%:sta 30%:iin. Seoksena myös kitupellava (rusitankio, camelina) + lupiini. 

 

Sovittu + ajatuksia: 

- kaikkien tapaamisten esitykset Yammeriin 

- mietitään mahdollisuutta selvittää tilojen valkuaistilannetta keskustelupohjalla 

- maidontuotannon kestävä kehitys –ajatus mukaan hankkeeseen? 

- tärkeintä on parantaa valkuaisen laatua – fokus apilanurmissa? 

- ravinnetaseiden laskenta? 

- mitä voidaan tehdä tiedonsiirron helpottamiseksi? 

 

Kuvat: Timo Lötjönen ja Pirkko Tuominen 

Teksti: Pirkko Tuominen 


