Jaana Kankaanpää

Parsipihatto päätettiin rakentaa, jotta lehmillä olisi aina kuiva makuupaikka ja samalla kuitenkin kuivitustarve pienenisi.
”Lehmät pysyvät puhtaampana ja utareet siistinä”, Kukkoset kertovat.

Ahon tilalle rakennetaan
uusi pihatto limousineille
Helena ja Pasi Kukkosen tilalla Siikajoella jatketaan edellisen sukupolven
aloittamaa limousinjalostusta. Peltomäärä on muutaman
vuoden aikana kaksinkertaistunut ja
uusi pihatto valmistuu kokonaisuudessaan kevään aikana.
Kukkoset palkitaan
tänään jalostustyöstään emolehmäseminaarin yhteydessä
Ikaalisissa.

SIIKAJOKI (MT)
Helena ja Pasi Kukkosen
omistamalle Ahon tilalle limousinrotu valikoitui aluksi
sattumalta. Helenan isä Erkki
Ollila päätyi rotuun jo yli 20
vuotta sitten.
Voikin sanoa, että Siikajoella,
Tuomiojalla vanhan Ruukin
kunnan alueella sijaitseva
Ahon tila on ollut ensimmäisiä
limousintiloja Pohjois-Suomessa.
Helena muistelee siskonsa
Annen nähneen ruskeita lehmiä Nauta-lehdessä. ”Anne
näytti kuvat isälle, että tuollaisia olisi kiva meillekin hankkia.
Kohta meillä sitten olikin kaksi
limousinemoa navetassa.”
Viimeiset lypsylehmät lähtivät tilalta 90-luvun alussa,
jolloin parsinavetan lisäksi
rakennettiin uusi pihatto, jota
uusi sukupolvi parhaillaan
jatkaa.
Sukupolvenvaihdos tehtiin
virallisesti vuonna 2005, vaikka tila onkin ollut Kukkosilla
hoidossa jo kuutisen vuotta.
Tavoitteena puhdas
limousin-karja
Nykyisin suurin osa eläimistä
on puhtaita limousineja. Joukossa on muutama toisen ja
kolmannen polven risteytys.
Kukkosten mukaan käynnissä
on kuitenkin ”mustaturpakarsinta”, eli tilalla pyritään täysin
puhtaaseen limousin-karjaan.
”Rodun ominaisuudet puhuvat puolestaan. Limousinella
on helpot poikimiset, hyvät
teurasominaisuudet ja hyvä
rehunkäyttökyky”, Helena
luettelee.
Lehmät saavat vapaasti korsirehua. Pasin mukaan emolehmien korsirehun ei tarvitse
olla kovin sulavaa. Poikima-aikana pyritään tarjoamaan parempaa säilörehua. Tavallisen
säilörehun lisäksi tarjolla on
myös kokoviljasäilörehua ja
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kivennäisiä. Kasvava nuorkarja
saa lisäksi täysrehua.
Laajennus yli
sadalle emolle
Tilalla on pihaton lisäksi vanha lypsylehmillä aikoinaan
käytössä ollut parsinavetta.
Nykyään vanhemmassa navetassa hoidetaan sairaat eläimet,
tarkkaillaan kiimoja ja siemennetään hiehoja.
Laajennuksen jälkeen tilalla
on paikka 130–140 emolehmälle. Lisäksi tilalla on nuorkarjaa.
Rakentamisvaiheessa tilanpuutteen vuoksi vieroitettuja
eläimiä on jouduttu myymään
jatkokasvatukseen, mutta tulevaisuudessa vasikat on tarkoitus kasvattaa itse teuraaksi
asti.
Kun uusi pihaton laajennusosa saadaan kokonaisuudessaan käyttöön, eläimet pääsevät jaloittelemaan ympäri
vuoden asfalttipäällystettyyn
jaloittelutarhaan.
Rakentamista on Kukkosten
mukaan harrastettu jo vuoden ajan. Ensi keväänä uuden
pihaton tulisi olla kokonaan
valmiina.
Sen jälkeen odottavat vielä
uuden lietesäiliön ja rehuvarastojen rakentaminen. Tekemistä riittää.
”Tilaa on tarkoitus laajentaa
niin, että kumpikin työllistyy tilalla ja että homma kannattaa”,
Pasi kuvailee. ”Pitää kehittyä
eikä pysähtyä paikoilleen.”
Palkinnot parhaista
sonneista
Faba Jalostus palkitsee Helena
ja Pasi Kukkosen jalostustyön
tuloksia tänään maanantaina
emolehmäseminaarin yhteydessä Ikaalisissa. Ahon Vagner
ja Ahon Volmar tuovat palkinnot limousin-rodun parhaina
sonneina.
Tällä hetkellä sonnit ovat
töissä emolehmätiloilla Alavu-

della ja Ylivieskassa.
Eläinten jalostuksessa
panostetaan erityisesti emoaineksen parantamiseen.
Perusasioita ovat myös hyvä
eläimen rakenne ja vasikoiden
hyvä kasvu.
Kukkosten mukaan tilalla on
ollut laajentamisen takia tärkeintä kasvattaa eläinmäärää
eikä tällä hetkellä ole voitu
tehdä kovaa karsintaa.
Helena painottaa lehmien
jalostuksessa tasaisuutta, jolloin koko karjan taso paranee
jalostuksen myötä.
”Lehmiä ajatellaan yksilöllisesti ja sonnivalinnat tehdään
lehmän ominaisuuksista riippuen.”
Jalostusyhteistyötä
lisättävä
Kukkosten mielestä pohjoismaista lihakarjantarkkailuyhteistyötä pitäisi ajaa eteenpäin, että eläimille saataisiin
varmempia arvosteluja.
Indeksilaskentaan pitäisi
saada muitakin ominaisuuksia painotietojen lisäksi, esimerkiksi rakenne- ja poikimistiedot.
”Kun eläimiä tai sonnin siementä tuodaan muualta Pohjoismaista Suomeen, niille ei
nykyään saa vertailukelpoisia
indeksejä ja usein indeksit
ovat huonoja vaikka kyse on
huippueläimistä”, Helena kritisoi.
”Lisäksi tuntuu kummalta,
että emolehmätutkimus ajettiin alas Suomessa juuri kun
emolehmätuotanto on kasvussa.”
Nettisivut helpottavat
eläinkauppaa
Kukkoset ovat teettämässä
tilan omia nettisivuja, jonne
tulee tiedot esimerkiksi myytävistä eläimistä.
”Siitokseen myytävät sonnit
ja lehmät valitaan tarkkaan.

Huonoja ei viitsi myydä”, Helena kertoo. ”Tukikelpoisiakin
eläimiä on pitänyt panna
teuraaksi, kun eivät ole olleet
ominaisuuksiltaan tarpeeksi
hyviä.”
Tilalla on koko ajan käytössä
kolme astuvaa sonnia. Neljäs
siitossonni on jo pihatossa kasvamassa.
”Sukulinjojen pitäminen
erillään on tärkeää siitoseläinten myynnin kannalta”, Helena
toteaa.
Keinosiemennys on ollut
myös jalostuksen apuna vuoden ajan, pääasiassa hiehoilla.
Siemennysten määrää ollaan
jatkossa lisäämässä.
”Lähiaikojen tavoitteena on
myös hankkia oma siemennystoimilupa. Myös alkionhuuhdontaa on harkittu”, Pasi
Kukkonen kertoo.
RIITTA NIIRANEN

Eläinaktivismi on puhuttanut
myös Pohjois-Pohjanmaalla.
Tilalle ei kaivata kutsumattomia vieraita tautiriskien
takia.

