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Mesilotin kibbutsi tuottaa 

maitoa vaativissa 
oloissa
Israelissa on ankarat olosuhteet maidontuotannolle. Kesäaikana lämpötila nousee jopa yli 40 asteen. 

Ilmastosta huolimatta maassa on maailman paras keskituotos, lähes 12 000 kiloa. Tuollaisiin lukemiin 

pääsee myös Mesilotin kibbutsi. Tasapainoinen ja voimakas ruokinta, tekniikan hyödyntäminen 

terveyden ja kiimojen seurannassa, hyvät olosuhteet ja kolme lypsykertaa mahdollistavat runsaan 

tuotoksen.  ◼ Teksti ja kuvat: Merja Holma

M esilotin kibbutsin lehmät pures-
kelevat seostaan suurten katos-
ten alla. Navettakatosta lukuun-
ottamatta lehmät ja rehut näyt-

tävät samalta kuin monessa muussakin mai-
tomaassa. Mesilotissa moni asia kuitenkin 
poikkeaa siitä, mihin Suomessa on totuttu.

Mesilotissa on aiemmin tehty oma seos-
rehu itse. Viime elokuusta alkaen seos on 
tuotu valmiina rehukeskuksesta, joka tekee 
tasaisempaa ja tarkemmin suunniteltua 
rehua.

Muutos on näkynyt lehmien maitotuotok-
sessa ja maidon pitoisuuksissa. Rasvapitoi-
suus ja maidosta saatu hinta ovat nousseet. 
Kannattavuus on kohentunut, vaikka rehun 
tonnihinta kasvoi. 

Rehuhyötysuhde on parantunut, sillä mai-
tolitraa kohden tarvitaan nyt 70 grammaa 
aiempaa vähemmän rehun kuiva-ainetta. 

Lypsyaseman kokoomatilassa on suihkut, tuulettimet ja kumimatto. 
Yksi lehmäryhmä on kokoomatilassa korkeintaan tunnin ajan vuorokau-
dessa, etteivät odotusajat muodostu liian pitkiksi.

Israelissa navetat ovat katoksia, joissa tuulettimet auttavat ilmankierrossa. 
Talvikauden sade ei saa päästä kastelemaan sontapetiä. 
Katos suojaa myös paahtavalta auringolta.

Karjamestari Eduardo Mesnikin mukaan 
vuoden rehulasku on nyt yli 80 000 euroa 
pienempi, vaikka maitomäärä on pysynyt 
samana.

Karjan päivittäinen keskimaitomäärä 
oli maaliskuussa 41,5 kiloa. Maidon val-
kuaispitoisuus oli 3,3 prosenttia, mutta 
rasvapitoisuus vain 3,6 prosenttia. Poiki-
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misesta kulunut aika oli keskimäärin 150 
päivää.

Terveyden seurantaa tekniikan avulla
Mesilotin kibbutsi rakensi viime vuonna 
uuden navetan. Nyt tilalla on 350 lehmää, 
mutta tulevaisuudessa lehmämäärä voi 
nousta 600 ja 700 välille, jos naapuritilan 
kanssa yhdistetään kiintiöt. 

Mesilotissa on käytössä Afimilkin mana-
gement-ohjelma. Kiimoja seurataan nilk-
kapannassa olevan aktiivisuusmittauksen 
mukaan sekä hiehoilla että lehmillä. 

Mesnik aloittaa nykyisin siemennykset 60 
päivää poikimisesta. Siemennyksiä tarvitaan 
tiineyttä kohden noin kaksi. 

Hiehot pyritään siementämään helmi-
kuun puolivälissä synkronoimalla kiimat. 
Näin ne poikivat marraskuussa, ja siemen-
nykset voidaan aloittaa tammikuussa. Tavoit-
teena on saada mahdollisimman moni tii-
neeksi ennen kesän helteitä.

Maidosta kerätään tietoa määrän lisäksi 
pitoisuuksista ja sähkönjohtavuudesta. 
Datan perusteella päätellään ketoosin ja 
hapanpötsin riski sekä mahdolliset tuleh-
dukset.

Lypsyasemalla vetimet esikastetaan ennen 
niiden pesua, jonka jälkeen utaretta stimu-
loidaan hieromalla, mutta alkusuihkeita ei 
oteta. Afimilkin ohjelma antaa lypsäjälle sig-
naalin, kun hieronnasta on riittävä aika. Sen 
jälkeen voi kiinnittää lypsimet. Lypsyn jäl-
keen vetimet kastetaan uudelleen.

Maailman runsastuottoisimmat 
karjat elävät omanlaisissaan  
oloissa

 ◼ Israelissa on reilu 100 000 lehmää, joi-
den keskituotos vuonna 2015 oli 11 772 
kiloa maitoa. Edellisenä vuonna keskituo-
tos ylitti jopa 12 000 kiloa, mihin mikään 
muu maa ei ole yltänyt kansainvälisen tuo-
tosseurantaorganisaation, ICARin tilas-
toissa.

Lehmät ovat Israelin omaa mustaval-
koista rotua. Alueen alkuperäisrotu on 
risteytetty holsteinin kanssa. Paikallinen 
eläinaines kestää paremmin kesän kuu-
muuden.

Lehmistä suurin osa lypsää kibbutseissa, 
joita on noin 270. Yksityisiä tiloja on enem-
män, mutta niiden karjakoko on pienempi, 
joten lehmistä alle puolet on niillä.

ICARin tilastojen mukaan maassa oli 
vuonna 2015 tuotosseurannassa 553 
karjaa, joiden keskikoko oli tuolloin 194 
lehmää.

Maitolaki säätää kiintiöt
Israelin maidontuotanto on tarkoin säädel-
tyä. Tuotantoa ohjataan, jotta se vastaisi 
kotimaista kulutusta. 

Maidon hinta on säännöstelty siten, että 
rehujen hintojen muutos vaikuttaa maidon 
hintaan. Tavoitteena on, että maidontuot-
taja pärjää.

Maailmanmarkkinahinnat vaikuttavat 
väkirehujen hintaan, koska väkirehut pää-
osin tuodaan maahan. Karkearehujen hin-
taan vaikuttaa sademäärä, sillä kuivana 
vuonna sato on olematon. 

Israelissakin pohditaan kiintiöiden 
lopettamista, kun maitolakia uudistetaan 
vuonna 2019. Maitotiloilla toivotaan kiin-
tiöiden jatkuvan. 

Maidon tuottajahinta on nyt noin 40 sent-
tiä litralta. Kesällä maksetaan enemmän, 
koska tuotokset vähenevät kuumuuden 
vuoksi, ja maidon kulutus kuitenkin kas-
vaa kylmien maitojuomien vuoksi.

Israelissa edes tilan oma väki ei saa 
juoda raakamaitoa vaan se pitää pastö-
roida. Pastörointi voidaan tehdä kuumen-
tamalla maito kattilassa.

Lämpöstressi vähentää maitotuotosta
Suurin haaste Israelin maitotiloilla on leh-
mien lämpöstressin hallinta kesäaikaan. 
Silloin päivätuotokset putoavat helposti 
5–10 kiloa, maidon pitoisuudet laskevat ja 

tiinehtymistulokset jäävät heikoksi. Karkea-
rehun syönti vähenee entisestään, koska 
sen sulatus tuottaa enemmän lämpöä. 
Rehujen viipymäaika pötsissä lyhenee ja 
rehuhyötysuhde huonontuu. 

Karkearehun pitää olla hyvin sulavaa 
kesällä. Ruokinnassa käytetään soodan ja 
elävän hiivan seosta, jolla pidetään pöt-
sin toiminta kunnossa. Erityisesti helteellä 
hapanpötsin riski kasvaa. 

Suojattu rasva on yleistä lisäenergian 
lähteenä. Rehua pitää olla runsaasti tar-
jolla yöaikaan, jolloin on viileämpää.

Navetat ovat korkeita katoksia, joihin 
saadaan ilmavirta tehokkaiden tuulettimien 
avulla. Sen lisäksi lehmien suihkutus aloi-
tetaan yleensä jo huhtikuussa. Lypsyase-
makarjoissa kokoomatilassa on suihkut, 
joilla lehmät viilennetään ennen lypsyä. 
Sen lisäksi ruokintakäytävällä on useim-
miten sumukostutus, joka auttaa haihdut-
tamaan lämpöä.

Lehmiä suihkutetaan 6–8 kertaa päi-
vässä. Automaattilypsytiloilla lehmien aktii-
visuus saadaan ylläpidettyä robotin yhtey-
dessä olevien suihkujen avulla. Viilentävä 
suihku on kesällä parempi houkutin kuin 
väkirehu. 

Eläinten hyvinvointiin satsataan myös 
lainsäädännössä. Jokaisella lehmällä pitää 
olla 20 neliötä tilaa makuualueella. 

Sontapeti on pehmeä makuualusta 
Lehmien makuualusta on kuivaa möyhen-
nettyä sontaa. Kuiviketta ei käytetä. 

Makuuosastojen sonta muokataan päi-
vittäin äkeellä, jotta pinta pysyy kuivana. 
Tuulettimet ja ilmavirta edistää kuivu-
mista. Lehmille sontapatteri on pehmeä ja 
mukava alusta. Hiertymiä ei näy. 

Suomessa pelkkä sontapeti ei onnis-
tuisi, sillä kosteus tekisi alustasta sotkun. 
Talven sadekaudella voi Israelissakin kos-
teus lisääntyä, mikä näkyy utaretulehdus-
ten määrän kasvuna.

Ympäristömääräyksien mukaan kaikkien 
lehmien tilojenn pitää olla katettuja, koska 
sade ei saa päästä huuhtelemaan lantaa 
vesistöön tai pohjaveteen. Puhtaan veden 
rajallisuus on iso haaste. 

Sontapatteri saattaa olla vuosien ajan 
ilman tyhjennystä. Kun kompostin hinta on 
riittävä, voidaan se myydä viljelyksille. MH

Brasilialaissyntyinen Eduardo Mesnik tuli 20 
vuotta sitten Mesilotin Kibbutsille vapaaehtois-
työhön ja jäi sille tielle. Nyt hän vastaa runsas-
tuottoisen karjan hoidosta. Kesällä lehmät saa-
vat sumukostutuksen myös ruokintakäytävällä. 
Tämä auttaa haihduttamaan lämpöä.
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Ruokinta on tasaista apetehtaiden ansiosta

Ihmisten paaston aikana lehmien ruokin-
taan ei saa käyttää vehnää tai vehnäpohjaisia 
tuotteita. Näin ihmiset saavat paaston aika-
nakin syödä maitotuotteita. Maissisäilörehua 
tarvitaan paastonajan ruokintaan, sitä täyden-
netään hieman virnalla tai apilalla. 

Lehmien siirtymäkausi vehnättömään ruo-
kintaan alkaa 3–4 viikkoa ennen pääsisäistä. 
Pääsiäisen jälkeen palataan jälleen vehnä-
säilörehun ja muiden vehnäperäisten rehujen 
käyttöön.

Tavoitteena 42 kilon päivätuotos
Seoksia valmistetaan eri resepteillä lypsyleh-
mille, umpilehmille ja hiehoille. Automaattilyp-
sytiloille tehdään vielä erikseen osittaisseos, 
PMR (partial mixed ratio), jota täydennetään 
täysrehulla. 

Lypsylehmien seoksen Oren suunnittelee 
42 kilon päivätuotoksen mukaan, ja sitä syö-
tetään kaikille tehtaan asiakastilojen lehmille. 
Karkearehun osuus on noin 30 prosenttia 
kuiva-aineesta. 

Seoksessa on valkuaista 16,6 prosenttia 
kuiva-aineesta. Karkearehun NDF-kuidun pitoi-
suus jää vain 18,6 prosenttiin. Tärkkelyspitoi-
suus on peräti 24,8 prosenttia, mutta se koos-
tuu pääosin maissin tärkkelyksestä. 

Seoksen keskimääräinen päiväannoksen 
hinta vaihtelee 8,5–11 euron välillä lehmää 
kohti riippuen syöntimäärästä. MH

 ◼ Yksi israelilainen erikoisuus on maitotilojen 
seosrehujen valmistus omissa erillisissä yksi-
köissään, ”apetehtaissa”. Rehukeskuksessa 
tehty seos on erittäin monipuolista, tasalaa-
tuista ja suunniteltu runsaaseen tuotokseen.

Lehmien väkirehujen komponentit ovat käy-
tännössä kaikki tuontitavaraa. Israelin kas-
telluilla viljelyksillä tuotetaan arvokkaampia 
kasveja. 

Koska karkearehuja on niukasti, väkirehu-
jen osuus nousee ruokinnassa jopa 70 pro-
senttiin. Tästä iso osa on sivutuotteita, joilla 
pidetään rehun tärkkelysmäärä hallinnassa. 
Raaka-aineiden hintasuhteet vaikuttavat seos-
rehun koostumukseen.

Seosrehut yhdestä rehukeskuksesta
Golanin kukkuloilla sijaitseva tehdas valmis-
taa seosrehun 40 tilalle, yhteensä noin 10 000 
lehmälle, reseptien suunnittelija Josef Oren 
kertoo.

Maitotiloille tehdään päivittäin kaksi seos-
rehusatsia. Ensimmäiset viedään lehmille 
aamulla kello 4, toinen satsi iltapäivällä.

Ruokintapöytä ei saa päästä tyhjenemään 
rehutoimitusten välillä. Tavoitteena on, että 
puhdistettavaa jäännösrehua olisi puoli kiloa 
lehmää kohti päivässä. Ylijäämä viedään yli 
vuoden ikäisille hiehoille. 

Rehuauton kuljettaja seuraa, että seos-
satsi riittää. Jos ruokintapöytä on tyhjä kul-
jettajan mennessä tilalle, lisätään jaettavan 
rehun määrää. 

Seos on kuivaa, sen kuiva-ainepitoisuus on 

62–63 prosenttia. Näin vettä ei jouduta kuljet-
tamaan pitkiä matkoja. Helteellä seos myös 
säilyy paremmin, kun se on kuivaa. Kuiva-
ainepitoisuuteen nähden se lajittuu yllättävän 
vähän. Karkearehu on lyhyttä silppua ja väki-
rehun osuus on suuri.

Tehdas tekee karkearehut useisiin laaka-
säilöihin. Rehut korjataan noin 700 hehtaa-
rin alalta.

Kokovehnäsäilörehu sekä kuivattu vehnä 
ovat tärkeimpiä karkearehuja. Vanhemmille 
hiehoille annetaan karkearehuksi puuvillan 
olkea, joka on tosi karkeaa tikkua. Se pitää 
silputa etukäteen hyvin pieneksi, jotta sitä voi 
syöttää.

Uskonnolliset säännöt ohjaavat ihmisten 
ruokailua Israelissa. Ne vaikuttavat myös leh-
mien ruokintaan.

Kolme Siloking-seos-
rehuvaunua sekoittaa 
seoksen ja purkaa 
sen kasaan kuorma-
autojen lastauskatok-
seen. 

Sekoittamolla on neljä kuorma-
autoa, joilla seos viedään tiloille.

Josef Oren suunnittelee seosrehureseptit, joiden avulla saadaan tasalaatuinen seos kaikille 
maitotiloille, jotka käyttävät ”apetehtaan” seoksia. Lehmien seos on huomattavasti monipuolisem-
paa kuin meillä on totuttu. Lista lehmien seokseen käytetyistä raaka-aineista on mittava: suojattu 
rasva, sooda, kalkki, suola, melassi, vesi, ohra, vehnälese, auringonkukkarouhe, kuiva maissirankki, 
puuvillansiemen, maissigluteiinirehu, vehnä, esiseos, rypsirouhe, soijarouhe, maissi, kuiva koko-
vehnä, kokovehnäsäilörehu ja maissisäilörehu.
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Mahdollisten utaretulehdusten signaalina 
on maidon sähkönjohtavuus, maidon lak-
toosipitoisuuden aleneminen sekä tuotok-
sen väheneminen. Analysoitujen näytteiden 
perusteella selvitetään hoidon tarve. 

Elopaino mitataan jokaisen lypsyn jäl-
keen, kun lehmä poistuu asemalta vaa´an 
kautta. Paino rekisteröidään tietokoneelle. 
Painon kehitystä käytetään arvioimaan sopi-
vaa siemennysaikaa.

Rutiinllääkitystä vältetään umpilehmillä
Kaikille umpeutettaville ei Mesilotissa laiteta 
umpeenpanoantibiootteja. Niitä käytetään 
ainoastaan tarpeen mukaan. 

Viikko ennen umpeutusta jokaisesta nel-
jänneksestä otetaan erikseen näytteet. Tulos-
ten perusteella tehdään päätös umpihoidosta. 

Myös viimeisimmän mittalypsyn solu-
määrä vaikuttaa päätökseen. Jos ongelmia 
ei ole todettu, umpeutushoitoja ei anneta. 

Ongelmalehmille voidaan laittaa umpeen-
panotuubit sekä Orbeseal-tulpat. Oleellista 
on umpeutuksen yhteydessä hyvä hygienia 
sekä lypsyasemalla että umpiosastossa.

Rehustus poikkeaa suomalaisesta
Ruokinnan perusperiaatteet ovat kuten 
muuallakin. Lehmät pitää saada syömään 
riittävästi energiapitoista seosta, jotta nii-
den perinnöllinen tuotantokyky saadaan 
hyödynnettyä.

Vehnästä tehty kokoviljasäilörehu ja kui-
vattu kokovehnä ovat pääasialliset karkea-
rehut. Syysvehnä kasvaa talven sadekauden 
ansiosta pääosin ilman kastelutarvetta. Maa-
liskuun lopulla ja huhtikuun alussa rehu 
korjataan laakasäilöihin maitotuleentumis-
asteella.

Osa vehnästä saa kuivua pellolla, jonka 
jälkeen se paalataan kuivaa heinää vastaa-
vaksi karkearehuksi. Varisemistappiot ovat 
kuivatulla vehnällä kuitenkin suuremmat 
kuin säilörehulla. 

Israelissa on kehitetty maitotiloille tekniikkaa, 
jota meilläkin on käytössä. Afimilkin aktiivi-
suusmittarit, maidon analytiikka ja elopainon 
mittaus tuottavat dataa, joka auttaa arjen hoito-
käytännöissä ja lehmien tiineyttämisessä. Mesi-
lotissa lehmät lypsetään kolme kertaa vuoro-
kaudessa 2 x 14 -kalanruotoasemalla, jossa on 
Afimilkin tekniikka. Lypsy kestää kolme tuntia.

Ruokintakäytävä on erotettu lehmien makuu-
alustasta, se tyhjennetään päivittäin ja sepa-
roitu kiinteä sonta tuodaan takaisin lehmien 
makuualueelle.

Vasikat ovat Mesilotissa vielä vanhassa tilassa. Niiden on huomattu kerääntyvän tiiviisti yhteen, 
jos niille rakentaa kehikon karsinaan. Pikku-vasikoille ei tehdä seosrehua, vaan ne saavat täysrehun 
rehutehtaasta.

Karkearehuissa on vähän kaliumia ja kal-
siumia, joten piilevä poikimahalvaus ei ole 
niin iso ongelma kuin monessa muussa 
maassa. Poikimisen jälkeen on kuitenkin 
tavallista, että lehmille annetaan propylee-
niglykolikuuri piilevän ketoosin hoitoon.

Noin kuukauden kuluessa poikimisesta 
lehmille tulee usein toisen kerran ketoosin 
oireita, kun herumishuiput lähenevät. Tämä 
voidaan havaita Afimilkin järjestelmän häly-
tyksen perusteella, kun maidon rasva- ja val-
kuaispitoisuuden suhde on liian suuri.

Ketoosin ilmetessä propyleeniglyko-
lia annetaan kolmena päivänä peräkkäin 
kolme desilitraa päivässä. Jos rasvan ja valku-
aisen suhde on 0,8–0,9, on lehmillä hapan-
pötsin riski, jolloin rehuannoksessa lisätään 
soodan määrää.

Hiehot kasvatetaan poikimaan 24 kuukau-
den iässä. Umpikauden ruokinta perustuu 
täyttävään kuituun, jota täydennetään valku-
aisväkirehuilla. ◻

Kirjoittaja työskentelee naudanrehujen kehitys-
päällikkönä Raisioagrossa. Hän osallistui maa-
liskuussa Tel Avivissa pidettyyn eläinravitsemus-
seminaariin, ja tutustui alueen lypsykarjatiloi-
hin. Matkan järjestelyihin osallistui Israelin mai-
toalan oppilaitos, Dairy School of Israel, joka jär-
jestää management-koulutuksia, tilakäyntejä sekä 
räätälöityjä kursseja eri maista tuleville ryhmille, 
jotka haluavat tutustua Israelin lypsykarjatalou-
teen. www.dairyschool.co.il

Jonkin verran viljellään myös apilaa ja vir-
naa, jotka kasvavat talven sateiden ansiosta. 
Sorghum- ja maissisäilörehuakin käytetään 
pieniä määrä. Sinimailanen kasvatetaan kas-
telun avulla, joten se on lähinnä vasikoiden 
rehua.


