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Hereford sopii

Naaralaisen tila

Naaralaisen tilalle

•
•
•
•
•
•

Naaralaisen tilalla on huikean pitkä historia, ja kotieläimiä siellä on kasvatettu aina. Ensimmäiset herefordit tulivat
taloon 1980-luvulla. Siitä asti Naaralaisen suvun omistamalla tilalla on tehty
töitä rodun kasvatuksen ja jalostuksen
eteen.

Sijainti: Orivesi
Omistaja: Samuli Naaralainen
Pinta-ala: 40 ha omaa, 100 ha
vuokralla
Hereford-karja, 60 emoa
4 astujasonnia, osa emoista
siemennetään
Liha myydään osittain
suoramyyntinä
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amuli Naaralainen isännöi vanhaa
Naaralaisen sukutilaa Piittalan kylässä
Orivedellä, kauniin Längelmäveden
rannalla.
– Tila on yksi Suomen vanhimmista
sukutiloista ja ollut sukumme halussa jo
vuodesta 1539 alkaen, kertoo Samuli, joka
on järjestyksessä suvun 16. isäntä.
– Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2008,
sitä ennen tilaa pitivät Samulin vanhemmat
Paula ja Timo Naaralainen, jotka kasvattivat muun muassa välitysvasikoita, sikoja ja
mansikoita. Timo myös hankki ensimmäiset
herefordit Raken tilalta Tuusulan Jokelasta.
Sieltä myytiin koko puhdas hereford-karja
Piittalaan, muistelee Samuli.
– Näihin emoihin pohjautuu koko karjamme eläinaines edelleen.
Luonne on tärkein valintakriteeri
Herefordien kasvatus ja jalostus on ollut
kiinnostuksen kohteena Naaralaisen tilalla siis jo vuosikymmeniä. Muiden rotujen
kasvatus ei juuri ole Samulia kiinnostanut.
– Hereford on meille erittäin sopiva rotu,
miettii Samuli.
– Rotu on lähtökohtaisesti hyväluonteinen ja rauhallinen, ja lisäksi luonteeseen on
erityisesti panostettu eläinvalinnoissa. Teen
päivisin töitä yksikseni näiden eläinten kanssa,
joten toimien on sujuttava. Huonoluonteiset
ja hankalat eläimet on meiltä karsittu aina
aivan systemaattisesti. Luonne on tärkein, ja
vasta sen jälkeen tarkastelen muita ominaisuuksia, tiivistää Samuli jalostustavoitteitaan.
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Samuli kertoo, että säyseä luonne on Naaralaisen tilan hereford-karjan jalostuksessa tärkein tavoite.
Hyväluonteinen on myös rapsuteltavana oleva astujasonni Säynälän Kunkku.

Lisäksi hereford sopii mainiosti tilan
mäkisille ja vähän laihoille laidunmaille,
joista osa on suojeltavia perinnebiotooppeja.
Luonteen lisäksi jalostuksen painopiste
on jo pitkään ollut helpoissa poikimisissa,
joita on painotettu erityisesti sonnivalintoja tehtäessä. Apuna eläinvalinnoissa on
Faban jalostusasiantuntija Päivi Anttila, ja
astujasonnit on valittu lähinnä HKScanin
sonnihuutokaupoista Ali-Lekkalan tilalta
Tammelasta.
– Olemme Anttilan Päivin kanssa valinneet meille huolella astujasonnit, joita nyt
on käytössä neljä, kertoo Samuli.
– Kaikki sonnit on valittu sillä silmällä,
että poikimiset sujuisivat ongelmitta. Tarkastelemme muun muassa syntymäpainoja
ja syntymäpainoindeksejä, jotka ovat kaikilla
sonneillamme tällä hetkellä sata tai alle. Toki

kasvut ja rakenteetkin syynätään tarkkaan,
mutta huippukasvuihin harvoin päästään
sonneilla, jotka sopivat vaikka hiehokäyttöön,
miettii Samuli.
Kunkusta odotetaan paljon
Samuli on siis tyytyväinen kaikkiin tämän
hetkisiin astujasonneihin, mutta erityiset
odotukset kohdistuvat Säynälän Kunkkuun,
jonka ensimmäiset jälkeläiset syntyivät tänä
vuonna. Sonnin isä on tanskalainen Vokslev
Eik, joka on jättänyt pientä syntymäpainoa
ja helppoja poikimisia, ja emänisä lihaksikas
Ruotsintuonti-sonni Turbo ET av Munka.
– Tämä Kunkku vain on hyvin mieluinen,
juttelee Samuli ihastellessamme sonnia.
Sonnilla on pitkä, lihaksikas runko. Sen
syntymäpainoindeksi on 91, ja sonnin oma
syntymäpaino on ollut vain 36 kg. Tästä
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Kuvat Kaisa Sirkko

Marko Lappalaisen suunnittelema pihatto ja lantala valmistuivat tilalle
vuonna 2012.

Samuli Naaralainen ja Säynälän Kunkku, jota Samuli pitää erittäin
lupaavana sonnina.

Karja laiduntaa kauniilla perinnebiotooppi-laitumilla. Vasemmassa kuvassa lehmävasikka Piittalan
Moona, APH.WeWillRockYou:n jälkeläisiä (emänisä Tuorlan Äsken Pieni).

APH.WeWillRockYou vilvoittelemassa.

Tilan astujasonnit
Säynälän T Kunkku VE HfN 4329
(i. Vokslev Eik, ei. Turbo ET av Munka)
APH. WeWillRockYou HfN 3879
(i. APH SeanConnery, ei. Anttilan Q122
Onlinjoil ET)
Luoteen Kashmir HfN 4313
(i. Luoteen I owe You, ei. Jj Patrick)
KB Lewis X HfN 4513
(i.Triara Xcelorator, ei APH Spitfire)

huolimatta sen kasvuindeksit ovat selkeästi keskimääräistä paremmat. Lisäksi sonni
on saanut rakennearvostelusta 83 pistettä,
kaikkien osapisteiden ollessa yli 80.
– Myös Moisanderin Hannelelta ja Juhalta Orimattilasta lähtöisin oleva APH.

WeWillRockYou on ollut hyvä sonni meille.
Se on myöskin jättänyt pientä syntymäpainoa,
ja sen syntymäpainoindeksi on nyt vain 83.
Sonni on ollut meillä käytössä jo neljä vuotta,
joten se täytynee kohta myydä, miettii Samuli
sonnin tulevaisuutta.
– Tästä saisi joku hyvän sonnin vaikka
hiehokäyttöön. Se jättää myös hyvää rakennetta ja on aikanaan valittu huutokaupan
parhaimman rakenteen omaavaksi herefordsonniksi, kertoo Samuli.
Huutokaupat tuovat näkyvyyttä
Astujasonnien lisäksi tilalla on käytetty
keinosiemennystä jo Samulin isän toimesta.
Tänä vuonna noin 60 emosta on siemennetty
10, ja saman verran on tarkoitus siementää
jatkossakin.
– Keinosiemennys tuo tietysti uusia sukuja,
mutta se edistää selvästi myös sonnikauppaa,
pohtii Samuli.
– Kyllä Ali-Lekkalan huutokauppaluetteloa katsellessa huomaa, että kun isänä on
keinosiemennyssonni, se herättelee ihmisten mielenkiintoa. Uudet ja erilaiset suvut
kiinnostavat tietenkin.
– Toisaalta olen ehdottomasti sitä mieltä,
että tämmöiset vanhat astujasonnit ovat niitä
kaikkein arvokkaimpia yksilöitä, koska niistä
me tiedämme, minkälaisia ominaisuuksia
ja poikimisia ne periyttävät, toteaa Samuli.
– Niitä pitäisi kaupata käyttöön uudelle

tilalle vielä nykyistä enemmän.
Samuli on tuttu näky Ali-Lekkalan
huutokaupassa joka kevät. Sieltä ostetaan
uusia astujasonneja, mutta myös seurataan
mielenkiinnolla omien sonnien pärjäämistä
kovassa porukassa.
– Minusta nämä sonnikasvattamot ovat
aivan loistava mahdollisuus vertailla erilaisia
sonneja samanlaisella ruokinnalla ja samalaisissa olosuhteissa, tuumii Samuli.
– Toimitan sonnikasvattamoon joka
vuosi osan sonneista. Osan jätän kotiin
kasvamaan, ja osa menee välitykseenkin.
Omaan toimintaan tulee ihan sokeaksi, jos
vain kotona yksikseen eläimiään katselee.
Vertailtavuuden lisäksi huutokaupat tuovat
mukavasti näkyvyyttä omalle kasvatustyölle,
Samuli kiittelee.
Luomu houkuttaa
Naaralaisen tila suoramyy lihabokseja, kuten moni muukin lihakarjatila tänä päivänä.
Suoramyyntiin on tarkoitus todella panostaa
jatkossa. Samoin tilan siirtäminen luomuun
on alkanut kiinnostaa yhä enenevissä määrin.
– Ennen lopullista päätöstä teemme kuitenkin ProAgrian Päivi Rekolan kanssa tarkat
laskelmat eri vaihtoehtojen kannattavuudesta. Vaihtoehtoja on ja niitä haetaan, mutta
herefordien parissa jatketaan, toteaa Samuli
tulevaisuuden suunnitelmista.
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