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   Matti turtiainen

Robottien käyttö yleistyy maa-
taloudessa kovaa vauhtia. Auto-
maattilypsyn ohella markkinoil-
le on tullut lantaraapparobotti ja 
nyt hollantilainen Lely tuo robo-
tit myös pellolle. Lely Voyager on 
suunniteltu helpottamaan isojen 
karjojen laiduntamista.

Voyager on sähkömoottori-
käyttöinen ja nelipyörävetoinen 
robotti, joka siirtää automaatti-
sesti laitumen väliaitaa. Pakettiin 
kuuluu itse asiassa kaksi robottia, 
jotka on synkronoitu toimimaan 
yhdessä. Robotit kommunikoivat 
Bluetooth-yhteydellä. Voyagerin 
akut ladataan aurinkokennoilla.

Tuoretta laidunta tasaisesti
Mikäli nykyaikainen kymmenien 
lehmien karja halutaan laiduntaa 
siten, että laitumella käynnillä on 
lehmille muutakin kuin terapi-
amerkitystä, on laiduntamiseen 
paneuduttava huolella. Laidun 

Robottiuutuus laiduntamiseen

Lely tuo markkinoil-
le suurten karjojen lai-
duntamista helpotta-
van robotin. Voyager-
laidunrobotti - tai oi-
keastaan robottipari 
- liikkuu aurinkosäh-
kön voimalla ja siirtää 
laidunlohkon väliaitaa 
automaattisesti.

Lely Voyager siirtää 
väliaidan automaattisesti

on tallauksen minimoimiseksi 
syötettävä kapeina kaistaleina ja 
nimenomaan tähän Voyager voi 
tuoda helpotusta.

Robottiohjatulla laidunruokin-
nalla saavutetaan luonnollisesti 
monia etuja perinteiseen laidun-
ruokintaan verrattuna. Tuoretta 
laidunta vapautuu tasaisesti päi-
vän mittaan, jolloin karja pysyy 
laitumella rauhallisena. Heini-
kon tallaus vähenee oleellisesti ja 
laidunruohon hyväksikäyttö pa-
ranee, kun syöttönopeus voidaan 
ohjelmoida laitumen kehitysvai-
heen mukaisesti sopivaksi.

Suurin etu isojen karjojen lai-
duntamisessa Voyagerin avulla 
tulee kuitenkin työn säästössä. 
Mikäli laidunruokinta halutaan 
pitää todellisena vaihtoehtona 
karjan rehustuksessa on väliaitaa 
siirrettävä useita kertoja päivässä. 
Voyager tekee tämän työvaiheen 
siis automaattisesti.

Ajaa lehmät lypsylle
Voyager liikkuu laitumella tietyn 

matkan tietyin väliajoin. Robotil-
le ohjelmoidaan ainoastaan kuin-
ka monta metriä uutta laidunta 
halutaan päivän aikana vapauttaa 
ja Voyagerin tietokone laskee siir-
tymämatkan tältä pohjalta. Uutta 
laidunta vapautuu siis syöttöön 
samalla tavoin kuin manuaalises-
tikin väliaitaa siirtämällä tapah-
tuu.

Tarvittaessa robottipari voi-
daan ohjelmoida ajamaan lehmät 
takaisin tarhaan tietyin väliajoin 
niin monta kertaa päivässä kuin 
tarve vaatii. Näin karja saadaan 
kätevästi lypsylle. Voyager voi 
palvella siis yhtä hyvin automaat-
tilypsyjärjestelmää kuin perin-
teistä kaksi kertaa päivässä tehtä-
vää lypsyäkin.

Kulku sivuaidan mukaan
Lely Voyagerin voimansiirto ja 
ohjaus hoidetaan kahdella säh-
kömoottorilla. Robotissa on ak-
ku, jota ladataan reilun neliömet-
rin suuruisella aurinkokennol-
la. Robotissa on nelipyöräveto ja 

Lelyn pääjohtaja Alexander van der Lely esitteli ylpeänä uutta lai-
dunrobottia. Samassa yhteydessä julkistettiin myös Lelyn uusittu 
logo.

LelyVoyager tuo ensisilmäyk-
sellä mieleen kuukulkijan. Reilun 
neliömetrin suuruinen aurinko-
paneeli lataa robotin akkuja, jot-
ka antavat virran sähkömootto-
reille. Robotti on nelipyörävetoi-
nen. Pyörien profiililla on pyritty 
varmistamaan hyvä pito ja toi-
saalta estämään vauriot nurmi-
kasvustolle.



Lelyn uuden laidunrobotin julkis-
tamistilaisuuden yhteydessä jär-
jestetyssä asiantuntijaseminaaris-
sa paneuduttiin laiduntamiseen 
perusteellisemminkin. Hollan-
nissa laiduntaminen on noussut 
varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, 
kun meijeriyhtiö Campina ryh-
tyy maksamaan parempaa hintaa 
tietyn rasvahappokoostumuksen 
omaavasta maidosta.

Maidon rasvahappokoostu-
mukseen pystytään vaikuttamaan 
erikoisrehulla. Laidunrehulla on 
todettu olevan samansuuntainen 
vaikutus. Toisaalta hollantilaiset 
kuluttajat haluavat kyselytutki-
musten mukaan nähdä lehmät lai-
tumella. Maitomarkkinoilla usko-
taankin, että kuluttajat ovat myös 
valmiita maksamaan tästä.

Sisäruokinta yleistynyt
Yleensä karjakoon kasvaessa laitu-
men osuus lehmien rehustuksessa 
vähenee. Viljelijät kokevat laidun-
tamisen vaikeana sisäruokintaan 
verrattuna ja laiduntaminen on-
kin ollut hyvää vauhtia jäämässä 
kokonaan pois lypsykarjojen ruo-
kinnasta.

Pelkästään sisäruokinnassa ole-
vien karjojen osuus on noussut 
Hollannissa jatkuvasti. Vuonna 
2000 sisäruokinnassa oli 5 pro-
senttia lypsykarjoista ja tätä nykyä 
osuus on noussut jo 15 prosent-
tiin. Toisessa suuressa maidon-
tuottajamassa Tanskassa jo vii-
dennes kaikista lypsykarjoista on 
pelkässä sisäruokinnassa.

Wageningenin Yliopiston tutki-
ja Michel de Haan vakuuttaa kui-
tenkin, että laiduntamisella on 
monia etuja sisäruokintaan ver-
rattuna. Vaikka laiduntamisen 

osuus onkin vähenemässä on vielä 
ainakin osittaista laidunruokintaa 
harrastavia tiloja Hollannissa run-
saasti. Suurista karjoista puolet on 
osittaisessa laidunruokinnassa ja 
automaattilypsytiloistakin puolet 
pitää lehmiä laitumella.

Kustannukset alenevat
De Haanin mukaan Hollannissa 
tehdyt tutkimukset laiduntamisen 
eduista ja haitoista osoittavat, että 
laidunruokintaan panostavat vil-
jelijät ovat saaneet 1,5 senttiä suu-
remman tulon maitokiloa kohti. 
Tämä on seurausta lähinnä lai-
duntamisen aikaansaamasta ruo-
kintakustannusten laskusta. 

Talouslaskennan vaakakupissa 
painaa toisaalta laiduntamisen ai-
heuttama työn lisääntyminen. Ai-
taaminen ja laitumen hoito vaatii 
työtä ja se taas on pois muusta leh-
mien hoidosta ja tarkkailusta. Kui-
tenkin laiduntaminen vaatii tutki-
musten mukaan keskimäärin vain 
17 minuuttia lisää työaikaa päi-
vässä. De Haanin mukaan tämän 
lisätyön voi laskea olevan hyvin 
palkattua.

Esimerkkinä laiduntamisen vai-
kutuksesta lypsykarjatilan talou-
teen De Haan mainitsee 115 leh-
män automaattilypsykarjan, jon-
ka laiduntamalla saama tulon li-
säys voi tutkimuksen mukaan ol-
la 8000 euroa vuodessa. Avainky-
symys on, riittääkö mahdollisesti 
laiduntamalla saatava lisätulo kat-
tamaan työmäärän lisääntymisen. 
De Haanin mukaan ratkaisu lai-
duntamisesta onkin tehtävä aina 
tilakohtaisesti laskemalla tarkas-
ti laiduntamisen kustannukset ja 
tuotot.

 

Lehmät kuuluvat maisemaan
Hollannissa entistä tärkeämmiksi 
perusteiksi lehmien laiduntami-
selle ovat nousemassa sosiaaliset 
arvot. Kuluttajat haluavat nähdä 
lehmät laitumella, sillä niiden koe-
taan kuuluvan osaksi perinteistä 
hollantilaista maalaismaisemaa. 
Myös eläinsuojelulliset ja lehmien 
hyvinvointiin liittyvät seikat ovat 
laiduntamishalukkuuteen vaikut-
tavia tekijöitä.

Kaikkein suurimmaksi tekijäk-
si laiduntamisen lisäämisessä De 
Haan nostaa kuitenkin viljelijän 
henkilökohtaiset arvot. Hänen 
mukaansa laiduntamisen löytyy 

aina keinot, kunhan yrittäjillä vain 
on halua laiduntamisen toteutta-
miseen. De Haan toteaakin, että 
mikä sopii yhdelle tilalle ja viljeli-
jälle ei välttämättä sovi toiselle.

Hollantilaiset panostavat 
laiduntamiseen
Maidontuotannon mahtimaassa Hollannissa 
kannustetaan maidontuottajia laiduntamaan leh-
miä nykyistä tehokkaammin. Maitomarkkinoil-
la uskotaan, että kuluttajat ovat valmiita maksa-
maan laiduntavien lehmien lypsämästä maidosta 
nykyistä enemmän.

   Matti turtiainen

Tehokkaasti tehdyllä laidunta-
misella on mahdollisuus alentaa 
ruokintakustannusta ja samalla 
maidontuotannon yleinen imago 
paranee.
Lely on tuonut markkinoille uutta 
tekniikkaa suurten karjojen lai-
duntamisen helpottamiseksi.

pyörien profiili on suunniteltu si-
ten, ettei luistoa pitäisi tulla edes 
märällä nurmella. Vuoristoalueen 
laitumille Voyageria ei kuitenkaan 
kannata hankkia, sillä maksimis-
saan ajoneuvo selviää ainoastaan 
5 asteen ylämäestä.

Voyager seuraa laitumen sivu-
aitaa käsivarren avulla, joka pitää 
robotin noin puolen metrin etäi-
syydellä aidasta. Robotti pystyy 
seuraamaan myös mutkittelevaa 
sivuaitaa. Maksimissaan Voyager 
pystyy seuraamaan 45 asteen kul-
massa olevaa aitaa.

Oma sähköpaimen
Toisessa robotissa on kela, joka 
pitää väliaidan kireällä ja vapaut-
taa aitalankaa tarvittaessa lisää. 
Maksimietäisyydeksi roboteille il-
moitetaan peräti 300 metriä. Täl-
löin aitalanka on kuitenkin tuet-
tava väliltä maapyörällä tai kah-
den lohkon väliaidan päälle ase-
tettavalla tukipyörällä.

Kakkosrobotissa on oma säh-
köpaimen, jolla tuotetaan vir-
ta väliaitaan ja robottien omaan 
suojaukseen. Sähköpaimen voi 
tuottaa virran myös laidunloh-

kon sivuaitoihin.
Lely ryhtyy markkinoimaan 

Voyager-laidunrobottia toden 
teolla jo tänä keväänä. Lelyn suo-
malaisen edustajan NHK-Keskus 
Oy:n mukaan robottia on saata-
vana myös täkäläisillä markki-
noilla.

Arvonlisäverottoman hinnan 
ilmoitetaan Hollannissa olevan n. 
15 000 euroa robottiparilta. Hin-
taan sisältyy robottien välinen ai-
talanka.

Robotti seuraa laitumen sivuaitaa erityisen käsivarren avulla ja 
pitää ajolinjan n. puolen metrin etäisyydellä aidasta. Nurkkatolpan 
etupuolella näkyy "nollalautanen", josta lähtien Voyager mittaa kul-
kemaansa matkaa

Voyagerin tekniikka mahtuu pieneen tilaan. Tietokoneen ohjaamat 
sähkömoottorit huolehtivat vedosta ja ohjauksesta pienkuormaaji-
en tapaan. Aitalangan vapauttamiseen ja sisäänkelaukseen on oma 
moottorinsa. 
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Kun Lelyn mainostaman huip-
pu-uutuuden julkistamistilai-
suudessa mustat verhot auke-
nivat ja niiden takaa mönki est-
radille kaksi kuukulkuneuvoa 
muistuttavaa ja sähköpaimen-
lankaa vetävää robottia, en ensin 
tiennyt olisinko itkenyt vai nau-
ranut. Vilkaisu kalenteriin näytti 
kuitenkin, että aprillipäivään on 
vielä aikaa.

Itä-Suomen kivisillä ja moni-
muotoisilla pelloilla kasvaneena 
ja kilometritolkulla kesäisin lai-
tumen aitaa tehneenä ja siirtä-
neenä ymmärsin kuitenkin het-
ken miettimisen jälkeen pointin. 
Jo kahdenkymmenen lehmän 
karjassa tehokkaasti tehdyllä lai-

duntamisella on erittäin suuri 
työllistävä vaikutus. Saati sitten 
sadankahdenkymmenen lehmän 
karjassa.

Kun automaattilypsyyn siir-
tyviltä maidontuottajilta kysyy 
mahdollisesta laiduntamisesta 
ja sen merkityksestä ruokinnas-
sa on vastaus yleensä sama – lai-
duntaminen on lähinnä terapi-
aa. Hollantilaiset uskovat kui-
tenkin, että kehitys kääntyy toi-
seen suuntaan. Kuluttajat ha-
luavat nähdä lehmät laitumella 
ja ovat siitä ilmeisesti valmiita 
maksamaan. Laiduntamista pe-
rustellaan myös maidon tuo-
tantokustannusten alentumisel-
la ja laidunruokinnalla tuote-

tun maidon paremmalla rasva-
happokoostumuksella, joka oli-
si markkinointivaltti kiristyvillä 
meijerituotemarkkinoilla. Aika 
näyttää miten lopulta käy.

Vapaana kasvaneen lehmän 
imago on varmasti tavoittelemi-
sen arvoinen asia. Sen voi kuiten-
kin saavuttaa ilman laidunaitaa 
siirtävää robottiakin. Laidunro-
botti voi hollantilaiselle kilomet-
rin pituisia peltolohkoja laidun-
tavalle isännälle tuodakin todel-
lista helpotusta. Keskimääräisen 
suomalaisen tuottajan kannalta 
tämänkertaisen uutuuden mer-
kitys taitaa kuitenkin olla jossain 
muualla.

Yllättävänkin nopeasti yleis-
tyneen lypsyrobotin vanavedes-
sä on maatalouteen putkahdel-
lut erilaisia robotiikkaan poh-
jautuvia ratkaisuja. Sikalan pe-
surobotti löytänee paikkansa ja 
samoin voi ennustaa käyvän pi-
hattonavetan ritilöitä lannasta 
puhtaaksi kaapiville menijöille. 
Traktoreiden automaattiohjauk-
sesta ei enää ole pitkä matka jo 
vuosia sitten ennakoituun mie-
hittämättömään peltoajoneu-
voon. Kuin huomaamatta robo-
tit ovat tulossa luontevaksi osaksi 
maataloustuotantoa. Eikä se ole 
enää pelkästään uskon asia. Olet-
ko valmis? 

Robotti tulee – oletko valmis?

Wageningenin Yliopiston tutkijan 
Michel De Haanin vinkit  
menestyksekkääseen laiduntamiseen
1.  Aikainen laiduntaminen kannattaa
2.  Pysyvä laidun on rauhallisempi vaihtoehto niin lehmille kuin 

viljelijällekin.
3.  Kiinnitä huomiota karjan  liikkumiseen. Tämä on erityisen tär-

keää automaattilypsytilalla.
4.  Laitumen niitto on tärkeä työkalu laidunrehun pitämiseksi 

maittavana.
5.  Pidä pysyvä laidun riittävän isona ja käytä pienempiä lohkoja 

lyhytaikaiseen laiduntamiseen.

Tekniset tiedot
Pituus   123 cm
Leveys   131 cm
Korkeus   215 cm
Paino, robotti 1  173 kg
Paino, robotti 2  167 kg
Aitalangan  
max. pituus  300 m


