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Kolmivaihekasvatus on vielä suhteellisen nuori naudanlihan tuotantomuoto Suomessa. Uusi, vuonna 
1999 aloitettu tuotantotapa sai kuitenkin heti kannatusta tuottajien keskuudessa ja se onkin jo 
syrjäyttänyt perinteisen kasvatusmuodon. 
Vasikat syntyvät lypsytiloilla, joissa huolehditaan niiden ternimaidon saannista ja hyvästä 
alkuhoidosta. Välikasvattamoon vasikat noudetaan lypsytiloilta 1-3 viikon iässä. Aluksi vasikat ovat 
6-8 viikkoa juotto-osastolla, minkä jalkeen ne siirretään toiselle osastolle. Siellä ne jatkavat kasvuaan 
väki- ja karkearehuruokinnalla. Loppukasvatukseen siirtyessä vasikat painavat keskimäärin 170-200 
kg ja ovat silloin n. 5-6 kk ikäisiä. Tavoitteeksi asetettu teuraspaino on nykyään 340 kg A-tuottajien 
hankinta-alueella, kun se vuonna 2000 oli viela 200 kg. Loppukasvatuksessa eläimet ovat noin 12 
kuukautta. 

Tämän työn tavoitteena oli vertailla kolmivaihekasvatettujen ja tavanomaisten valityssonnivasikoiden 
paivakasvuja, teuraskiloja ja lihanlaatua seka muutamia lihantarkastuslöydöksiä; näistä maksapaiseet 
ja herakalvontulehdukset lähinnä kuriositeettina. 

Työn aineisto koostui A-tuottajien Lihakunnan, Itikan ja Pohjanmaan Lihan alueella vuonna 2001 ja 
vuoden 2002 elokuulle asti teurastetuista lypsyrotuisista sonneista. Tavanomaisia sonneja oli 58 589 
kpl ja kolmivaihekasvatettuja 690 kpl. Välikasvattajia oli yhteensä 14. 
Teurastiedot koottiin Excel-taulukkoon, josta poimittiin erilleen kaikki välikasvatetut sonnit. Näistä 
kahdesta ryhmästä saatiin laskettua halutut tiedot. 

Tavanomaisilla sonneilla nettopäiväkasvu syntymästä teurastukseen oli 484,3 g ja välityksestä 
teurastukseen 532,O glpv. Kolmivaihekasvatetuilla vastaavat paiväkasvut olivat 547,O g ja 579,l g. 
Keskiteuraspaino kolmivaihekasvatetuilla oli 299,l kg, joka oli n.73 kg enemmän tavanomaisiin 
verrattuna. Myös lihakkuusluokituksessa kolmivaihesonnit pärjäsivät tavanomaisiin verrattuna 0,3 
yksikköä paremmin tuloksen ollessa 4,6. Rasvaluokitukset olivat molemmissa ryhmissä kutakuinkin 
samat (2,3 (kolmivaihe) ja 2,2). 
Lihantarkastuslöydöksistä näiden kahden ryhmän välillä vertailtiin keuhko- ja niveltulehduksia seka 
maksapaiseita ja herakalvontulehduksia. Niveltulehduksia esiintyi 4,9%:lla kolmivaihesonneista ja 
0,93%:lla tavanomaisista. Keuhkotulehduksia oli kolmivaihesonneillla 2,8%, kun tavanomaisilla 
sonneilla niitä oli vain 0,15%. Molemmissa ryhmissa nämä kaksi sairautta alensivat huomattavasti 
keskimääräisiä teuraskiloja ja päiväkasvut jäivät paljon keskiarvosta. Niveltulehduksiin liittyi 
8,7%:ssa tapauksista keuhkotulehdus. Maksapaiseita ja herakalvontulehduksia esiintyi 
teuraslöydösten pohjalta 0,87% ja 1,0%:lla kolmivaihesonneista. Vastaavat luvut tavanomaisilla 
olivat 0,22 ja 0,24%. Maksapaisetapauksissa päiväkasvut ja teuraskilot olivat keskiarvoon nähden 
selvästi paremmat, mikä viittaa selkeästi voimakkaaseen väkirehuruokintaan ja siitä aiheutuviin pötsin 
limakalvovaurioihin. Herakalvontulehduksissa paiväkasvut ja teuraskilot eivät poikenneet 
huomattavasti keskimääräisestä. Sekä maksapaiseet että herakalvontulehdukset olivat varsin itsenäisiä 
lihantarkastuslöydöksiä. Tavanomaisilla sonneilla maksapaiseisiin liittyi kuitenkin 40%:ssa 
tapauksista vatsakalvontulehdus. Herakalvon- ja keuhkotulehdusten välistä yhteyttä ei 
lihantarkastuslöydösten valossa voitu osoittaa. 
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