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KUNNON

 On jälleen Snellmanin tuottajamessujen aika. Kunnon tuottajamessut järjestetään nyt viidennen kerran.
Tuottajamessut kasvavat ja ovat taas aikaisempaa suuremmat. Messutiloja on laajennettu ja osallistuvien yhteistyökumppaneiden määrä kasvaa. Toivottavasti myös
tuottajat osallistuvat vähintään yhtä suurella joukolla
kuin aikaisempina vuosina.
Messujen tarkoituksena on palvella Snellmanin tuottajia. Kuten tiedämme, elintarvikeketjun alkutuottajat
Suomessa elävät suurten paineiden alla. Tämä koskee
oikeastaan kaikkia tuotantosuuntia, vaikkakin kuluttajien luottamus suomalaiseen ruoantuotantoon on vankka. TNS Gallupin ennusteet vahvistavat kehitystrendin.
Suomalaista ruoantuotantoa hoitavien tuottajien määrä
tulee vähenemään jatkossakin.
Monet tuottajat ovat yksin huoltensa ja tulevaisuuden
suunnitelmiensa kanssa. Messut tarjoavat Snellmanin
tuottajille mahdollisuuden kokoontua samaan paikkaan
yhdeksi päiväksi jakamaan yhdessäoloa, huolia ja tulevaisuuden näkymiä Snellmanin henkilökunnan, johdon
ja lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Messut
luovat toisistaan eri tavoin riippuvaisten ihmisten verkoston. Verkosto ei tarkoita ainoastaan asiantuntijoiden
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löytämistä, vaan sillä on myös syvempi merkitys. Verkostot ovat tärkeitä osaamisen kehittämisen kannalta, mutta myös arjessa jaksamisen vuoksi. Perhetilat,
jotka suunnittelevat investointeja ja mahdollisesti velan
ottamista tilan kehittämistä varten, tarvitsevat verkostoja monella eri tasolla.
Snellmanin tulevien vuosien strategia painottaa kehitystä, haluttuna yhteistyökumppanina olemista toimintaansa kehittäville perhetiloille. Messujen seminaareissa sinulla on mahdollisuus kuunnella, miten
Snellmanin johto näkee tulevaisuuden kuviot. Mitkä
kysymykset askarruttavat sinua? Mitä mahdollisuuksia näet? Mikä on tärkeää sinulle, joka aiot investoida
yritykseesi? Tule mukaan messuille, kuuntelemaan,
keskustelemaan ja kertomaan näkökohtiasi. On varmasti paljon asioita, joihin me Snellmanillakaan emme
kykene vastaamaan, mutta ehkä löydät myös yhteistyökumppaneiden joukosta jonkun, joka voi ohjata sinua
valinnoissasi.
Tästä messuoppaasta löytyy tiivistelmä Herra Snellmanin alkutuotantoketjun tämän päivän yhteistyökonseptista. Yhteistyömalli on jatkuvan kehityksen alla.
Mekin olemme siinä jatkuvasti valintojen edessä. Millä
tavalla voimme parantaa yhteistä kilpailukykyämme? Miten tuotantoketjua kehitetään siten, että se Snellmanin mission
mukaan on suunnannäyttäjä, joka ”antaa
ihmisille mahdollisuuden parempaan”?
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MESSUT PÄHKINÄNKUORESSA
 nelisenkymmentä yhteistyökumppania
 tutustu Snellmanin toimintaan
 ajankohtaiset seminaarit
 kahvia, grillimakkaraa, paninia, leipäbaari
 maistiaisia – vaikuta tuotekehitykseen!
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KANNESSA
Viime vuoden tuottajamessut vietettiin hyvässä seurassa yli 1000
kävijän ja näytteilleasettajan kanssa. Messujen tavoitteena on toimia
kohtaamispaikkana ja hengähdystaukona tuotantoketjun kaikille
yhteistyökumppaneille. Tervetuloa
messuille Pietarsaareen!
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Kunnon tuottajamessujen

yhteistyökumppanit
yhteyttä.

1.

7.

Eläinten terveys ETT ry:n alaisuudessa toimivat Sikava ja Naseva. Naseva on nautakarjan
terveydenhuollon seurantajärjestelmä. Sikava puolestaan sikatilojen vastaava terveydenhuollon seurantajärjestelmä.

Tuttu ja luotettava Viljavuuspalvelu palvelee
yli 60 vuoden kokemuksella maatalous- ja
viherrakennusalan asiakkaita Mikkelissä.
Käytössänne on myös muut laajan konsernin
analyysipalvelut.

14–16. Maatalousoppilaitokset

8.

17.

Oy Feedex Ab on Pohjanmaalla, Pedersören
Kolpissa, sijaitseva rehutehdas. Vuonna 1992
perustettu perheyritys valmistaa rehuseoksia niin naudoille, sioille kuin hevosillekin.
Rehujen valmistuksessa panostetaan rehujen laatuun. Ammattitaitoinen henkilökunta
auttaa valitsemaan parhaan mahdollisen
rehun tilan tarpeisiin sekä tekee tarvittaessa
ruokintasuunnitelman. Terve tuotantoeläin
antaa parhaan tuloksen!

Vaasan Osuuspankki on johtava paikallispankki Rannikko-Pohjanmaalla. 100 työntekijällämme on perusteellinen osaaminen
pankki- ja vakuutusalalta. 7 toimistossamme
Närpiöstä Uuteenkaarlepyyhyn palvelemme
yli 50 000 asiakasta.

2.
Vilomix Finland Oy on vuonna 1979 perustettu
erikoisrehutehdas Paimiossa. Yrityksemme
toimi Hiven Oy:n nimellä 31.5.2014 saakka.
Valmistamme suurimman osan tuotteistamme Paimiossa. Kaikki tuotteemme ovat
GMO-vapaita. Tärkeimpiä tuoteryhmiämme
ovat mm. erilaiset vitamiini- ja hivenaineseokset, kivennäisseokset, nuolukivet sekä
erityisesti nuorille eläimille tarkoitetut tuotteet (mm. porsasrehut). Jakelukanavamme
ovat maanlaajuinen alue-edustajaverkostomme sekä useimmat meijerimyymälät.

9.
Karjatilojen sisustus ja kalusteet.

3.

10.

Hankkija on kasvun osaaja ja Suomen johtava maatalouskauppa. Hankkijalla on omaa
rehuteollisuutta ja se on Suomen suurin
teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijan Suomen Rehu –rehutehtaat sijaitsevat
Kotkassa, Turussa, Seinäjoella, Kotkassa
ja Säkylässä. Hankkijan tavoitteena on toimia maatalouden ammattilaisten parhaana
kumppanina ja tarjota viljelijälle kaikki maatalouden tuotantopanokset. Yrityksellä on
myös maan laajin ja monipuolisin maatalousalan verkkokauppa.

Raisioagro on osaava ja luotettava kotimainen kumppani ja innovatiivinen edelläkävijä.
Panostamme laatuun ja ympäristön hyvinvointiin. Toimintamme painopiste on rehuissa, ruokintaosaamisessa ja kasvinviljelyssä.
Muut tuotantopanokset ja -tarvikkeet täydentävät palvelujamme.

4.
Ransuco toimii sika- ja nautakalusteiden valmistajana. Valmistus on Koski Tl:ssä Varsinais-Suomessa. Navetoissa valikoimaamme
täydentävät Jourdain-kalusteet. Edustamme
SKOV-ilmastointia, Greten- ja Nooyen-ritilöitä, Svea Agri -lantakoneita, Kraiburg-kumimattoja, Skiold liemiruokintaa ja myllyjä,
LaBuvette-juomakuppeja ja Hotline-aitaustuotteita.
5.
Hulden Ab on maatalousyritys, joka myy
myös lietteen levittämis- ja kuljetuspalveluita. Olemme erikoistuneet pitkiin kuljetuksiin
sekä tehokkaaseen logistiikkaan. Hulden Ab
käsittelee vuosittain n. 70 000 m3 lietettä.

11.
Haluamme auttaa maatalousyrityksiä ja
tarjota heille sopivia pankkipalveluja, kun
he pyrkivät saavuttamaan tavoitteitaan.
Toimintamme perustuu vahvoihin asiakassuhteisiin. Osaava ja sitoutunut henkilöstö
sekä sen kyky tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia on vahvuutemme. Paikallinen
henkilöstö auttaa niin pientä kuin suurtakin
maatalousyritystä kasvun tiellä.
12.
SeiLab tutkii elintarvikkeita ja vesiä. Elintarvikkeista viimeisimpänä tutkimusalana on
ravintosisältötutkimukset. SeiLab Oy tekee
myös viljavuus-, rehu-, rasva- ja Salmonella-tutkimuksia ym. Yritys toimii valtakunnallisesti ja suosii kotimaista osaamista omissa
laboratoriossaan Seinäjoella ja Kauhajoella.

6.

13.

Edustamme Schaumannin kivennäisrehuja
sekä biologisia Bonsilage-säilöntäaineita.
Schaumannin tuotekehityksen tuloksia ovat
mm. Bonvital-probiootti, Ceravital-entsyymi
ja Rumivital-entsyymi. Ne ovat Schaumannin
EU-rekisteröityjä rehujen lisäaineita, joilla on todettu useita positiivisia vaikutuksia
eläinten tuotokseen ja hyvinvointiin. Hyödyntämällä asiantuntemustamme saat kustannustehokkaat ratkaisut sikojen ja nautojen
ruokintaan sekä rehujen hyödyntämiseen.

ProAgria tarjoaa palveluja ja osaamista
maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. Asiantuntijoidemme
erikoisosaamista on maatilojen talouteen,
johtamiseen, tuotantoon ja ruokintaan liittyvät toiminnot. ProAgria Etelä-, Keski- ja
ruotsinkielisen Pohjanmaan laaja asiantuntijajoukko auttavat ja palvelevat yrityksesi talousasioiden hallinnassa, tuotannon
suunnittelussa ja seurannassa sekä tuloksen parantamisessa. Älä epäröi ottaa meihin

henkilökunnalla ja nykyaikaisilla jalostusmenetelmillä. Maitokolmion meijerin omistavat alueen lähimaitotuottajat. Kotimaiset
tuottajat ja kotimaiset olosuhteet – siinä on
maidon alkuperätodistus puhtaimmillaan.
24.
IOPARI on luotettava, nykyaikainen ja kotimainen tuotantotilojen varustaja: makuuparret, karsinat ja aidat. Pehmeät ja kestävät
ritilämatot ja laadukkaat korkeatasoiset parsipedit. Eläintilojen ja ulkoalueiden energiatehokkaat Led-valaisimet. Siilot rehun ja viljan varastointiin. Eläinten juoma-altaat sekä
ruokinta-astiat. IOPARI toimittaa myös ovet,
kennolevyt ja ikkunat ym. uudis- ja saneerauskohteisiin. IOPARI tuotteet toimitettuna
ja asennettuna.

29.
Navettojen ja sikaloiden pesu ja desifiointi.
Tuottavuutta lisäävät ratkaisut arkeasi helpottmaan.
30.
Sipoossa toimiva yritys, joka jalostaa ja
markkinoi noin 630 suomalaisen maitotilan maidon ja on Suomen toiseksi suurin
meijerituotteiden toimittaja. Arla Suomi
-yhteistyöryhmään kuuluvat Arla Oy Sipoo,
Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Kaustisen
Osuusmeijeri, Kiteen Meijeri, Laaksojen
Maitokunta, Limingan Osuusmeijeri, Paavolan Osuusmeijeri, Porlammin Osuusmeijeri,
Ranuan Meijeri ja Ruhan Meijeri.
31.

25.

18.
Lakkapää osaa pohjoisen maatalouden.
Olemme Pohjois-Suomen yksi johtavia maatalouskauppoja.
Toimipistepaikkakunnat:
Oulu, Tornio, Rovaniemi ja Ylitornio. Maatalouskauppa työllistää meillä noin 15 henkeä.
Snellmanin messuilla esittelemme mm. Rehunsäilöntäaineita ja karjatalouskalusteita.
Tervetuloa osastollemme!
19.

farm

Lypsykonehuolto Mällinen Oy & PJ Farm
maahantuo ja huoltaa mm. Conor-lietevaunut, Sauerburger-pienkuormaajat, BouMatic- & Strangko-lypsyasemat ja lypsykarusellit Eurocomp-apevaunut, Agritech- siilot,
MAER-painepesurit,
Virocid-desinfiointiaineet, Biogel-vaahtopesuaineet ja paljon
muuta.

Hargassner vaivatonta biolämmitystä. Lämmityksen tulevaisuus on CO2-neutraalit biomassalämmitysjärjestelmät.
Hargassner
valmistaa pelletti-, hake- ja klapikattiloita
päämääränään seuraavat kolme asiaa: luontoystävälliset lämmitysjärjestelmät, helppokäyttöisyys ja luotettavuus sekä mahdollisimman alhaiset lämmityskustannukset.

26.
Monipuoliset ohjelmistoratkaisut maatiloille: Täysin uudistunut Minun Maatilani
-nautaohjelmisto, WebWisu ja MobiWisu
-viljelysuunnitteluohjelmistot kasvinviljelyyn
sekä WebWakka -talousohjelma maatilan
kirjanpitoon. Karjakompassi, laaja ohjelmisto nautatilan tuotannon suunnitteluun ja
seurantaan.

20.
Pellon Group on Suomen johtava sika-,
maito- ja nautatilojen kokonaisratkaisujen valmistaja. Yrityksemme tuotantotilat ja
päätoimisto sijaistevat Ylihärmässä. Pellon
Graphics ruokintajärjestelmä on vahvasti lisännyt vientimyyntiämme. Tärkeitä tuoteryhmiä ovat SAC-navetat ja -lypsyrobotit, Pellon
lannanpoistojärjestelmät, sisustukset, ilmastointijärjestelmät, juottoautomaatit ym.
Tervetuloa Sinäkin!

21.
MUSH BARF on täysin luonnollista koiranruokaa.
22. AGRINEUVO FISKAALI
Agrineuvo Fiskaali tekee viljelijöille liiketoimintasuunnitelmia,
maksuvalmiuslaskelmia, viljelysuunnitelmia, sukupolvenvaihdoksia, tukineuvontaa ja ympäristöneuvontaa.
23.
Maitokolmio on yli 100 vuotta toiminut
osuuskunta, joka tuottaa maitoa ja muita
maitotuotteita ammattitaidolla, osaavalla

Faba on täyden palvelun talo eläinaineksen kehittämiseen. Osuuskunta kehittää ja
tarjoaa omistajilleen keinosiemennys-, jalostus- ja hedelmällisyyspalveluja kustannustehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Faba omistaa neljänneksen
VikingGeneticsistä, joka on yksi maailman
suurimmista ja johtavista jalostusyrityksistä.
Lisäksi Faba välittää lukuisten ulkomaalaisten jalostusyritysten eläinainesta.
32.
Mestarifarmi on täyden palvelun yhteistyökumppani maatilarakentamiseen. Laaja tuotevalikoima kattaa maatalouden tuotantorakennukset lietekuiluista kattorakenteisiin,
kalusteet, lypsy-, ruokinta- ja ilmanvaihtolaitteet sekä laakasiilot ja lietesäiliöt. Edustamamme tuotemerkit, mm.: GEA, ARNTJEN, GRETEN, SundsAlfa, Reventa, Animat.
Yhteistyössä osastollamme WEDA Suomi
esittelemässä sikaloiden ruokinta-, kalusteja ilmanvaihtoratkaisuja.

27.
33.
Osuuskunta Maitosuomen ja Pohjolan Maidon osastolla keskustellaan ajankohtaisista
maidontuotannon kehittämisasioista: tuottavuuden lisääminen pellolla ja navetassa on
hyvä keino kehittää kannattavuutta lyhyellä
aikavälillä. Tuottajia kannustetaan kehittämään liiketoiminta- ja johtamisosaamistaan.
Jatkuva parantaminen Lean-menetelmiä
hyödyntäen on monen maitotilan mahdollisuus kehittää kannattavuutta. Valion osastolta myös startti-rehut vasikan alkukasvatukseen.
28.
DeLaval kehittää maidontuotannon ratkaisuja ja järjestelmiä, joissa eläinten luonnollinen
käyttäytyminen ja terveydestä huolehtiminen
on pääasiassa. Tavoitteenamme on vähentää
maatilojen ympäristöjalanjälkeä ja parantaa
samalla maidontuotantoa, tilojen kannattavuutta sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointia.
DeLavalin laitteilla ja tarvikkeilla lypsetään,
ruokitaan ja hoidetaan lypsyeläimiä joka päivä maailmanlaajuisesti yli sadassa maassa.

Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun. Lannoitteemme ja kasvinravitsemusosaamisemme
auttavat tuottamaan ruokaa kannattavasti
maapallon kasvavalle väestölle. Teollisuustuotteemme ja ympäristöratkaisumme vähentävät päästöjä ympäristöön, parantavat
ilman laatua sekä tukevat turvallista ja tehokasta tuotantoa.
34.
Maatalouden tukkukauppaa vuodesta 1992.
35.
Berner on toiminut kasvinsuojelun asiantuntijana yli 80 vuotta. Vuoden 2015 alusta
lähtien olemme palvelleet viljelijöitä suoraan
32 alueellisen asiantuntijan voimin ja tuotevalikoimamme kattaa lähes kaikki viljelyn
tuotantopanokset. Asiantuntijoiltamme saa
parhaat neuvot viljelyn suunnitteluun sekä
kattavan valikoiman tuotantopanoksia kustannustehokkaaseen hintaan.

Turun Konekeskus Oy on vuonna 1998 perustettu maatalous- ja kiinteistönhoitokoneiden
maahantuontiin ja myyntiin erikoistunut suomalainen perheyritys. Tänä vuonna on tullut uutena tuoteryhmänä Massey Ferguson
-traktorit, -puimurit ja -kurottajat. Tuotevalikoimaan kuuluu myös aurinkosähkötuotteita
sekä työkaluja, varaosia ja tarvikkeita. Lisäksi yritys toimii IKH:n jälleenmyyjänä Turussa.
36.
Nordkalk on kalkkikivipohjaisten tuotteiden
johtava valmistaja Pohjois-Euroopassa. Valikoimasta löytyy niin rehu- kuin maanparannuskalkkeja.
37. HARGASSNER FINLAND
38.PJ FARM

39.
Björklunds maskinservice perustettiin 1985
ja perustuu kolmesta yrityksestä.Traktorien
huolto ja korjaus, merkkeinä New Holland,
Fiat ja Case. Maatalouskoneiden huolto ja
korjaus, merkkeinä Elho, Claas, Welger,
Taarup ja New Holland. Sikojen ruokintajärjestelmiien ja muiden maatalouskoneiden
asennus ja korjaus, merkkeinä mm. Big Dutchman ja Weda. Panostamme myös traktoreiden ja koneiden varaosiin ja renkaisiin.
40.
Elho on vuonna 1968 perustettu perheyritys,
jonka toimialana on laadukkaiden maatalouden työ- ja urakointikoneiden valmistus. Se
on alansa edelläkävijä, johon asiakkaat ja
yhteistyökumppanit luottavat.
41.
Valmistamme rehuseoksia tilan omasta viljasta sekä viljan jauhatusta/murskausta. Välitämme myös rehuviljaa. Käytössämme on
neljä rehulaitosautoa.
42. POHJANMAAN ERIKOISPALVELU
Korkeapainepesuri, 500 bar/30L/min
43. HANKKIJA
44. TURUN KONEKESKUS
45.
Myymme ja huollamme Peugeot- ja Fordmerkkisiä henkilö- ja pakettiautoja. Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa vaihtoauto
koko 2500 auton vaihtoautovarastostamme.
Ford Hyötyajoneuvot Snellmanin tuottajamessuilla – Tervetuloa!
46. CHRISTER SUNDQVISTIN ELÄINKULJETUSAUTO
47. PETER BJÖRKIN ELÄINKULJETUSAUTO

KUNNON
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TUOTTA JA

MESSUT

Messuohjelma
TORSTAINA 29.9.

PERJANTAINA 30.9.

Sikaseminaari

Messupäivä

SEMINAARITILASSA, EETVARTTI-HALLI

SEMINAARITILASSA, EETVARTTI-HALLI

12.30

Kahvi

09.30

Snellman-filmi

Yhteistyökumppaneiden osastot avoinna

10.00

Virallinen messuavaus, Leena Laitinen

13.00

Seminaarin avaus, Tomas Gäddnäs

10.15

Snellman-filmi

13.15

Snellman tänään. Konsernijohtajan
terveiset, Leena Laitinen

10.30 NAUTASEMINAARI

13.45

Kaupan muutostrendit ja kotimainen
lihantuotanto, Heikki Tynjälä, Minimani

10.30

Kaupan muutostrendit ja kotimainen
lihantuotanto, Heikki Tynjälä, Minimani

14.30

Snellmanin Lihanjalostuksen näkymät
tulevalle kaudelle, Juha Sarkkinen

11.00

Snellmanin Lihanjalostuksen näkymät
tulevalle kaudelle, Juha Sarkkinen

15.00

Tauko

11.30

15.30

Rehut ja ruokinta

Kunnon naudantuotanto kohti 2020.
Vesa Hihnala

Uusi satokausi – kasvun ja lihakkuuden
optimointi, Kirsi Partanen

12.00

Viljan laadun merkitys ja OVR:n korvaaminen, Mikael Sundman, Hankkija

12.30 AJANKOHTAISET INFOSEMINAARIT

16.30

Tästä eteenpäin. Sikatilojen jatkuvuus- ja
investointikyselyn tuloksia, Martti Hassila
ja Tomas Gäddnäs. Keskustelu

17.00

Päivällinen teurastamon ruokalassa

Lisätietoja ja ennakkoilmoittautuminen Anelmassa:
» anelma.snellman.fi

KUNNON
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Snellman-filmi

12.30

Jos pidät paremmasta, markkinointi
ja tuotekehitysseminaari, Tommi Fors,
Johanna Salo

13.00

Snellman-filmi

13.15

Aktuellt om vallen.
Pro Agria Lantbrukssällskapet (ruotsiksi)

13.30

Aktuella rådgivningstjänster.
Pro Agria Lantbrukssällskapet (ruotsiksi)

14.00

Vasikoiden juomarehut. Hankkija.

14.30 Snellman-filmi
Messupäivän seminaareihin on vapaa pääsy, mutta
järjestelyjen vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumisia Anelmassa: » anelma.snellman.fi

TUOTTA JA

MESSUT

Keittiöremontin aika
 Useita Kuusisaaren tuotantoosastoja on laajennettu tai peruskorjattu viime vuosina. Nyt vuorossa ovat keittiö ja henkilöstöruokala.
Kuusisaaressa sijaitsevat henkilöstöruokala ja keittiö rakennettiin alun perin palvelemaan noin
300 ruokavierasta ja siinä on 135
istumapaikkaa. Tarve on kasvanut vuosien mittaan suuremman
henkilöstömäärän myötä. Keväällä
aloitettiin ruokalan laajentaminen
ja nyt syyskuussa, peruskorjauksen jälkeen, ruokalassa on 200
istumapaikkaa ja kaksi uutta kokoustilaa.
Keittiön laajentaminen aloitettiin
elokuussa ja sen arvioidaan
valmistuvan
marraskuun
alussa. Kuusisaaren keittiö
on tyhjennetty peruskorjauk-

sen ajaksi ja henkilöstölle valmistetaan ruokaa
syksyn ajan väliaikaisissa
tiloissa. Peruskorjauksen
jälkeen keittiöön saadaan
joitakin uusia keittiökoneita, lattia vaihdetaan ja
työpöydät vaihdetaan ergonomisempiin pöytiin, joita
voidaan nostaa ja laskea.
Myös kylmätilojen määrää
lisätään ja ruokalan tarjoilupöytä uusitaan täysin.
Pahoittelemme, että keittiön peruskorjaus ajoittuu
samanaikaisesti
tuottajamessujen kanssa. Tämä
tarkoittaa, ettemme voi tarjoilla perinteistä lounasta
messuvieraillemme. Sen sijaan olemme tänä vuonna panostaneet enemmän ruokatarjoiluun messualueella.
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Tuottajamyymälä
 Tuottajamyymälä on messupäivänä
30.9. avoinna kaikille messuvieraille.
Messupäivän kunniaksi myymälästä
löytyy paljon hyviä tarjouksia. Valikoimasta löytyy sekä perinteisiä tuttuja
tuotteita että syksyn uutuuksia kuten
esimerkiksi Jalmari grillimakkaraa.
Tänä vuonna Herra Snellmanin ja
Mr. Panini -tuotteiden lisäksi valikoimasta löytyy myös MUSH-koiranruokatuotteita.
MUSH Vaisto® Vihreä on koirien
raaka täysravinto BARF-ruokintaan. Se sopii erinomaisesti raakaruokaan siirtyville koirille. Tuote on
sopiva myös herkkävatsaisille sekä
iäkkäämmille koirille, joiden ruoansulatus on hieman hitaampi. MUSH
Vaisto® Vihreä 800 gramman pusseja löytyy tuottajamyymälästä.

Herra Snellmanin grillimakkaraperhe laajeni syyskuussa, kun joukkoon tuli mukaan Jalmari. Jalmari
on suunnattu pehmeärakenteisten
makkaroiden ystäville ja liha on tietysti 100 % suomalaista. Jalmari
grillimakkaraa pääsee maistamaan
messupäivänä ulkoalueen grillistä ja
lisää makkaroita voi hakea mukaan
tuottajamyymälästä.
Mr. Paninin käyttämä nauta- ja sikaraaka-aine tulee Snellmanin Lihanjalostukselta. Nyt kesän aikana Mr.
Panini on siirtynyt käyttämään myös
täysin suomalaista siipikarjanlihaa
tuotteissaan. Kaupasta löytyy jälleen
tänä vuonna valikoima Mr. Paninin
tuotteita.
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Koko prosessi
saman katon alla
Oletko miettinyt, mitä tapahtuu teurasauton ajettua pihasta ulos? Miten valmis
tuote syntyy ja mitä lihanjalostus tarkoittaa?
Herra Snellmanin tuotteen jalostuminen raaka-aineesta valmiiksi hyödykkeeksi tapahtuu kaikki saman katon
alla Pietarsaaren tehtaalla. Raaka-aine liikkuu prosessissa navetasta teurastamoon ja siitä eteenpäin leikkaamoon ja vakiointiin. Vakioinnin jälkeen raaka-aine lähtee
eri reiteille tehtaassa riippuen siitä, mihin lopputuotteeseen raaka-aine on suunniteltu käytettäväksi.
Messupäivänä vierailijoilla on mahdollisuus käydä tutustumassa teurastamon nautalinjaan. Osaan lihanjalostuksen muita prosessivaiheita pääsee kurkistamaan
alla olevan kuvakierroksen avulla.

SNELLMAN NUMEROINA
Konsernin liikevaihto
2015: 310 milj. euroa

Eläinkuljetukset:
10 liikennöitsijää,
40 kuljettajaa

Konsernin liiketulos:
9,0 milj. euroa

NAVETTA JA TEURASTAMO on jaettu erilliseen nauta- ja sikapuoleen. Navetan nautakapasiteetti on noin
120 nautaa ja 740 sikaa. Teurastamon puolella nautoja teurastetaan yhteensä noin 180 kpl ja sikoja 1220
kpl päivässä. Teurastuksen jälkeen ruhot siirtyvät kylmiöön, missä naudanruhot ovat 48 tuntia ja sianruhot
24 tuntia.

Eläinkuljetusautoja:
16 kpl

Lihanjalostuksen liikevaihto: 232 milj. euroa

Teuraskuljetuksia:
n. 16 päivässä

Konsernin henkilöstö
yht.: n. 1290 henkilöä

Tuottajia:
n. 1850 tilaa, joista
230 siantuottajaa

Lihanjalostuksen henkilöstö: n. 930 henkilöä,
joista teurastamo n. 80

Teksti: Heidi Heino | Kuvat: Snellmanin arkisto

SPIRAALIPAKASTIN
TEURASTUS
LABORATORIO
NAVETTA

KARKEAPALOITTELU

LEIKKAAMO

TUORELIHA
KOKOLIHA

VIIPALOINTI

M E SS U

 MYYMÄLÄ

Kylmiön jälkeen naudanruhot tulevat suoraan KARKEAPALOITTELUUN, minkä jälkeen ruhon osat siirtyvät
LEIKKUULINJAA pitkin käsin leikattavaksi eri lajitelmiin. Leikkaamo toimii yhdessä vuorossa (8 tuntia),
jonka aikana leikataan noin 1300 sikaa ja 175 nautaa. Sikalinjalla on syksyn 2016 aikana otettu käyttöön
uusi leikkuulinja vanhan leikkuulinjan tueksi. Leikkaamossa työskentelee yhteensä noin 160 henkilöä.

A LU E

MESSU- ALUE

MAUSTEVARASTO

»»
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TUORELIHAOSASTOLLA valmistetaan kaikki tuoreena eli
kypsentämättömänä myytävät
tuotteet kuten jauheliha, suikaleet, kuutiot, pihvit, fileet,
paistit sekä keitto-, pata- ja
kastikelihat. Osaston vastuulle
kuuluu myös tuotteiden esivalmistelu eli esimerkiksi pihvien
marinadien valmistus, fileiden
putsaus ja raaka-aineen punnitus. Lopuksi valmiit tuotteet
pakataan kuluttajapakkauksiin.
JOULUKINKKUJEN valmistus alkaa Snellmanilla jo puoli vuotta ennen joulua. Snellmanin kokonaistoimitusmäärä
kinkuissa vuonna 2015 oli peräti 865 000 kiloa. Vuonna 2015
otetiin käyttöön myös uusi verkotuskone ja suolaruisku joulukinkkutuotantoon.

SPIRAALIPAKASTIMESSA pakastetaan niin teollisuusmyyntiä kuin sisäistä jatkojalostusta varten raaka-ainetta. Pakastin muodostuu spiraalinomaisesta
liukuhihnasta, missä tuotteet jäädytetään 180 minuutissa miinus 18 asteeseen.

KOKOLIHAOSASTOLLA valmistetaan tankoja viipalointia varten. Leikkaamosta tuleva tuoreliha jauhetaan, suolataan,
maustetaan ja sekoitetaan massaksi. Massa ruiskutetaan sitten tankoihin, mitkä on tehty joko muovi- tai kuitusuolesta. Valmiit noin 1,2 metriä pitkät tangot keitetään ja savustetaan uunissa, minkä jälkeen ne jäähdytetään. Jäähdytetyt tangot viipaloidaan viipalointilinjalla valmiiksi leikkeleiksi.

MAUSTEVARASTOSSA punnitaan kaikki tuotantoeriin
tarvittavat mausteseokset
reseptin mukaan. Tuotannossa mausteita käytetään
yhteensä noin 160 000 kg
vuodessa. Mustapippuri on
mausteista käytetyin.

Lihanjalostuksen akkreditoidussa
LABORATORIOSSA tutkitaan vuosittain 22 600 mikrobiologista näytettä.
Trikiininäytteitä otetaan peräti 320
000 kpl vuodessa. Osa tutkimuksista
on viranomaisten määräämiä kuten
esimerkiksi Eviran edellyttämät salmonella-näytteet. Laboratoriossa
tehdään kuitenkin enemmän kuin
laki vaatii eli useita ylimääräisiä testauksia hyvän laadun varmistamiseksi. Lihanjalostuksen laboratoriossa testataan myös Kokkikartanon
ja Mushin näytteet.
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Anelma

Maatilan Parhaat
Snellmanin Lihanjalostuksen tavoitteena on olla lihaalan kehittyvien perhetilojen halutuin yhteistyökumppani.
Maatilan Parhaat -laatuohjelmaa on
kehitetty järjestelmällisesti jo 90-luvulta asti ja siihen kuuluu Snellmanin tuotantoketjun kaikki perhetilat.
Perhetila on yhden tai useamman
perheen yhteisyritys. Herra Snellmanin laadukkaiden tuotteiden yksi
peruspilari on suomalainen gm-vapaa raaka-aine, mikä taataan Maatilan Parhaat -tuotantoketjun avulla.
Snellmanin ja tuottajan vastuusta
sovitaan Maatilan Parhaat -perussopimuksessa. Päävastuu tilan hoidosta on luonnollisesti yrittäjällä, eli

perhetilalla. Snellmanin perhetilojen tärkeisiin arvoihin kuuluvat hyvä
asenne ja osaamisen jatkuva kehittäminen. Nämä ovat jopa tilan kokoa
tärkeämpiä asioita. Oikealla asenteella niin yhteistyömallit kuin tilan
tuotantoa ja osaamista voi kehittää
pitkäjänteisesti.
Pidämme tärkeänä myös tuottajien
jaksamista. Siihen Snellmanilla panostetaan mm. aktiivisella tuottajayhteistyöllä eri tilaisuuksien kautta.
Tuottajatilaisuuksien neuvonnallisen tarkoituksen lisäksi niissä pyri-

tään kehittämään myös molemminpuolista yhteydenpitoa. Jaksamisen
kannalta on tärkeää, että tilan toiminta mitoitetaan omille voimavaroille sopivaksi. Pitkäjänteisessä
kannattavassa tuotannossa niin
eläimet kuin tuottaja voivat hyvin.
Snellmanilla yhteistyö tuottajien
kanssa perustuu avoimuuteen, luottamukseen ja jatkuvaan kehitykseen.
Tuotteiden jäljitettävyys ulottuu suomalaisiin perhetiloihin ja sikaketjun
osalta jopa geeneihin saakka. Herra
Snellman haluaa Maatilan Parhaat
-ketjun kautta kantaa vastuuta tuotantoketjun joka vaiheesta kuluttajasta perhetilalle, jatkuvasti kehittäen toimintaketjun kilpailukykyä
kaikkien osapuolten hyväksi.

SNELLMANIN VISIO
Halutuin. Jatkuvasti parantamalla
- elintarvikealan suunnannäyttäjä.

MISSIO
Annamme mahdollisuuden parempaan.

ARVOT
Kohtele toisia kuten toivoisit
itseäsi kohdeltavan.

Herra Snellman -brändi on
tutkitusti alan merkeistä
vastuullisin, aidosti kotimaisin,
ja toimialansa laatujohtaja.

– palvelu tuotannon
suunnittelua ja seurantaa varten
 Maatilan Parhaat -perussopimuksen solmittuaan tuottaja on osa
Snellmanin Lihanjalostus Oy:n sopimustuotantoketjua ja Herra Snellmanin tuottajaperhettä. Sopimus
sisältää tuottajan perustiedot, Maatilan Parhaat -perusvaatimukset
tuotannolle, tuottajan ja Snellmanin
velvollisuudet ja mahdolliset valtuutukset. Muutoin yhteistyön suuntaviivat ja ohjeet on luettavissa Anelma-palvelussa tai niistä sovitaan
erikoistuotannon erillissopimuksella, kuten esimerkiksi MP-sonniplus
tai Figenin jalostajasopimuksella.
Sopimustuottaja saa käyttäjätunnuksen Snellmanin sähköiseen
Anelma-palveluun. Anelma on pääasiallinen työkalu tilan toiminnan
suunnittelua ja seurantaa varten.
Sopimustuottajan eläimiä koskevat
tiedot päivitetään
vuosittain Anelmassa ja tuotantosuunnitelma
tehdään
seuraavalle vuodelle.
Anelman
kautta
tehdään
myös
kaikki
eläinten myyntija ostoilmoitukset ja päivitetään
eläinmäärissä
tapahtuvat muutokset sika- ja
nautavarastoon.

Anelmasta on suora yhteys NAVRAan, avoin rajapinta kansalliseen
nautarekisteriin, jota ylläpitää Maatalouden Laskentakeskus. NAVRAn
kautta voidaan tehdä eläinten syntymä-, osto- ja poistoilmoitukset.
Teurastiedot päivitetään Anelmaan
15 minuutin välein. Tiedot sisältävät sekä teuraserän että yksittäisten
eläinten teuraspainon, iän, päiväkasvun, laatu- ja rasvaluokan. Lihasikojen kasvuseurannassa tehdään
myynti- tai kasvatuserittäin erikseen
imisille ja leikoilla. Kasviraportti pitää sisällään myös rehuseurannan
ja kasvatuserän katelaskelman.

Anelmaan tallennetaan myös tilan
ruokintasuunnitelmat, ja siellä on
hinnastot ja neuvontamateriaalia
ym. Snellman kehittää Anelma-palvelua jatkuvasti ja vastaanottaa mielellään palautetta ja ideoita palvelun
jatkokehitystä varten. Porsastuotannon seuranta on Figenin ylläpitämässä PossuNetissä. Sekä Anelmaa
että PossuNettiä ylläpidetään ja kehitetään Snellmanin ja Finnish Net
Solutionsin (FNS) yhteistyönä.

AVOIMUUS
Asiakas
Kuluttaja

JÄLJITETTÄVYYS

KOTIMAISUUS

Kunnon perhetilat

Figen

VASTUULLISUUS
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Naudan alkutuotanto
Snellmanin Lihanjalostuksen naudan alkutuotantoon kuuluvat Kunnon maitotilat,
Kunnon nautatilat ja Kunnon Limousin-tilat.
Kaikkien sopimustilojen tulee kuulua nautatilojen kansalliseen terveydenseurantajärjestelmään Nasevaan. Snellman
huomioi hinnoittelussa tilojen lisäpanostukset eläinten hyvinvointiin esim. vapaan lehmän lisähinnalla maitotiloille sekä
olosuhdelisällä erikoistuneille nautatiloille. Eläinten hyvinvointi on aina yhteydessä tilan kannattavuuteen ja tuottajan
hyvinvointiin.

Kunnon Nautatila
 Erikoistuneilla nautatiloilla tarkoitetaan tiloja, joiden päätuotantosuunta on lihantuotanto tai
vasikoiden kasvatus naudanlihantuotantoon. Erikoistuneet nautatilat voivat olla emolehmätiloja, vasikoiden kasvatukseen erikoistuneita
vasikkakasvattamoita tai tiloja, jotka ostavat vasikoita eläinvälityksen
kautta ja kasvattavat ne teuraaksi.
Pääosa maitotiloilta tulevista vasikoista kasvatetaankin vasikasta teuraaksi samalla erikoistuneella naudantuotantotilalla ilman ylimääräisiä
siirtoja.

KUNNON NAUDANKASVATUS

SNELLMANIN TAPAAN
• Suunnitelmallinen ruokinta
(gm-vapaus, hyväksytyt rehut)
• Eläinten hyvinvointi ja terveys
(Naseva, salmonella-valvonta)
• Olosuhteet (eläimen kasvuvaiheen
mukaan)
• Tuotannonsuunnittelu ja -seuranta
(määrä, laatu ja toimivuus)

Snellmanin nautatilat 2016
MAITOTILA

TEINIVAIHE

1200 tilaa

0–5 kk
10 välikasvattamoa

• Molemminpuolinen sitoutuminen

LOPPUKASVATUS
6–20 kk
150 loppukasvattamoa

EMOLEHMÄTILA

LOPPUKASVATUS

150 tilaa
liharotuja

6–20 kk
10 loppukasvattamoa

Kunnon nautatiloille Snellman järjestää runsaasti tuottajatilaisuuksia
ja koulutuksia ympäri toiminta-aluetta. Tilaisuuksissa käsitellään tuotantoon liittyviä ajankohtaisia asioita ja
ne toimivat vuorovaikutuskanavana
Snellmanin, tuottajan ja yhteistyökumppaneiden välillä. Tilaisuuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota
käytännönläheisyyteen perinteisten
luentojen lisäksi.

• Maitorotuisten teuraspainotavoite:
Sonnit 340–360 kg, hiehot yli 210 kg
• Liharotuisten teuraspainotavoite:
Sonnit 380–420 kg, hiehot yli 240 kg

Kunnon Maitotila
 Naudan elämä alkaa lehmästä. Maitotilat ovatkin
avainasemassa suomalaisessa naudanlihan tuotannossa. Snellmanilla tuotantoketjussa kunnon maitotiloja on
noin 1200. Snellman sijaitsee lähellä vahvaa maidontuotantoaluetta, tämä on yksi iso vahvuus tuottajayhteistyöllemme. Pystymme tarjoamaan maitotiloille toimintoja,
jotka helpottavat arjen hallintaa. Esimerkiksi pikalehmätoiminto takaa nopeat ja sujuvat noudot kiireisille poistolehmille.
Lehmällä on aina tuottajalleen tunnearvoa, joka on huomioitava, kun eläimiä käsitellään ja kuljetetaan. Snellmanilla lehmän arvo on huomioitu myös hinnoittelussa.
Olemme tunnettuja oikeudenmukaisesta hinnoittelusta,
joka antaa arvon myös poistolehmille.

Kunnon Limousin-tila
 Limousin-rodun naudanlihan
tuotannolla on vakiintunut erikoisasema Snellmanin nautakonseptissa. Limousin-rotu tunnetaan
eläinten korkeasta lihakkuudesta
ja hienosyisestä, mureasta ja hyvin
maukkaasta, vähärasvaisesta lihasta.
Limousin-lihan tuotanto perustuu
yhteistyöhön, jonka Snellman aloitti
Kasvattajaosuuskunta Limousinin

kanssa vuonna 2011. Snellmanin
Limousin-liha tuotetaan kasvattajaosuuskuntaan kuuluvilla jäsentiloilla Limousin à la carte® -tuotantomallin mukaan. Snellman
kehittää Limousin-tuotantoa aktiivisessa yhteistyössä osuuskunnan
ja tuottajien kanssa.

Snellmanilla panostetaan erikoistuneiden nautatilojen ruokinnan
suunnitteluun mm. oman ruokinnansuunnitteluohjelman
kautta.
Vuosittaisilla tilakäynneillä käydään
ruokinnan lisäksi läpi myös muita
toiminnan ja tuotannon mittareita
sekä kehitetään yhteistyötä eteenpäin. Hyvän nautatilan tunnusmerkki
onkin tuotannon kokonaisvaltainen
hallinta. Tällöin ovat tasapainossa
niin eläinten hyvä kasvu ja terveys,
tuottajan jaksaminen kuin kannattavuuskin.
Tuottajan avuksi Snellman tarjoaa
myös Anelma-tuottajaportaalin. Ohjelmasta saa nopeasti tilastotietoa
esim. kasvuraportteja tilan kehittämisen ja toiminnan suunnittelun
tueksi. Ohjelma tuo myös ainutlaatuista helpotusta arkeen nautarekisteritoiminnon kautta. Se on kätevä
apuväline eläinten poisto- ja ostotilanteissa.
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PÄIVÄKASVUN VAIKUTUS KUSTANNUKSIIN
Eläinostot
Muut kustannukset
Kuivitus ostoturpeella

Oletko laskenut, mitä
sonnin ruokinta maksaa?
Ruokinnan suunnittelu on olennainen osa tavoitteellista lihanautojen kasvatusta.
Koska rehut ovat suurin yksittäinen kustannuserä, on kasvatuksen kustannusrakennetta luontevaa tarkastella ruokintasuunnitelman tekemisen yhteydessä.
Mistä sonnien kasvatuksen kustannukset omalla tilalla muodostuvat? Miten päiväkasvu vaikuttaa kustannuksiin? Hyvä on myös pohtia, missä hävikkiä muodostuu ja mitä se maksaa?
Teksti: Kirsi Partanen ja Saara Rantanen
Snellmanin alue-edustajien käyttämään nautojen ruokinnan suunnitteluohjelmaan on nyt lisätty katelaskelma, jonka avulla voidaan arvioida
mm. päiväkasvun ja kasvatusajan
vaikutusta eläinpaikan katteeseen.
Laskelmassa vertailukohteena on
parhaan neljänneksen kasvutulokset.
Naudankasvatuksen kustannusrakenne on aina tilakohtainen kokonaisuus. Niinpä kustannuslaskelmakin perustuu aina tilalle tehtyyn
ruokintasuunnitelmaan. Ruokinnan
suunnittelun pohjaksi tarvitaan tilan omien rehujen analyysitulokset.
Ruokintasuunnitelmassa käytettyjen rehujen hinta määritetään vastaamaan tilan todellista hintatasoa.
Laskelman pohjana käytettävät teuraspainot ja päiväkasvut otetaan tilan edellisen vuoden toteutuneista

arvoista.
Nautakasvattamo tulisi ajatella
omaksi yksiköksi, jonka pitäisi pyöriä ja maksaa itseään takaisin ilman,
että siihen siirretään tuloja esim.
peltoviljelyn tuista. Tulot muodostuvat teurastilistä ja eläintuotannon
tuista. Kun näistä vähennetään vasikoiden hankintahinta, kuivitus- ja
rehukustannukset sekä muut kustannukset, kuten vasikoiden nupouttaminen, eläinten terveydenhuolto ja
lääkintä, tulisi rivin alle jäädä vielä
euroja oman palkan maksamiseen
ja kiinteisiin kuluihin.
Ruokintasuunnitelmaan liitetyssä
talouslaskelmassa ei ole huomioitu
peltoviljelyn tukiviidakkoa. Yksinkertaisella laskelmalla on helpompi
arvioida mm. kasvunopeuden ja ruokinnan merkitystä.

Sonnien teurasikä kannattavuuden osana
Sonnien kasvatuksen tavoitteena
on 350 kg teuraspaino ja päiväkasvu määrittää teuraaksituloajan. Kun
sonnit kasvavat hyvin, ne saavuttavat
tavoiteteuraspainon alle 20 kk ikäisinä. Kustannusrakenne on erilainen,
kun nettopäiväkasvu jää alle 500
gramman ja sonni saavuttaa teuraskypsyyden vasta 24 kuukauden iässä.
Kun päiväkasvu on heikko, kasvatusaika pitenee ja erityisesti ruokintakustannukset nousevat. Toisaalta on
hyvä muistaa, että kaikki yksilöt eivät hyvistä rehuista huolimatta aina
saavuta optimaalista teuraspainoa.
Sonnien päiväkasvuun vaikuttavat
mm. rotu, vasikan terveys ja laatu,
ruokinta eli rehun ja veden saanti ja
laatu sekä kasvatusolosuhteet.

Ruokinta
50 000 €
600 g/pv

100 000 €

150 000 €

200 000 €

470 g/pv

Kahden sadan sonnin koko kasvatusajan muuttuvat kustannukset, kun päiväkasvu on
470 tai 600 g ja sonnit kasvatetaan 350 kg teuraspainoon.

Ruokinta suurin menoerä
Hyvät rehut ovat perusta hyvälle
päiväkasvulle. Ruokintasuunnitelmassa lasketaan kasvatusajan keskimäärinen rehun tarve päivässä ja
talouslaskelmassa rehukustannus
lasketaan ruokintapäivää kohti koko
kasvatusajalle.
Keskeistä on ruokinnassa käytettävien karkearehujen laatu. Säilörehun tuotantokustannukseen vaikuttavat satotaso, sen saavuttamiseen
käytetyt tuotantopanokset ja korjuukustannukset. Suomessa säilörehun satotaso vaihtelee suuresti. Alle
8000 kuiva-ainekilon hehtaarisatoon
ei pitäisi tyytyä, potentiaalia on tuottaa yli 10 000 kg kuiva-ainesatoja.

Rehun kuljetuskustannukset ja
paalatun rehun osalta myös korjuukustannukset nousevat, jos nurmirehu on hyvin märkää. Märästä
rehusta irtoaa myös puristenestettä, se jäätyy talvella ja rehun säilyvyyskin voi heiketä. Ruokintapöydälläkään märkä rehu ei ole eduksi,
karkearehun
kuiva-aineprosentti
vaikuttaa siihen, kuinka paljon sonnin pitää rehua syödä.

Mitä hävikki maksaa?

hävikki muodostuu. Hävikkiä aiheutuu myös teurashylkäyksistä ja ruokinnassa rehun pilaantumisesta ja
laadun heikkenemisestä.
Laskelmassa hävikki on arvioitu
niin, että 25 % lihanaudan kasvatusajan kustannuksista realisoituu,
jos eläin joudutaan lopettamaan tai
kuolee kasvatusaikana. Tarkkoja
lukuja nautojen kasvatusaikaisesta
hävikistä ei ole. Jos hävikki on 6 %,
se lisää kustannuksia 5000 – 6000
euroa 200 sonnin kasvatuksessa.

Kasvatettaessa ternivasikka teuraskypsäksi on hävikin taloudellinen
merkitys suuri. Mitä lähempänä
teurasikää eläin kuolee tai joudutaan lopettamaan, sitä kalliimmaksi

Karjatilojen tuotannonsuunnittelu- ja talouskoulutus Ylivieskassa syksyllä 2016
KOULUTUKSEN TAVOITTEENA ON:
•

naudanlihan tuotantokustannusten (rehu- ja
kotieläintuotanto) selvittäminen ja analysointi
tilatasolla

•

kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja
toteutus tilakohtaisesti

•

tilan tuotanto- ja rahaprosessien kehittäminen

•

talouden hallintajärjestelmän luominen tilalle

Infopäivä 14.10.2016

Ylivieskan ammattiopistolla klo 10.00

Lähiopintopäivät

2.11, 8.11, 9.11, 17.11, 23.11 ja 8.12.2016
Koulutuskokonaisuuden hinta on 200€
+ alv. 24% / tila.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Anelmassa:

» anelma.snellman.fi
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Sian alkutuotanto
Snellmanin Lihanjalostus Oy on rakentanut
ainutlaatuisen suomalaisen kunnon maatiaispossukonseptin. ”Maailman suomalaisin possu” -tuotantokonseptin runkona ovat suomalaiset sikarodut, ammattitaitoiset tuottajat,
kansallinen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja optimoitu gm-vapaa ruokinta.
Snellman jatkaa yli 100-vuotiasta suomalaista sianjalostusta ja
kehittää sitä edelleen kohti tulevaisuuden haasteita. Maatiaispossulla haluamme tuoda esille sen arvokkaan työn, jota suomalaiset
sianjalostajat ovat vuosikymmenien saatossa tehneet. Mielestämme on tärkeää, että jalostuksessa sikaa kehitetään kokonaisuutena ja vältetään esimerkiksi liian korkean porsaskuolleisuuden
tuomat ongelmat. Uusi ote genetiikan kehittämiseen luo nyt uusia
mahdollisuuksia.

KUNNON
MAATIAISPOSSU
• Tosisuomalainen
• Tehokas possu
• Terve possu
• GM-vapaa possu
• Huomioi ympäristön
• Kasvaa Snellmanin perhetiloilla

Tosisuomalainen possu
 Snellmanin sikakonsepti on rakennettu täysin suomalaisen perinteikkään sian ympärille. Maatiaispossu-konseptin vahvuutena on
suomalainen sika-aines, omat ruokinta- ja kasvatusohjeet ja hyvä tuottajaporukka. Snellmanin tuottajat,
perhetilat, osallistuvat omalta osaltaan toimijoina suomalaisen sian
jalostusketjuun. Herra Snellmanin
lihatuotteet ovat jäljitettävissä paitsi
suomalaisiin tuottajiin, myös aidosti
suomalaisiin sikarotuihin ja suomalaisten tuottajien sukupolvien aikana
tekemään jalostustyöhön.
Kunnon Maatiaispossun jalostusohjelmasta vastaa Figen Oy, joka on
Snellmanin Lihanjalostuksen tytäryhtiö. Kun suomalainen sianjalostuskenttä hajosi 2000-luvun alussa,
ja isoimmat sika-alan toimijat vähi-

tellen siirtyivät eläinaineksen tuontiin, Snellman näki suomalaisen sian
mahdollisuudet tuotantoketjussaan.
Snellman otti vähitellen yhä enemmän vastuuta suomenmaatiais- ja
yorkshiresikojen jalostuksesta ja
kantoi mm. suuren vastuun Längelmäen sika-aseman rakentamisesta,
kunnes Snellman lopulta osti suomalaisen sianjalostusyhtiön Faba
Sika Oy:n tytäryhtiöineen vuonna
2010. Yhtiö sai vuonna 2011 nimen
Figen. Figeniä ja suomalaista sianjalostusohjelmaa on sen jälkeen kehitetty täysin Snellmanin toimesta.
Figen panostaa nyt strategiansa
mukaan erityisesti linjajalostukseen, tiedonkeruun automatisointiin
ja ydingenetiikan tehokkaaseen kehittämiseen sekä jalkauttamiseen
perhetilojen tuotantosikaloihin asti.

Tehokas possu
 Kunnon Maatiaispossun jalostusohjelman punaisena lankana on
koko lihantuotantoketjun kokonaistaloudellisuus. Kasvu, rehunhyötysuhde ja lihakkuus ovat ominaisuuksia, joilla on merkittävä paino
kokonaisjalostusarvossa.
Kunnon
maatiaispossu voidaan kasvattaa 95
– 105 kg teuraspainoon ilman huolta
sikojen liiallisesta rasvoittumisesta.
Lisäkilot välillä 80–105 kg ovat tuottajalle aina ne edullisimmat ja näistä kiloista saadaan paras katetuotto
edellyttäen, että lihakkuus säilyy
korkealla tasolla.

Hävikin minimointi
Kokonaistalous ja hävikin minimointi pätevät myös hedelmällisyysominaisuuksien jalostuksessa.
Pahnuekoon jalostuksessa porsaskuolleisuuden samanaikainen huomioiminen on mielestämme erittäin
tärkeää. Tavoitteena on teurastaa
emakkoa ja vuotta kohden monta
hyvälaatuista lihasikaa – ei tuottaa suuri määrä heikkoja porsaita.
Näin ollen hedelmällisyysindeksissä (H-indeksi) painotammekin
merkittävästi porsaan laatua, eli
jalostusohjelmassa valintapaine on
kohti pienempää porsaskuolleisuutta sekä porsaiden syntyessä että ennen vieroitusta.

Maatiaispossulle sopiva rehu
Optimoitu ruokinta on tärkeä osa
taloudellista ja tuottoisaa tuotantoa.
Kunnon Maatiaispossulla on hyvät
tuotanto-ominaisuudet ja sille on
myös kehitetty kunnon rehut, joilla on hyvä tuotantovaikutus ja jotka
tukevat sikojen terveyttä ja hyvinvointia. Maatiaispossu- ja Teho MP
-täydennysrehut huomioivat suomalaisten maatiais- ja yorkshiresikojen hyvät tuotanto-ominaisuudet ja
syöntikyvyn.

Porsastuotannon seuranta
Maatiaispossu-tuotannon
emakkotilat ovat mukana porsastuotannonseurannassa.
Tiineytykset,
porsimiset ja vieroitukset kirjataan
Snellmanin oman Possunet-ohjelman avulla tietokantaan. Tuotannon seurantatietojen perusteella
myyntiin tuleville porsaille lasketaan
pahnueittain MP-indeksi, joka kuvaa
porsaiden perinnöllistä paremmuutta lihantuotanto-ominaisuuksissa.
Emakkotilojen toiminnan tehokkuutta mitataan vertaamalla myytyjen eläinten (porsaiden ja lihasikojen)
määrää suhteessa tilan porsineiden
emakoiden lukumäärään. Tuotantoneuvoja auttaa tarvittaessa tilan
uudistuseläinten valinnassa, neuvoo
tuotannon seurannassa ja tehokkuudessa sekä tekee eläinten hyvinvointia koskevaa neuvontaa.

Lihasikojen
tuotannonseuranta
Kaikkien lihasikojen tuotannonseuranta tapahtuu Anelma-verkkopalvelussa. Anelma on tuottajalle
tehokas työkalu oman tuotannon
hallintaan, seurantaan, kehittämiseen ja tehostamiseen.
Tuottajan ostaessa porsaat lihasikalaan niiden tiedot kulkevat eläinkuljetusautosta toimiston kautta
Anelma-palveluun. Kasvattaja siirtää ne verkkopalvelussa kasvamaan
jollekin sikalan osastoista. Kun
osaston eläimet ovat teurastusten
ja hävikin (kuolleet/poistetut) kautta
kirjattu poistuneeksi järjestelmästä,
kasvattaja kuittaa kasvatuserän valmiiksi. Tämän jälkeen tuottaja lisää
erän rehunkulutustiedot ja vahvistaa
erän kasvatustulosten olevan valmiita. Heti teurastuksen jälkeen tuottaja saa Anelmasta seurantaraportin
erän keskipainosta, lihakkuudesta,
päiväkasvusta ym.
Yhdistelmätilojen osalta kasvatusseuranta on muutoin sama, mutta
tuottaja itse lisää porsaserät Anelma-verkkopalveluun.
Tärkein emakkotehokkuuden mittari on punaisen lihan tuotanto per
emakko ja vuosi.
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Terve possu
 Maatilan Parhaat -ohjelma noudattaa Sikavan kansallista terveysohjelmaa. Kaikilla Snellmanin
sikatiloilla on oltava terveydenhuoltosopimus oman eläinlääkärinsä kanssa ja tilojen on täytettävä

100 % musta
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GM-vapaa possu
 Snellmanin tuotantoketjussa
on sitouduttu gm-vapaaseen lihan
tuotantotapaan. Maatilan Parhaat
-laatuohjelman mukaan sikojen
ruokinnassa on kiellettyä käyttää
muuntogeenisiä rehuaineita missään vaiheessa eläinten elinkaarta.

Sikojen ruokinnan
suunnittelu

Sikavan kansallisen terveystason
vaatimukset. Sikojen hyvinvoinnin
toteutumista arvioidaan vuosittain
kansainvälisen Welfare Quality®
-arviointimenetelmän mukaan.

Olemme yhdessä kehittäneet Kunnon Maatiaispossujen ruokintaan
Suomen Rehun Maatiaispossu-rehut ja Feedexin Teho MP -rehut,
jotka on suunniteltu vastaamaan
suomenmaatiais- ja yorkshiresikojen ravinnontarvetta eri
tuotantovaiheissa.

Kunnon Perhetilat voivat ostaa tilalle rehuja sellaisilta
rehualan
toimijoilta, joiden
toiminta täyttää
ETT:n julkaiseman positiivilistan
laatu- ja hygieniavaatimukset. Snellman tekee rehuyhteistyötä mm. Suomen Rehun, Feedexin ja RehuXin kanssa.

Lähetä viljanäytteet
analysoitavaksi
Vilja on sianrehujen tärkein komponentti. Ei ole yhdentekevää,
millaista se on. Hyvässä viljassa
on runsaasti sekä energiaa että
valkuaista, eikä siinä ole hometoksiineja tai rikkakasvien siemeniä.
Keskilaatu kertoo viljasta jotain,
mutta sikalan siiloissa oleva vilja
voi poiketa siitä suurestikin. Ota
viljasta edustava näyte ja lähetä
se analysoitavaksi. Sama koskee
muitakin kotoisia rehuja, kuten
hernettä ja härkäpapua. Emakkosikalassa myös hometoksiinien analysointi on paikallaan.
Tärkkelyspitoisuus määrittää
pääosin sen, kuinka paljon sika
saa viljasta energiaa. Painavassa viljassa on yleensä suurempi tärkkelyspitoisuus, ja siten
enemmän energiaa sioille. Tärkkelyspitoisuuden kasvaessa viljan valkuaispitoisuus kuitenkin
laskee. Yllätys on harmittava, jos
viljaa jää analysoimatta, ja matala valkuaispitoisuus paljastuu
vasta heikomman kasvun ja/tai
lihakkuuden myötä.

Ympäristö huomioon

Käytä kotoisia rehuja
monipuolisesti

 Tehokas rehun hyväksikäyttö pitää
mahdollisimman suuren osan ravintoaineista siellä, missä niiden pitääkin olla: sikalan ja sikaketjun seinien
sisällä. Optimoitu ruokinta sikojen
sukupuoli ja tuotantovaihe huomioiden antaa parhaan tuloksen niin
perhetilan talouden kuin ympäristön
kannalta. Siksi koko kasvatusprosessi, ruokinta mukaan lukien, pitäisi suunnitella tarkasti. Ruokinnan

Ohra on sianrehujen yleisvilja, ja
usein myös ainoa käytössä oleva vilja. Vehnän ja kauran käyttö
yhdessä ohran kanssa antavat
ruokinnan suunnitteluun enemmän säätövaraa saada seosten
energiaväkevyys ja ravintoainekoostumus kohdalleen. Kuorinnalla voidaan lisätä kauran
käyttömahdollisuutta porsaiden
ja imettävien emakoiden ruokinnassa. Herne ja härkäpapu

suunnittelun pohjana on tilan omien
rehuraaka-aineiden
analysointi,
minkä jälkeen niiden käyttö optimoidaan vastaamaan eläinten tarpeita
sekä laadullisesti että määrällisesti.
Ruokintasuunnitelman toteutumista
ja sen vaikutuksia tuotantotuloksiin
voidaan seurata Anelma-järjestelmässä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty -sanonta sopii hyvin myös sikojen ruokintaan.
Hyvään ruokinnan suunnitteluun kuuluu kotoisten rehujen laadun analysoiminen,
sopivien täydennysrehujen valinta ja seosten optimointi sikojen ravinnontarpeen
mukaisesti eri tuotantovaiheisiin. Tärkeää on myös seurata tuotantotuloksia, ne
kertovat ruokinnan onnistumisesta.
Teksti: Kirsi Partanen
sopivat mainiosti gm-vapaaseen
ruokintaan, ja vähentävät sikaketjun
soijariippuvuutta.
Liemimäisten
sivutuoterehujen
edullinen hinta alentaa ruokintakustannusta. Näin tuleekin olla,
koska liemikomponenttien laadun
tai saatavuuden vaihtelu tuo omat
haasteensa käytännön ruokintaan.
Ruokinnassa on huomioitava liemikomponentin kuiva-aine- ja valkuaispitoisuuden vaihtelu ja mahdolliset käyttöä rajoittavat tekijät, kuten
perunavalkuaisrehun suuri kaliumpitoisuus ja suolaisen heran suuri
natriumpitoisuus.

Täydennysrehut
suunnitellaan
aina tietylle liemikomponentin käyttömäärälle. Jos käyttömäärää joudutaan pienentämään, pelkästään
viljan ja täydennysrehun määrää
muuttamalla ei päästä sikojen kannalta optimaaliseen seokseen ja täydennysrehun vaihtaminen on edessä. Joustavampi keino on käyttää
kahta täydennysrehua rinnakkain.
Vilja-tiivisteruokinnan
täydennysrehun avulla ruokinta on helpompi
sopeuttaa liemikomponentin saatavuuden vaihteluun. Tästä on saatu
hyviä kokemuksia monessa sikalassa.

särehujen avulla.
Porsaiden ruokinta välikasvatuksessa ja lihasikojen ruokinta jaetaan
kumpikin vähintään kahteen, mielellään useampaan vaiheeseen.
Ruokintalaitteistolta monivaiheinen ruokinta vaatii enemmän, mutta tuo säästöä rehukustannuksiin.
Nykyaikaisen vaiheruokinnan vaatimukset kannattaa miettiä perusteellisesti suunniteltaessa ruokintalaiteinvestointeja. Vaiheruokinta
vähentää typen ja fosforin hävikkiä
lantaan ja tuotantotuloskin on parempi.

Kahdella tiivisteellä pelivaraa

Vaiheistus vastaa
sikojen tarpeeseen

Syksy on ruokinnan suunnittelun aikaa, kun uuden sadon vilja otetaan
käyttöön. Tänä syksynä ruokintoja
suunnitellaan uuden rehuarvojärjestelmän mukaan. Rehujen energia-arvot lasketaan megajouleina
ja vanha rehuyksikkö jää vähitellen
pois käytöstä.
Vain käyttämällä megajoulet tulevat tutuiksi, ja uuden järjestelmän
hyödyt saadaan realisoitua ruokinnassa. Liemiruokkija on hyvä päivittää megajouleaikaan syksyn aikana
ja megajoulet tulevat käyttöön myös
lihasikojen Anelma-kasvuseurannassa.

Sivutuoterehut voivat lisätä virhekäymisen riskiä ja aiheuttavat myös
vaihtelua tuotantotuloksiin. Lihaprosentti jää liemikomponentteja sisältävillä ruokinnoilla alemmaksi kuin
viljatiivisteruokinnalla, ja tämä ero
on kasvanut viimeisten 12 kuukauden aikana. Joinakin kuukausina
OVR:llä ruokittujen sikojen lihaprosentti on ollut keskimäärin jopa yli
0,5 %-yksikköä alempi kuin vilja-tiivisteruokinnalla. Tähän lienee syynä
valkuaisen määrän ja laadun vaihtelu seoksessa, minkä seurauksena
silavaa muodostuu enemmän kuin
vilja-tiivisteruokinnalla.

Sikojen ruokinnan suunnittelu on
sitä helpompaa, mitä useampaan
vaiheeseen ruokinta on mahdollista
jakaa niin emakoilla kuin porsaiden
ja lihasikojen kasvatuksessa. Yhdellä seoksella on mahdotonta vastata
eri tuotantovaiheessa olevien sikojen
ravinnon tarpeeseen.
Tiine emakko tarvitsee erilaisen
rehun kuin imettävä emakko. Lisäksi tiineytys onnistuu ja maidontuotanto käynnistyy porsimisen jälkeen
paremmin, kun ruokinnassa voidaan
huomioida myös näiden vaiheiden
erityistarpeet omien seosten tai li-

Ota uudet rehuarvot hyödyksi

KUNNON
TUOTTA JA

MESSUT
29.–30.9.2016 PIETARSAARI

Kahvi

EETVARTTI
HALLI
SEMINAARITILA

IIVARI-HALLI
+ Hissi lastenvaunuille
ja liikuntarajoitteisille

SISÄÄN
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Panini

PIETARSAAREEN

TARJOILUTELTTA

KONEKENTTÄ

SISÄÄN

Grillimakkara
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P

KOLPINTIE

OSOITE: KANGASTIE 15, PIETARSAARI

HUOM: UUSI MESSUPORTTI

KANGASTIE

HAVUTIE

1500 ensimmäistä messuvierasta saa
Snellman-pipon!

JAAMME SNELLMAN-PIPOJA!

SISÄÄN MESSUALUEELLE

HUOM!
Ota tuottajakortti
mukaan, se nopeuttaa rekistöytymistä
messuportilla!

KÄPYTIE

ALUEKARTTA – KUUSISAARENTIE 1, PIETARSAARI

ULOS

WC

MYYMÄLÄÄN

TEURASTAMOON

VÄLTÄ ELÄINTAUDIT
Älä mene navettaan, sikalaan tai rehunkäsittelytiloihin samoilla vaatteilla ja kengillä, millä olet
käynyt julkisilla paikoilla.

KUUSISAARENTIE

