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Snellman uskoo
luonnollisuuteen
”Snellman uskoo luonnollisuuteen.” Tällainen alaotsikko liittyi geenimuunneltua
soijaa käsittelevään Maaseudun Tulevaisuuden artikkeliin 5.3.2013. Artikkelin
viesti oli, että geenimuuntelemattoman soijan saatavuus on vaikeutunut ja sen
takia suomalainen rehuteollisuus on hylkäämässä gm-vapauden.
Luonnollisten, geenimuuntelemattomien rehukasvien käyttö eläinten ruokinnassa, on osa Snellmanin alkutuotantokonseptia. Soija on erityisesti sianrehun
tärkeä raaka-aine ja siksi sikaketjun gm-vapaus vaatii tarkkuutta. Naudankasvatuksessa soijan käyttö ei ole enää niin tavallista, koska tarjolla on muita hyviä
valkuaislähteitä. Gm-vapautta käsiteltiin vuoden 2011 aikana useissa tuottajatilaisuuksissa ja suuntaa-antavassa äänestyksessä yli 90 % siantuottajista kannatti gm-vapautta. Yli 80 % maailman soijantuotannosta perustuu tänä päivänä geenimuunneltuihin lajikkeisiin. Tämän vuoksi saatavuuden huonontuminen
oli odotettua. Snellman uudistaa parhaillaan yhteistyötä rehualan kanssa, jotta
voimme säilyttää gm-vapauden tulevaisuudessakin.
Luonnollisuus korostuu Snellmanin tuotantoketjussa monella eri tavalla. Snellmanin tuotteiden perustana on suomalaisilla kunnon perhetiloilla tuotettu suomalainen liha. Sikaketjussa luonnollisuus merkitsee myös sitä, että perinnölliset
edistysaskeleet ja jalostusvalinta tehdään suomalaisilla perhetiloilla, sikojen ja
tuottajien hyvinvointia silmällä pitäen. Jatkojalostuksessa luonnollisuus merkitsee mm. sitä, että lihatuotteissa on korkea lihapitoisuus ja lisäaineiden käyttö
minimoidaan. Silloin myös tuotteen luonnollinen maku pääsee parhaiten esiin, ja
sitä kuluttajat arvostavat. Snellmanin uudesta Kunnon lenkistä tuli muutamassa
viikossa kunnon myyntimenestys.

Uusi Kunnon Maitotila
-ohjelma s. 4–7

Tässä
numerossa

Avoimuus on tärkeä osa luonnollisuutta. Snellmanilla on perinteenä järjestää
avoimia tuottajatilaisuuksia, joissa keskustellaan muutoksista ja tuotantotapojen kehittämisestä. Aloitimme vuoden alussa laajan maitotilaohjelman uudistamisprosessin. Tavoitteena on, että hyvälaatuisten lehmien hinta vastaisi niiden
todellista arvoa. Ensimmäinen askel on otettu. Otimme mm. käyttöön lisäpalkkion tiloille, joiden lehmät ovat ympäri vuoden vapaina pihatossa. Kevään Kunnon
maitotilaisuuksissa on mahdollisuus keskustella seuraavista askeleista.
Uudistetussa tuottajalehdessämme haluamme uudella tavalla nostaa esiin luonnollisen yhteistyön laatujohtaja-perheyrityksen ja kunnon suomalaisten perhetilojen välillä. Snellmanin tuottajalehti ei ole enää vain tiedotuslehti, vaan sen on
tarkoitus toimia yhteistyölehtenä kaikille, jotka tavalla tai toisella työskentelevät Herra Snellmanin alkutuotannossa. Haluamme kertoa ihmisistä, jotka ovat
mukana tekemässä Snellmanin luonnollisia tuotteita ja
heidän arkipäivästään. Kunnon yhteistyö on avain keskinäiseen menestykseen.
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Uusi Kunnon Maitotila-ohjelma
pähkinänkuoressa

Kunnon Maitotila -ohjelma
antaa maitotilalle sen ansaitseman arvon
Snellmanin naudanlihan tarve kasvaa yhä
ja tavoittelemme tänä vuonna nautamääriin merkittävää kasvua sekä 5000
uutta kasvatuspaikkaa välitysvasikoille, joten Snellman aloitti nautakonseptinsa uudistamisen helmikuun alussa. Osana tätä uudistusta
on Kunnon Maitotila -ohjelma. Ohjelman tavoitteena on antaa maitotilalle
sen ansaitseman arvon.
Järjestämme kevään aikana info- ja keskustelutilaisuuksia Kunnon Maitotila –ohjelmasta. Tilaisuuksissa esittelemme Kunnon
maitotila –ohjelman lisäksi Snellmanin toimintamallia, Anelmaa ja mahdollisuuksia
käyttää nautarekisteriä Anelman kautta.
Meille on myös arvokasta saada kuulla miten voisimme vielä parantaa yhteistyötämme tuottajiemme kanssa.

Tiesitkö että?
• Snellmanin maksama keskihinta lehmästä nousi n.
15 c/kg helmikuussa. Lehmän
keskihinta on noussut 50-60
c/kg 15 kuukaudessa.
• Rasvaisuusvähennykset
luokissa 3 ja 4 alennettiin
helmikuussa.
• Kesäkuun loppuun asti maksamme tilapäisesti sonnista
parhaan hinnan jo 280 kg
painossa.
• Maatilan Parhaat -sopimuksen peruslisä 7 c/kg on nyt
sisällytetty naudanlihan MPperushintaan.
• Myös naudan määrälisätaulukko on uudistunut.
Lue lisää Anelmasta!

Kunnon hinnoittelu

Kunnon pikalehmälinja

Kunnon hinnoittelu varmistaa hinnan, joka vastaa
eläimen oikeaa arvoa lehmille, hiehoille ja nuorille
naudoille. Lehmän ja hiehon hintatasoa nostettiin
merkittävästi. Suurimmat korotukset tehtiin isojen,
lihaksikkaiden lehmien ja hiehojen luokissa. Lehmän
MP-perushinta on sama yleisissä lihakkuusluokissa P,
P+, O-, O. Kun lihakkuus ylittää luokan O, hintalisä on 6
c/kg/lihakkuusluokka.

Pikalehmälinjan ohjeistus on uudistettu. Pikalehmäpalvelu palvelee nyt Maatilan Parhaat –sopimustiloja koko
Snellmanin toiminta-alueella. Päätoiminta-alueella arkisin klo 12.00 mennessä Anelman kautta ilmoitetut
pikalehmät noudetaan kahdessa arkipäivässä. Muilla
alueilla pikalehmät noudetaan kolmen arkipäivän sisällä. Pikalehmälinjan palvelumaksu on 25 €/tilaus. Lue
lisää Anelmasta.

Vapaan lehmän hintalisä

Nautarekisteritoiminnot Anelman kautta

Teuraslehmien yleiskunto on selvitysten mukaan parempi, jos lehmät ovat olleet vapaasti pihatossa. Tällä
perusteella lisähintaa maksetaan 10 c/kg, mikäli tilan
lypsylehmät ovat pihatossa ympäri vuoden. Toisin sanoen ne eivät ole kytkettyinä ja niiden olosuhteet ja
hoito ovat kunnossa.
Lisää hintatietoja Anelmasta.

Maitotila voi nyt hoitaa viralliset eläinilmoitukset nautarekisteriin Anelman avulla. Anelman nautarekisteritoiminto on avattavissa sitä haluaville maitotiloille. Ota
yhteys MP-toimistoon/Ann Knutar puh. 044 796 6203.
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Lehmät oppivat hyvin käyttämään lypsyrobotteja mutta opettelu
vaatii malttia.

myös, ettei kyse ole ainoastaan robottien käytön opettelemisesta, vaan lehmät vaativat myös oman aikansa oppiakseen pihattolehmän elintavat, joihin
kuuluu ruokailu, juominen ja nukkuminen oman rytmin mukaan.

Kunnon maitotilalla
Päätimme lähteä tutustumaan
kunnon maitotilan arkeen ja
selvittämään, mitä mieltä
maidontuottajat ovat uudesta
Kunnon Maitotila -konseptista.
Tällä kertaa vierailukohteeksi
valikoitui Virpi ja Petri Paavolan maitotila Kaustisilla.

Ennen siirtymistä kokonaan maidontuotantoon, Paavolan tilalla on ollut myös
sonnien teuraskasvatusta. Nyt sonnien
tilat on otettu hiehojen ja välitysvasikoiden käyttöön. Uusi pihattonavetta
valmistui 2010, jolloin tiloihin otettiin
nuorkarjaa ja hiehoja. Ensimmäinen
lypsyrobotti tuli navettaan pari viikkoa
nuorkarjan saapumisen jälkeen eli tammikuussa 2011. Toinen lypsyrobotti otettiin käyttöön keväällä 2012. Nyt suunni-

Paavolan tilan lehmät olivat kiinnostuneita pihaton uusista
vieraista.

telmissa on tuotannon laajentaminen ja
siemennyskurssin suorittaminen.

Pihattolehmän elämää
Paavolat ovat erittäin tyytyväisiä lypsyrobotteihin.
– Ne ovat parempia kuin odotin. Hälytyksiä roboteista tulee harvoin. Lisäksi
lehmät oppivat käyttämään robotteja
hyvin, kunhan vain malttaa opettaa niitä alussa, Virpi kertoo. Hän tarkentaa

Tilan nuorimmille vasikoille on käytössä oma erillinen osasto.

Tutustumme pihaton lehmiin Virpin
kanssa ja hän esittelee kaikki nimeltä.
Lehmät ovat tyytyväisiä ja se näkyy.
Lisäksi ne ovat erittäin sosiaalisia ja
seuraavat mielenkiinnolla pihaton uusia
vieraita.
– Lehmät nauttivat kun saavat olla vapaana. Ne voivat nyt toteuttaa luontaista laumakäyttäytymistä, Virpi kertoo.
Tilalla on panostettu myös tekijöihin,
jotka vaikuttavat eläinten terveyteen ja
tartuntariskien minimointiin. Vierailijoil-

Paavolan pihatossa käytössä on kaksi lypsyrobottia, jotka ovat
toimineet erittäin hyvin.

le navetassa on oma ovi ja kulkureitti.
Pihatossa puolestaan on erilliset osastot tarkkailun alla oleville eläimille ja tiineenä oleville lehmille ja hiehoille. Myös
eläinten lastaus on hyvin toteutettu erillisen sairaus/lastauskarsinan avulla. Navetasta löytyvät myös valvontakamerat,
mitkä on kytketty tilan kotikoneeseen
ja matkapuhelimiin. Valvontakamerat
helpottavat varsinkin tiineenä olevien
eläinten tarkkailua juuri ennen poikimista.

erittäin tärkeätä asia. Myös vapaan lehmän lisä on Paavolan tilalla positiivinen
uutinen.
Yhteistyöhön Snellmanin kanssa Paavolat ovat tyytyväisiä. Tärkeinä asioina he
pitävät luotettavuutta sekä karjankuljettajien ammattitaitoa. Lisäksi joustavuus
koskien noutoaikoja on tärkeä asia.

Ajatuksia yhteistyöstä
Keskustelemme Virpin ja Petrin kanssa
heidän näkemyksistään koskien uutta
Kunnon Maitotila –konseptia. Kiitosta
konseptissa saa uusi hinnoittelu sekä pikalehmälinja. Paavolat korostavat, että
varsinkin maitotilalla hakunopeus on

Heidi Heino
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Sikaseminaa

Kunnon suomalainen maatiaispossu viitoittaa

tulevaisuuden tietä
Helmikuun kevätaurinko ja valkoiset hanget toivottavat sikatuottajat
tervetulleeksi Seinäjoella Runebergin päivänä. Kyse oli jo perinteeksi
muodostuneesta Snellmanin alkutuotannon järjestämästä kaksipäiväisestä sikaseminaarista.
Seinäjoki Areenassa 5.-6.2.2013 järjestetyssä sikaseminaarissa syvennyttiin
tänä vuonna mm. sikojen perinnöllisen
tason ja terveyden varmistamiseen sekä
niiden tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Seminaariin osallistuneille, noin 150 sikatalousyrittäjälle, tarjolla
oli siis kattava paketti niin tuotantotuloksia kuin hyvinvointi- ja jalostustietoutta.

Menestys ansaitaan
tekemällä hyvää
Seminaaripäivät Seinäjoella avaisi Snellmanin alkutuotannon johtaja Tomas
Gäddnäs kertomalla viime vuoden keskeisimmistä tapahtumista ja tulevaisuuden näkymistä.
Vuoden aikana Snellman on selkeyttänyt liiketoimintamalliaan ja siihen pohjautuvaa strategiaansa. Liiketoimintamalli eli missio kiteytettiin lauseeseen
”Menestys ansaitaan tekemällä hyvää”.

- Haluamme antaa lupauksen siitä, että
asiakkaamme ja kuluttajamme voivat
aina luottaa siihen, että Snellman kunnioittaa sekä ihmisten, eläinten että ympäristön hyvinvointia, Tomas kertoi.
Yhtenä liiketoiminnan tärkeimpänä osana on kunnon perhetilat. Snellmanin
strategia rakentuukin pitkälti perhetilojen kanssa tehtävään määrätietoiseen
yhteistyöhön. Snellman haluaa täten
kantaa vastuunsa myös vaikeina aikoina mikä menneen vuoden aikana näkyi
mm. tuottajahintojen korotuksina ja kehittämispalkkioina.
Snellman on asettanut hankintatavoitteekseen 40 milj. kg sianlihaa vuoteen
2020 mennessä. Sanoma oli selvä, tarvitsemme lisää lihaa. Vuonna 2013 työ
jatkuu tutulla konseptilla, missä keskiössä on avoimuus, vastuullisuus, jäljitettävyys ja kotimaisuus. Tulevan vuoden aikana on tavoitteena myös tuoda kunnon
maatiaispossu ja kunnon perhetilat sel-

keämm i n
kuluttajien tietoisuuteen.

Seminaariosallistujat kahvitauolla.

Terhi Jääskeläinen

Kirsi Partanen

Sika-aines luo
tuotantopotentiaalin

kriteerein voi hyödyntää myös Figenin
laskemia jalostusarvoja. Hyvä sika-aines
luo tuotantopotentiaalin mutta itse tulos tehdään kuitenkin sikalassa. Täten
myös tuotanto-olosuhteisiin kannattaa
panostaa.

afrikkalaisen sikaruton, sikaflunssan ja
PRRS taudin. Tartuntavaaran lisäksi sikatautien haasteena on niiden taipumus
muuntua ja muodostaa uusia kantoja.
Tartuntavaaraan pystyy vaikuttamaan
jo aivan perustoimenpitein kuten varmistamalla hyvä hygieniataso tuotantotiloissa. Tautien riskilevittäjinä voidaan
tuotanto-olosuhteiden lisäksi myös
pitää esim. eläinkauppaa, ulkomaan
matkoja, ulkomaalaisia tuotantotyöntekijöitä, kotieläimiä, eläinkuljetusautoja,
vierailijoita ja ruokajätteitä.
jatkuu… »

Sika-aineksesta seminaaripäivillä kertomassa oli Figenin toimitusjohtaja Timo
Serenius ja Tuomikylän karjuaseman
tuotantopäällikkö Juha Mäkelä. Timo
Serenius esitteli lyhyesti Figenin jalostusohjelmaa, jonka vahvuutena on korkealaatuinen sika-aines, sekä tuotantotuloksia. Juha Mäkelä puolestaan kertoi
Figen Matriarkka, Figen Kombi ja Figen
Muskeli tuotemerkeistä sekä niiden ominaisuuksista ja sopivuudesta eri tuotantomuotoihin. Valitessaan yksilöitä omin

Sikatautitilanne Euroopassa ja
taudeilta suojautuminen
Yksi seminaaripäivien suosituimmista
aihealueista oli Hannele Nauholzin pitämä luento sikatautitilanteesta Euroopassa. Vakavimpina tautiuhkina Hannele nosti esille mm. klassisen sikaruton,

Sianhankintatilastot
vuodelta 2012

Kasvuseurantaa ja tuotantotuloksia

• Sianhankinta: 25,4 milj. kg

Vuoden 2012 kasvuseurannan tuloksia
seminaaripäivillä esitteli alkutuotannon
kenttäpäällikkö Martti Hassila. Kasvuseurannan tuloksista nähtiin, että kehitys on viime vuoteen verrattuna ollut
positiivista. Tulokset osoittivat, että
päiväkasvu on keskimäärin ollut 877 g/
pv, teuraspaino 96,3 % ja lihaprosentti
60,2. Huomattavin tulos seurannassa
kuitenkin oli, että parhaan neljänneksen
päiväkasvu oli keskimäärin 941 g/pv. Seminaaripäivien aikana käytiin läpi myös
porsastuotannon ja porsaslaadun seurannan tuloksia.

• Sianhankinnan määrän
kasvu: + 14,5 % vuoteen 2011
verrattuna eli 3,1 milj. kg
• Porsasvälitys: 154 460 kpl
• Porsasvälityksen määrän
kasvu: + 9,5 % vuoteen 2011
verrattuna
• Jalostussiat, sisältäen
koeporsaat: 4 476 kpl
• Jalostussikojen määrän
kasvu: + 14 % vuoteen 2011
verrattuna
Juha Mäkelä

Timo Serenius
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Hävikki pois
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Priima lihasika voi hyvin
Toisen seminaaripäivän yhtenä
kantavana teemana oli lihasikojen
laatuun ja kehitykseen vaikuttavat
tekijät. Aiheesta vierailevina luennoitsijoina oli Terhi Jääskeläinen
Suomen Sikayrittäjät ry:stä ja Kirsi
Partanen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta.
Porsaan kehittymiseen kunnon
lihasiaksi vaikuttaa monta tekijää
kuten eläinaines, emakon tiineysaika ja porsiminen, ruokinta, olosuhteet, hoito, terveydenhoito ja
tuotannon hallinta. Esityksessään
Terhi korosti erityisesti ternimaidon tärkeyttä porsaan kehityksessä.
Lihasian kasvatuksessa oikeanlainen rehu on keskeisessä asemassa
mutta myös ruokintaolosuhteilla

Saavatko siat ruokansa?

on tärkeä rooli sian kehityksessä.
Tekijät, jotka saattavat rajoittaa
sian syömistä ovat esim. stressi,
muutokset, tilan vähäisyys, ruokintatilanne, pilaantunut rehu, rehun vähäisyys, lämpötila ja veden
puute. Lisäksi on muistettava, että
sioille on tärkeätä saada syödä yhdessä ja valojen ollessa päällä.

Tarjoamme sioille parasta mahdollista ruokaa, mutta tarjoammeko niille parhaat mahdolliset olosuhteet syömiselle? Lihasikavaiheessa jopa 60-85% kasvun vaihtelusta on peräisin rehun syönnistä. Olosuhteet ja rakenteet, joissa sikoja kasvetaan rajoittavat
osittain niiden syöntiä. Optimaalisissa olosuhteissa useimmat
siat pystyivät syömään lähes kolmanneksen enemmän rehua.

Arvopohjaisella toiminnalla
tuloksiin

aktivoi eläintä. Luonnossa siat heräävät
auringon nousuun ja lähtevät nukkumisalueelta ravinnon etsintään. Aktiivisuuspiikit ovat aamu- ja iltapäivällä, ruokinta
kannattaa ajoittaa ainakin näihin hetkiin. Ruokintakertoja tulee olla päivässä
vähintään kolme. Riittävä ruokintakertojen määrä tulee muistaa varsinkin nuorilla eläimillä, joiden mahalaukun koko
ei mahdollista suurien annoskokojen
syömistä. Sika haluaa tehdä asiat aina
samaan aikaan muiden ryhmän sikojen
kanssa. Kylläinenkin sika innostuu syömään, jos kaikki muut syövät. Yhdenaikaistettujen toimintojen negatiivisena
puolena on se, että sika stressaantuu
tilanteessa, jossa se ei pääse syömään
yhdessä muiden kanssa.

Toisen seminaaripäivän päätteeksi
Snellman-konsernin toimitusjohtaja Martti Vähäkangas keskusteli
konsernin arvopohjaisesta toiminnasta, jota tullaan tulevaisuudessa
korostamaan entistä enemmän.
Martti esitteli myös TNS Gallupin
tekemän tutkimuksen, jonka mukaan Snellman kuuluu Suomen
maineikkaimpien ja vastuullisimpien yritysten joukkoon.
HH

Ajankohtaiset asiat kiinnostavat
Sika on sosiaalinen syöjä läpi elämänsä.

Sikaseminaariin Seinäjoelle saapui tuottajia ympäri Suomea.
Ajankohtaiset teemat ja mahdollisuus tavata saman alan
yrittäjiä on seminaaripäivien arvokkainta antia.
Kalervo Mäkelä ja Risto Nokso kertoivat, että ajankohtaiset asiat ja mahdollisuus oppia uutta saivat heidän
lähtemään Ilmajoelta sikaseminaariin.
Kalervolla on Ilmajoella lihasikala ja Ristolla puolestaan yhdistelmäsikala. He
ovat aikaisemminkin osallistuneet seminaaripäiville ja suurin osa osallistujista
onkin jo aiemmin Kalervolle ja Ristolle
tuttuja mutta on mukana uusiakin kasvoja.

Hannu ja Anne Tarkki ovat saapuneet
seminaaripäiville Eurajoelta, missä he
pyörittävät emakkotilaa. Yhteistyötä
Snellmanin kanssa he ovat tehneet hiukan yli puoli vuotta ja ovat tyytyväisiä
valintaansa. Seminaaripäivillä varsinkin
Figenin puheenvuorot ovat Hannun ja
Annen mielestä olleet erityisen mielenkiintoisia.

Harri ja Elina Kontiaisella odottaa
porsastuotanto kotona Karvialla pariskunnan osallistuessa seminaaripäiville
Seinäjoella. He ovat seminaariin tyytyväisiä kun ohjelma koostuu sekä vanhan kertauksesta, että uusien asioiden
läpikäynnistä. Etenkin sikatautitilanne
ja konsernin toimitusjohtajan katsaus
herättävät heissä mielenkiintoa.

 Mitä on hävikki lihasikalassa? Se on
alentunutta päiväkasvua, huonoa rehuhyötysuhdetta, sairastelua. Hävikki on
sitä, että eläin ei pääse toteuttamaan
sitä geneettistä potentiaalia, joka sillä
on. Jokaisen tilan ja jokaisen lihasikaerän kohdalla hävikin syyt ovat erilaiset,
ei ole samanlaisia tiloja eikä samanlaisia
sikoja. Tilojen välillä on suurta vaihtelua
päiväkasvussa. Ainakin osa tästä vaihtelusta voidaan selittää eroilla rehunkulutuksessa. Sika syö maksimi annoksen
vain jos olosuhteet ovat optimaaliset.
Jos syöminen on vaikeaa ja epämiellyttävää, sika syö vain pysyäkseen hengissä ei kasvaakseen.

Syöminen on miellyttävää silloin kun siihen on riittävästi tilaa, ruoka on hyvää
ja se ei lopu kesken. Kaukaloruokinnassa
ruokailutilaa tulee varata eläintä kohden
vähintään 35 cm, jotta vältetään ahtaudesta johtuva syönnin aleneminen ja
turhat tappelut. Liian vähäinen ruokailutila rajoittaa helposti arempien eläinten
syöntiä. Vahvemmalla rehulla ei pystytä
kompensoimaan stressaavan tilanteen
negatiivista vaikutusta syöntiin ja rehun
hyväksikäyttöön. Huonovointinen eläin,
joka ei vielä näytä sairauden oireita
alentaa herkästi syöntiään, jos se joutuu
käyttämään energiaa ruokailutilan saamiseen.

Lihasikalassa sikojen tärkein tehtävä on
syödä ja kasvaa, joten keskitytään tässä
jutussa siihen, kuinka niiden ruokailua
voidaan tukea.

Automaattiruokkijoilla kaikki siat eivät
pääse syömään yhtä aikaa, joten riskit
tapellulle ovat suuremmat. Riskit voi
kuitenkin minimoida tarjoamalla riittävästi ruokintapaikkoja ja sijoittelemalla
automaatit niin, että dominoivat eläimet
eivät voi vahtia automaatteja.

Luontaisesti sioille on tyypillistä päiväaktiivisuus ja yhdessä syöminen. Päiväaktiivisuus tarkoittaa sitä, että valo

Ruokailun miellyttävyyden yhteydessä
ei pidä unohtaa veden merkitystä. Jano
on vahvempi ärsyke kuin nälkä ja näin

ollen janoinen eläin alentaa syöntiään
varsinkin kuivaruokinnassa. Varmista
veden hyvä laatu ja riittävä virtaus nipasta.
Havainnoi sikojen ruokailua päivittäin.
Ruokailua rajoittavat tekijät jäävät helposti huomaamatta, jos ruokailutilanteita ei tarkkaile. Ennen ruokailua kannattaa aina tarkastaa kaukalot; onko
edellisen ruokintakerran jäljiltä jäänyt
rehua kaukaloon. Kaukalot tulee puhdistaa kunnolla vähintään kerran päivässä,
jotta kaukalon nurkkiin ei jää muhimaan
vanhaa rehua, joka pilaantunee alentaa
uudenkin rehun houkuttelevuutta ja
maittavuutta. Uloste tulee aina puhdistaa pois kaukaloista. Ennen ruokailua
kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen millä mielellä siat odottavat rehua.
Jos pelkkä hoitajan tuleminen osastolle
saa eläimet levottomiksi ja nahistelemaan, tulee miettiä ovatko eläimet saaneet riittävästi rehua ja onko ruokintakertojen välinen aika liian pitkä.
Ruokailun aikana havainnoi ruokailun
sujuvuutta, tulevatko kaikki eläimet syömään, mahtuvatko kaikki eläimet yhtä
aikaa ja syövätkö ne hyvällä ruokahalulla. Jos siat aloittavat ruokailun innokkaasti, mutta lopettavat pian, kannattaa
rehun laatu tarkastaa.
Kaukalon tyhjentymisnopeudelle on
vaikea antaa ohjearvoja, sillä se riippuu
suuresti eläinten koosta ja ruokintakertojen määrästä. Väärän kokoinen rehuannos aiheuttaa joko rehun tuhlaantumista ja lisääntynyttä siivoustyötä tai
nälkäisiä eläimiä ja alentunutta kasvua.
On parempi tarkkailla rehun riittävyyttä
eläimistä kuin kellon kanssa kaukalosta.

Terhi Jääskeläinen
hankepäällikkö
Sikojen hyvinvoinnin edistäminen
-tiedonvälityshanke
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Messutunne

lmat

Lihasikojen kasvatuksen tuloksia vuodelta 2012
Päiväkasvu

Keskipaino

1010

97,5
998

990
964

950

95,5

96,7

97,0
96,6

95,9

95

920

910
890

94,5

899

94

870

93,5

856

93

830

92,5

810
800
g/pv

97,2
96,8

96

950

930

850

97
96,5

970

Keskiarvo

Top 25%

Top 10%

92
kg

Keskiarvo

imiset

imiset

leikkosiat

leikkosiat

Top 25%

Top 10%

MP-kenttäpäällikkö Vesa Hihnala palkitsi Junior Champion -luokan kolme parasta nautaa.

Liha%
61,5
61

61,3

61,1

60,9

60,5
60
59,5
59,3

59

59,0

58,5

58,7

58
57,5
57

Keskiarvo

Top 25%

Sarka-messut

Rehunkulutus

62

Top 10%

2,90
2,85
2,80
2,75
2,70
2,65
2,60
2,55
2,50
2,45
2,40
2,35
2,30
2,25
2,20
ry/kg

2,85
2,76
2,67

Keskiarvo

Top 25%

Top 10%

imiset
leikkosiat

Anelman lihasikojen kasvatusseurannan tuloksia
Kuvissa näkyy Anelman lihasikojen kasvatusseurannan tuloksia. Vuonna 2012 valmistuneet erät asetettiin paremmuusjärjestykseen päiväkasvun mukaisesti. Kuvissa näkyvät päiväkasvun mukaan kaikkien erien sekä eristä parhaimpien 25
ja 10%:n ryhmäkeskiarvot. Tulosten takana on reilut 115 000
lihasikaa.

Kuolleisuus
2,4
2,2

2,2

Maatilarakentamiseen, metsätalouteen
ja energiaan keskittyvät Sarka messut
tarjosivat helmikuun alussa ohjelmaa
kaiken ikäisille. Snellmanin osastolla
messuvieraille tarjolla oli monipuolista
tietoa naudan ja sian Maatilan Parhaat
–ohjelmista sekä Figenin tuotteista ja
palveluista. Osastolla paikalla oli kymmenen eri alueen asiantuntijaa Snellmanilta ja Figeniltä.

2,0

Maatilan Parhaat
–ohjelma kiinnosti

1,8
1,6

1,6

1,4

1,4

1,2

Tyypillistä erille oli tuottajan tekemä hyvä ja huolellinen perushoito sekä eläinten seuranta. Tämän seurauksena siat toteuttavat hyvin Figenin genetiikan mahdollistamaa laadukasta
tuotantopotentiaalia. Aikainen puuttuminen mahdollisiin ongelmiin näkyy pienenä hävikkinä ja tehokkuutena rehunkulutuksessa sekä myös alhaisena kuolleisuutena. Hyvä, terve ja
laadukas porsas on kustannustehokkaan lihasikatuotannon
perusedellytys.
MH

Seinäjoella 1.-2.2.2013 järjestetyt Sarka messut keräsivät
ennätysmäärän yleisöä, 10 540 messuvierasta. Näytteilleasettajia messuilla oli noin 150, joista Snellmanin alkutuotanto
ja Figen Oy oli yksi. Palatkaamme hetkeksi Sarka messujen
tunnelmiin.

1,0
0,8
0,6
0,4
%

Keskiarvo

Top 25%

Top 10%

Nautapuolella kiinnostusta herätti etenkin uusi Kunnon maitotila -ohjelma. Messuilla maidontuottajat korostivat ennen
kaikkea noutojen toimivuuden tärkeyttä
ja Kunnon maitotila -ohjelman tarjoama
pikalehmäpalvelu saikin runsaasti kiitosta. Välitysvasikoiden noutojen toimivuuteen messuvieraat kuitenkin toivoivat
vielä parempaa sujuvuutta.
- Panostamme entistä enemmän saadaksemme lisää kunnon kasvatuspaikkoja välitysvasikoillemme, sanoo Snellmanin nautapuolen kenttäpäällikkö
Vesa Hihnala.

Sikapuolella tietoa sai mm. hinnoitteluperiaatteista, siantuotannon kehittämisohjelmista ja niiden palkkiojärjestelmistä. Messuvieraita kiinnosti saada
lisätietoa Maatilan Parhaat -ohjelman
sisällöstä ja vaatimuksista sekä mahdollisuuksista päästä Snellmanin Maatilan
Parhaat –tuottajiksi. Keskustelua osastolla käytiin myös sian hinnoittelusta ja
markkinatilanteesta. Figenin asiantuntijoilta sai tietoa sika-aineksen käytöstä,
kasvuseurannasta ja Figenin keinosiemennystuotteista.

Snellmanin osastolta sai tietoa mm.
alkutuotantokonseptista.

Snellman jakoi palkintoja Ayrshire
näyttelyssä
Messuilla järjestettiin myös Ayrshire
Winter Show ja Hereford Show eläinnäyttelyt. Snellmanin alkutuotanto palkitsi Junior Champion -luokan kolme
parasta nautaa Ayrshire -rodun talvinäyttelyssä. Molemmissa näyttelyissä
järjestettiin myös eläinten huutokauppa.
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa messuilla mukana oli myös Highland Cattle
-rodun eläimiä.
HH

Messuilla mukana oli Snellmanin
alkutuotanto ja Figen.

iset

ja
Kunnon ava
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Pekka Taipale ja Vesa Hihnala tarjoavat
grillimakkaroita vierailijoille. Granbackaveljesten äiti, Anja Granbacka, pitää
kahvipöydän notkuvana.

Robora Granbacka Teerijärvellä

Hauskanpitoa riitti myös seuraavan sukupolven Teerijärveläisille tuottajille.

Valoisa ja ilmava pihatto
Granbackan Mty järjesti uuden Robora-navettansa avoimien oven päivän aivan joulun alla
teerijärveläisessä talvimaisemassa. Puolta vuotta aikaisemmin paikalla oli vain metsää ja
peltoa, mutta itse prosessi alkoi kuitenkin jo paljon aikaisemmin.
Mty Granbacka perustettiin kaksi vuotta sitten kun Granbackan tilalla Teerijärvellä tehtiin sukupolvenvaihdos.
Yhtymään kuuluvat pariskunta Heljä ja
Kennet Granbacka sekä Kennetin veli
Kaj Granbacka. Sen lisäksi Simon Duvnäs on yrityksessä palkattuna työntekijänä.
Tilalla oli vuodelta -73 peräisin oleva
navetta, joka alkoi tuntua ahtaalta. Peruskorjaus ei ollut enää ajankohtainen,
vaan kun yrityksessä haluttiin varmistaa
kaikille työtä tulevaisuudessakin, uusi

navetta oli paras vaihtoehto.
On tärkeää suunnitella ajan kanssa,
Kennet Granbacka toteaa, ja navetanavajaiset on oivallinen tilaisuus tutustua
toisten maanviljelijöiden valitsemiin ratkaisuihin.
– Ihmisten tapaaminen on mukavaa,
mutta toisaalta on tärkeää kierrellä ja
katsella, erityisesti kun navetta on otettu käyttöön. Vuotta myöhemmin näkee,
mitkä ratkaisut ovat olleet onnistuneita
ja missä on puutteita. Me olemme näh-

neet sekä hyviä että huonoja malleja ja
niiden perusteella olemme päätelleet
mikä meillä toimisi.
Uuden navetan paikka valittiin omalta
maalta kaukaa asutuksesta.
– Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla tilat
ovat lähellä toisiaan, mutta täällä Teerijärvellä me olemme olleet melko yksin,
ja lähimmälle maitotilalle on pitkä matka, Kennet Granbacka sanoo. Kaikki viljelysala 5 km:n säteellä on meidän.
Sen vuoksi ympäristölupahakemuspro-

sessi oli yksinkertaisempi, mutta odotusaika oli silti pitkä.
– Surkeaa, että Aluehallintoviraston ympäristölupaa joutuu odottamaan niin
kauan, Kennet sanoo. Kesti seitsemän
kuukautta ennen kuin lupahakemus käsiteltiin, eivätkä vuoden odotusajatkaan
ole harvinaisia. Se jarruttaa turhaan
maaseudun kehitystä.

suunnitellut navetan yhdessä Granbackan tuottajien kanssa Lelyn Roborakonseptin pohjalta.
– Me toimitamme koko konseptin ja kasaamme mahdollisimman valoisan navetan. Sivut ovat täynnä ikkunoita ja
koko pääty on ikkunaa. Tämän johdosta
navetta on valoisa, kuiva ja ilmava sekä
hyvin ilmastoitu.

Lely A4-robotti Robora-pihatossa

Kesän ajaksi sivuikkunat käännetään
alas. Ne toimivat myös itkupintana ja
ohjaavat ulos 1/3 sisäilman kosteudesta.
Navetassa on vapaa liikenne. Lehmät
saavat kulkea vapaasti parsiin, ruokintapöydälle ja lypsyrobotille. Robotti
on hollantilainen malli, joka on ollut
suomen markkinoilla jo 10 vuotta. Astronaut A4 on uusi malli, i-flow, jossa
lehmä kävelee suoraan robotin sisään.
Poislähtiessä kaukalo siirtyy siten, että
lehmä pääsee suoraan ulos. Lehmille on
luontaisempaa kulkea robotin läpi, ja sanotaan, että tätä menetelmää käyttäen
vähennetään lehmien turhaa stressiä.

Granbackan veljekset käynnistivät kaivinkoneen heti juhannuksen jälkeen. He
aloittivat projektin tekemällä itse kaivuutyöt, sekä rakensivat kaivot ja kanavat, jonka jälkeen rakennusfirma jatkoi.
Rakentaminen ei sujunut ongelmitta,
koska jotkut toimitukset antoivat odottaa itseään, mutta puolta vuotta myöhemmin Robora-navetta on jo kuitenkin
valmiina ja siellä pidetään avajaisia.
– Nyt meillä on 168 parsipaikkaa ja kaksi Lely A4-robottia, jotka huolehtivat
lypsävistä lehmistä. Loput paikat ovat
tiineille. Meillä oli ennestään 77 omaa
lehmää, muut ostetaan hiehoina.
Heljällä ja Kennetillä on kaksi lasta,
5-vuotias Emma ja 4-vuotias Daniel. Perhe on ollut mukana koko rakennusajan.
– Tämä on ollut kyllä melkoinen rakennusprosessi, Kennet sanoo. Jos olisin
nyt samassa tilanteessa, en aloittaisi
alusta, mutta en haluaisi olla ilmankaan.

Puolisot Heljä ja Kennet Granbacka sekä Kaj Granbacka.

Teerijärven navetanavajaiset keräsivät monia kiinnostuneita
läheltä ja kaukaa.

Teerijärvellä navetan avajaisissa oli
myös Joakim Vidjeskog Lelyä markkinoivasta NHK-keskuksesta. Hän on

Lely A4-robotti on uutta i-flow -mallia,
eli lehmä kävelee suoraan robotin läpi.

Vuoden 2012 aikana toimitettiin noin
80 Lely A4-robottia Suomeen, puolet jo
toiminnassa oleviin navetoihin ja puolet
uusiin navetoihin.
Joakim Vidjeskog
odottaa
vuoden
2013 olevan vilkas
rakennusvuosi.

Heidi Jylhä

Joakim VIdjeskog NHK-keskuksesta
keskustelee Robora-ratkaisusta Viktor
Enholmin ja Josefin Ekstrandin kanssa.
Pariskunta suunnittelee 150 lehmän navettaa Katternöhön.

uksia
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Nautapäivä
Marttilan-Tallilla

Valtakunnallinen Emolehmäseminaari Ikaalisissa

Tammikuun lopussa vuorossa oli Snellmanin vuoden ensimmäinen nautatilaisuus. Marttilan Tallille Seinäjoelle järjestettyyn
koulutuspäivään osallistui yhteensä noin 50 tuottajaa. Päivä
oli täynnä tietoa ja hyviä keskusteluita, koskien niin eläinten
hyvinvointia kuin yhteistyökuvioiden kehittämistä.
Viimeisimpiä kuulumisia
Koulutuspäivä aloitettiin vapaamuotoisesti nauttimalla aamukahvit ja
vaihtamalla viimeisimpiä kuulumisia.
Snellmanin alkutuotannosta mukana oli
alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs,
kenttäpäällikkö Vesa Hihnala, kenttäedustaja Matti Kastarinen sekä eläinkuljettajat Tom Bodbacka ja Jani Mikkola.
Snellmanin kuulumisista koulutuspäivillä kertoi Tomas Gäddnäs.
Snellmanilla on nautapuolella korkeat
kasvutavoitteet ja täten uusia naudantuottajia tarvitaan koko ajan lisää. Tomas kertoi, että Snellmanin linja kohti
yhä luonnollisempia tuotteita tulee tulevaisuudessa jatkumaan. Snellmanin
investoinnit kotimaiseen lihaan näkyvät
niin tuotantotila- kuin tuotekehitysinvestointeina sekä haluna kantaa vastuuta kumppanien ja henkilöstön hyvinvoinnista.

Tuleva vuosi tue tullessaan myös uudistuksia lehmien, hiehojen ja sonnien
MP-hinnoittelussa. Myös vasikoiden ja
teurasnautojen logistiikkasuunnitteluun
tulee uudistuksia.

Koulutuspäivien suosikkiluento

mamme palaute toimintamme kehitystä
silmällä pitäen. Palautetta voi antaa kaikista mieltä askarruttavista asioista. Ole
yhteydessä nautaedustajiimme joko puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot ja viimeisimmät tiedotteet löytyvät
Anelma palvelusta.		
HH

Päivän pääluennoitsijana oli naudanterveydenhuollon ammattilainen, eläinlääkäri Olli Ruoho ETT:stä. Hän kertoi
päivän aikana nautojen tarttuvista
taudeista ja taudeilta suojautumisesta.
Osallistujien kesken Olli Ruohon luento
koettiin koulutuspäivän mielenkiintoisimmaksi aiheeksi ja luennon aikana
syntyi paljon hyviä keskusteluita ja kysymyksiä.

Palaute on meille arvokasta
Koulutuspäivät päätettiin avoimeen keskusteluun Snellmanin kanssa tehtävästä
yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Meille on ensisijaisen arvokasta kaikki saa-

Olli Ruoho

Naudanhankintatilastot vuodelta
2012
• Naudanhankinta: 10,3 milj. kg
• Naudanhankinnan määrän
kasvu: +4,5 % vuoteen 2011
verrattuna eli 0,4 milj. kg
• Vasikkavälitys: 13 891 kpl
• Kuljetettuja vasikoita:
15 685 kpl
• Vasikkavälityksen määrän
kasvu: + 13,5% vuoteen 2011
verrattuna

Hanna-Leena ja Janne Haapaniemi
pyrkivät osallistumaan nautatilaisuuksiin
aina kun töiltään ehtivät. Heidän mielestään tilaisuuksissa oppii aina jotain uutta
ja tällä kertaa etenkin Olli Ruohon luento kiinnosti erityisesti. Hanna-Leenan ja
Jannen nautatilalla Teuvalla on noin vuosi sitten saatu uusi pihatto valmiiksi, joten
töitä riittää myös tulevana keväänä.

Mika ja Tuula Peltosaari saapuivat koulutuspäivään Isojoelta. Yleisen tiedon
saanti ja etenkin Olli Ruohon luento kiinnostivat Peltosaaria. Mika ja Tuula kertovat, että sonnitilan uusi pihatto, joka valmistui noin 3 vuotta sitten, on nyt saatu
kunnolla käyntiin, joten edessä on perinteikäs kevät tilan töiden suhteen.

Faban vuosittain järjestämä
lihakarjakasvattajien koulutustapahtuma oli Ikaalisissa
5.-7.2.2013. Tänä vuonna
emolehmäpäiviä vietettiin yli
200 osallistujan voimin.

Jalostuskilpailuun osallistuvat emolehmätarkkailuun kuuluvat puhdasrotuiset eläimet. Edellytys on myös se, että
karjan tulokset julkaistaan Faban wwwSONNI-palvelussa.
Emolehmätarkkailuun kuuluu Suomessa 320 karjaa, joista
noin 80 % julkaisee kantakirjaeläintensä tiedot.

Koulutuspäivien iltatilaisuudessa
palkitaan jalostustyössä menestyneitä tiloja

Tuottajia palkintosijoilla

Jalostuskilpailuilla on pitkä perinne
suomalaisessa
jalostustoiminnassa.
Kilpailuilla halutaan osoittaa arvostusta yksittäisissä karjoissa tehtävälle jalostustyölle, joka muutoin helposti jää
ilman huomiota.
Jalostuskilpailu koostuu kolmesta eri
kilpailusta: Lehmien jalostusarvokilpailu, Sonnien jalostusarvokilpailu ja Karjojen jalostusarvokilpailu. Kukin kilpailu
käydään roduittain ja karjojen välinen
jalostusarvokilpailu on lisäksi jaettu kahteen eri, karjan koon mukaan määräytyvään sarjaan.

Cindi ja Krister Groop Närpiöstä palkittiin parhaana Simmental sonnikilpailussa ja he sijoittuivat kolmansiksi alle 22
lehmän karjoissa. Peter Back Vöyriltä
sijoittui yli 22 lehmän luokassa neljänneksi.
Charolais-luokassa alle 27 lehmän karjoissa Heta ja Reijo Östergård sijoittuivat neljänneksi. Hihghland Cattle-luokka
yli 15 lehmää neljäs sija: Jaana Skantsi
ja Vesa Koskela, Siikajoki.
Vahva jalostustyö näkyi myös Limousin
luokissa, joissa tuottajia palkittiin yhteensä kahdeksalta eri tilalta. Ykkössija
lehmissä meni Mari ja Pasi Saarijärvelle
Alavudelle.

Loppukasvatukseen lähtevien vasikoiden
laatuun panostamisesta ja alku-loppukasvatusyhteistyön kehittämisestä a la
carte -tuotannossa, huomioitiin Leena ja
Kari Liukkosta Juvasta. Kuvassa mukana
Saara Rantanen Snellmanilta.

Tapahtumaa edeltävänä päivänä kokoontuivat Limousin kasvattajat omaan
koulutustilaisuuteen, jossa aiheena oli
ruhojen luokittaminen. Matti Knuuttila
LTK:sta vastasi päivän annista.
Koulutuspäivän päätteeksi jaettiin huomionosoitukset erinomaisesta alkukasvatustyöstä sekä Limousin a la carte®
-teuraserien onnistumisesta. Hyvästä
alkukasvatuksesta palkittiin Leena ja
Kari Liukkonen Vuorenmaalta ja a la
carte -teuraista Esa Korte ja Salla Ahponen Ylivieskasta.
Saara Rantanen

Närpiöläiset Cindi ja Krister Groop on
palkittu useana vuonna Faban jalostuskilpailuissa, niin tänäkin vuonna.
Pitkäjänteinen jalostustyö tuo tulosta.

Meidän arki
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raiksi. Ternivasikat saapuvat 2-3 viikon ikäisinä ja ne muuttavat
vieroituksen jälkeen suurempaan navettaan.
Nyt noudettavat vasikat ovat noin 5 kuukauden ikäisiä. Parhaan
tilityshinnan saa 160–180 kiloisista vasikoista, ja muutamat suurimmat painavat yli 200 kg. Glenn viihtyy erinomaisesti vasikankasvattajan työssään ja antaa Snellmanin kanssa tehtävästä
yhteistyöstä hyvän arvosanan. Päiväkasvussakaan ei ole valittamista, se on parhaimmillaan noin 1 kg/päivä.
Vasikat lastataan ja punnitaan yksitellen. Guy kirjaa syntymätunnuksen ja painon, ja syöttää sitten kaikki Elkuun. Kun tiedot
sisältävä lista on allekirjoitettu, matka jatkuu. Juuri näiden sonnivasikoiden ei tarvitse ajella kuin puoli tuntia, koska ne menevät
Sven-Erik Libäckin tilalle Kruunupyyhyn.
Uudet vasikat mukaan luettuna Sven-Erik Libäckillä on 164 eläintä. Hän on ollut Snellmanin tuottaja vuodesta 2004 alkaen. Aikaisemmin hän otti vastaan vasikat ternivasikkana, mutta nyt
vasikat tulevat tilalle isompana ns. välikasvatettuina vasikoina..
Hänen mielestään yhteistyö Snellmanin kanssa toimii hyvin, mutta lihan hinta saisi tietenkin nousta.

Tarkkuutta ja vasikankasvatussilmää
Glenn Sundqvist auttaa vasikka-auton kuljettaja Guy Sundqvistia keräämään välitysvasikat, jotka ovat kyllä kiinnostuneita autosta,
mutta eivät aina halua kulkea oikeaan suuntaan.

Vasikka-auton arki
Kello näyttää 6:00 kun Guy
Sundqvist kääntyy kasitielle
kohti Pedersören Lepplaxia.
Tänä päivänä vasikka-auton
ensimmäinen tehtävä on
kuljettaa 24 viiden kuukauden
ikäistä vasikkaa Kruunupyyläiselle vasikankasvattajalle.

Vasikka-auton omistaa Kuljetus Christer
Sundqvist, ja ratin takana istuu joko Guy
Sundqvist tai Jani Mikkola. Päivät voivat
olla todella vaihtelevia, mutta useimmat
päivät alkavat aamukuudelta. Maantieteellisesti auto liikkuu lähinnä Keskipohjanmaalla ja Pohjanmaalla, mutta reitit
voivat kulkea myös etelän suuntaan,
Jalasjärvelle ja Kurikkaan. Päivä päätetään aina Kuusisaaressa, Pietarsaares-

sa, missä auto pestään ja desinfioidaan
seuraavaa päivää varten.

Viisikuukautiset vasikat
välitykseen
Tänä aamuna Guy noutaa vasikoita
Glenn Sundqvistilta Lepplaxista. Glenn
Sundqvist aloitti toimintansa vuosi sitten. Hän ottaa vasikoita välikasvatukseen ja kasvattaa osan naudoista teu-

Ternivasikoiden osuus Snellmanin vasikanvälityksestä on noin
60 %. Ternivasikat ovat vaativia hoidettavia, Guy toteaa. Täytyy
olla vasikankasvatussilmää ja tarkistaa jokainen eläin joka päivä.
Pikkuvasikoiden kunto heikkenee nopeasti, joten on äärimmäisen
tärkeää olla valppaana koko ajan. Vanhemmat vasikat eivät taas
ole niin vaativia, mutta ne maksavat enemmän.
Guy on ajanut vasikka-autoa vuodesta 2005, sitä ennen hän
työskenteli 10 vuotta Snellmanin teurastamolla. Hän viihtyy hyvin työssään ja toteaa saavansa tavata työn myötä tosi mukavia
tuottajia. Eläinten kanssa työskentely edellyttää rauhallisuutta ja
kunnioitusta.
– Eläinten kanssa ei kerta kaikkiaan kannata stressata, Guy sanoo.
Guy painottaa rehellisyyden merkitystä työssään. Mikäli hän tietää vasikoista jotakin poikkeavaa, esim. puuttuva korvamerkki,
hän kertoo siitä aina ostajalle ja toivoo, että tuottajat olisivat yhtä
rehellisiä häntä kohtaan.

Ilmoita vasikat ajoissa – se kannattaa!
Tämän ryhmän vasikat ovat vasta kolmen kuukauden ikäisiä ja ne saavat
kasvaa vielä muutaman kuukauden ennen loppukasvatusta.

Vasikka-auto desinfioidaan päivittäin,
ja lattialla on runsaasti purua.

Helmikuussa, tätä artikkelia tehtäessä vasikoita oli runsaasti,
mikä merkitsee sitä, että noudot saattavat viivästyä.
– Varmistaakseen sen, että vasikat noudetaan ajoissa, tuottajan
tulisi ilmoittaa ne välitykseen viikon kuluessa syntymästä, Guy sanoo. Jos odotetaan kolmen viikon ikään asti, välitykselle jää liian
vähän peliaikaa. Kun suunnitteluun on riittävästi aikaa, ohjaus parantuu ja se suosii puolestaan tuottajaa.		
HJ
KUVAT oikealla:
Glenn Sundqvist tarkistaa vasikoiden rodun rekisterikorteista
ennen kuin Guy Sundqvist syöttää tiedot Elkuun. Useimmat ovat
maitorotua, mutta ryhmässä on myös yksi blondi.
Vasikka-auto on saapunut Sven-Erik Libäckin tilalle Kruunupyyhyn. On varhainen aamu, mutta päivä alkaa vähitellen valjeta.
Guy Sundqvist ja Sven-Erik Libäck keskustelevat purettavista
sonnivasikoista.
Lastin purku käy nopeasti ja Guy Sundqvistin tarvitsee vain huolehtia siitä, ettei ovelle synny tungosta.

Figen
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Figen porsastuotannon seurantatuloksia 2012

Kuva 1. Tilakohtainen jakauma vieroitettujen porsaiden määrästä / emakko /
vuosi Figen porsastuotannon seurantaaineistossa vuodelta 2012. Tuotannon
tehokkuudessa on suuria eroja tilojen
välillä.

Keskiarvo

Millä sitten menestys saadaan ulosmitattua keskinkertaisen tai huonon tuloksen sijaan? Usko omaan tekemiseen
ja omaan konseptiin sekä tekemisen
meininki

ovat seikkoja, jotka erottavat mestarit
muusta joukosta. Suomessa on varmasti
sekä hyviä hiihtäjiä että osaamista hiihtovalmennuksen ympärillä. Suomessa
on myös erinomaisia perhetiloja ja osaamista sikatalouden ja sianjalostuksen
ympärillä.
Figen ja Snellman alkutuotannon strategia on kirkas: kehitämme tuotannon
tehokkuutta tasapainoisesti. Tavoitteenamme ei ole pelkkä pahnuekoon
yltiöpäinen jalostaminen vaan hyvien
lihasikojen lukumäärän kasvattaminen
siten, että sianlihantuotannon kokonaistalous paranee. Perinnöllinen edistyminen jalostusohjelmassamme on ollut
tasapainoista ja vuoden 2012 tulokset
osoittavat, että sika-aineksessamme on
potentiaalia huipputuloksiin.
Otetaan tarkasteluun porsastuotannon tehokkuuden potentiaali. Kuva 1 ja
Taulukko 1 osoittavat, että Figen porsastuotannon seuranta-aineistossa tilojen välinen ero on erittäin suurta. Näin
ollen pelkän keskiarvon esittäminen ei
ole mielekästä. Oleellista on nähdä, että
parhaiden tilojen porsastuotosluvut
ovat varsin korkeita – mukana on sekä

mitalisteja että hyville pistesijoille päässeitä! Tämä on tärkeää sillä tehokas
porsastuotos ei ole ristiriidassa kokonaistalouden tehokkuuteen panostavan
konseptin kanssa – päinvastoin: nykyaikana taloudellisesti kannattava sianlihantuotanto vaatii korkean osaamisen
sekä emakko- että lihasikalassa.
Suomalainen sika-aines on aina mielletty
lihantuotanto-ominasuuksiltaan
varsin kilpailukykyiseksi. Längelmäen
testitulokset osoittavat (Kuva 2 ja kuva
3), että tehokkaan lihasikatuotannon
edellytykset ovat olemassa. Erityisesti
Figen Muskeli-linjan tulokset osoittavat,
että lihaporsaan isäksi kannattaa aina
valita Muskeli-tasoista siementä.
Rehujen korkeista hinnoista huolimatta uskon, että tehokkaalla tuotannolla
sianlihantuotanto on kannattavaa jopa
nykyaikana. Oleellista on kehittää omaa
osaamista ja tehdä jokaisesta päivästä
hieman parempi. Näytetään hiihtäjille
mallia ja kaivetaan sikakentälle yhteinen
tekemisen meininki ja tehdään tulevaisuudesta menestyksellinen.
Timo Serenius
tj, Figen Oy

Top 10%*

Yhteensä syntyneiden lkm / pahnue
1. pahnue

11,33

11,94

12,08

2. pahnue

12,24

12,43

12,40

3-5. pahnue

13,26

13,59

13,66

Parhaat tuottajat mitalitasolla
Mitä yhteistä on Suomen hiihtomaajoukkueella ja Suomalaisella sikasektorilla? Molemmilla sektoreilla tehdään paljon
töitä ja menestyksen edellytykset ovat olemassa, mutta
tekemisen ympärillä vallitsee
yleinen melankolia. Suomalaisten hiihtäjien menestys ei
juuri riemunkiljahduksia kotikatsomoihin tarjonnut juuri
päättyneiden MM-hiihtojen
aikana. Kovin pieni on myös
tyytyväisten sianlihantuottajien joukko.

Top 25%*

Vieroitettujen lkm/pahnue
1. pahnue

9,56

10,60

10,99

2. pahnue

10,27

11,00

11,01

3-5. pahnue

10,23

10,98

11,02

Pahnueita / emakko / vuosi
Porsimis-%
Poistettujen sikojen keskimääräinen
porsimakerta

2,06
69,5

2,31
78,8

2,38
82,7

4,22

4,36

4,39

20,37

25,06

26,20

Vieroitettuja porsaita / emakko /
vuosi

Päiväkasvu
1010
1002

990
970
950

961

930
910
890
870
850
830
810
800

Figen perus

Taulukko 1. Yhteenveto porsastuotannon seurantatuloksista Figen tietokannassa vuodelta 2012. Mukana havainnot,
jotka on päivitetty tammikuun loppuun
2013 mennessä.
*Tulokset on laskettu tiedoista, jotka lähetetty 31.1.2013 mennessä Figen Oy:n tietokantaan
** Vieroitettujen porsaiden määrä suhteen
paras 10% ja 25% tiloista

Rehunhyötysuhde
2,70
2,65
2,60
2,55
2,50
2,45
2,40
2,35
2,30
2,25
2,20
2,15
2,10
2,05
2,0

Figen Muskeli

Kuva 2. Keskimääräinen päiväkasvu ja rehunmuuntosuhde Längelmäen keskuskoeaseman testisioilla vuonna 2012.

Liha%
65
64,8

64,5

2,66

64
2,52

63,5

64,1

63
62,5
62
61,5
61
60,5
60

Figen perus

Figen Muskeli

Figen perus

Figen Muskeli

Kuva 3. Keskimääräinen koeleikkuuseen perustuva Liha-% Längelmäen
keskuskoeaseman testisioilla vuonna 2012. Lukujen tasot eivät vastaa normaalia teurastamon lihaprosenttia – oleellista on huomata Figen Perus ja
Figen Muskeli tasoisen sika-aineksen ero.
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Hyvä kysymys!
Miten se oikein toimii?
Onko sinullakin kysymys Snellmanin alkutuotannolle? Lähetä se osoitteella
ann.knutar@snellman.fi
 Ilmoitin eilen lehmän teuraaksi. Kun
tulin tänä aamuna navettaan, lehmän yksi
korvamerkki oli pudonnut pois. Voitteko te
hakea lehmän teurastettavaksi kun sillä on
vain yksi korvamerkki?

Kunnon lenkkimakkara
tehdään niin kuin itselle tehtäisiin
Me Snellmanilla haluamme valmistaa
kaiken niin hyvin kuin mahdollista. Laadun suhteen emme halua tehdä kompromisseja. Kunnon lenkkimakkaran
lähtökohtana on maku ja korkea laatu.
Siksi reseptin kehittelyssä ei lähdetty
siitä, miten lenkkimakkara tehtäisiin
mahdollisimman paljon raaka-aineita

säästellen. Sen sijaan haluttiin tehdä
hyvän makuinen ja mahdollisimman
luonnollinen makkara – lihaa säästelemättä. Kun lihaa on enemmän, voi lisäaineita olla vähemmän ja näin saadaan
aikaiseksi luonnollisempi lenkki.

Äänestä paras Kunnon
lenkkimakkara -resepti netissä!
Snellman haastoi Suomen parhaat ruokabloggaajat tekemään reseptejä Kunnon lenkkimakkarasta. Mukana on 26
ruokabloggaajaa ja 26 eri Kunnon lenkkimakkarareseptiä.
Käy Snellmanin kotisivuilla tutustumassa resepteihin ja
äänestä suosikkiasi viim. 1.4.2013. Voit voittaa illallisen
huippuravintolassa sekä hotelliyön!

www.snellman.fi/makkarareseptit

Kunnon lenkkimakkaran
taan
valmistuksessa noudate
n
kaa
mu
n
de
joi
a,
eit
periaatt
ttuo
haluamme tehdä kaikki
on
kki
len
on
teemme. Kunn
nimittäin tehty:

ta
1. Kotimaisesta lihas
2. Korkealla
lihapitoisuudella
3. Ilman lisättyä
fosfaattia
4. Ilman kamaraa
5. Ilman natriumglutamaattia
i
6. Ilman koneellisest
eroteltua lihaa

 Ilmoitin Anelman kautta ternivasikan
välitykseen, mutta nyt se on kuollut.
Kuinka voin peruuttaa ilmoituksen?
Vastaus: Ota yhteyttä vasikanvälityssuunnittelija Anumaija Viitalaan, 044-796 6397, Anelma-viestillä tai sähköpostilla, anumaija.viitala@snellman.fi. Sen jälkeen kun
eläinilmoitus on lukittu, sitä ei voi peruuttaa suoraan
Anelmassa.

 Kuinka monta tuottajapalautusta saa
yhdessä kalenterivuodessa?

Vastaus: Ei. Nautaeläimellä täytyy olla merkki molemmissa korvissa. Sinun täytyy joko tilata korvaava merkki tai käyttää punaista väliaikaista merkkiä. Kirjoita
eläimen EU-tunnus punaiseen merkkiin ja kiinnitä se
korvaan, sen jälkeen eläin voidaan noutaa. Me suosittelemme, että nautatiloilla on aina varastossa punaisia
väliaikaisia korvamerkkejä. Ilmoita kuljetussuunnittelija
Sami Virtaselle (044-796 6167) jos eläintä ei voida noutaa suunniteltuna aikana.

Vastaus: Kalenterivuodessa saa palautuksena omista
eläimistä korkeintaan 3 nautaa ja 5 sikaa alennettuun
tuottajapalautushintaan, tämän jälkeen hinta on normaali teurastushinta. Tuottajapalautushintaan sisältyy
teurastus, leikkuu ja kuljetus toimituspaikalle.

 Mistä välityseläinkuitista näkee olenko
saanut 3 € korvauksen e-merkistä?

Sika 1/4 takaosa
Sika 1/4 etuosa
Nauta 1/4 takaosa
Nauta 1/4 etuosa
Lähettämömaksu 8 €/toimitus

Vastaus: Korvaus näkyy ”muut lisät”- sarakkeesta. Samassa sarakkeessa näkyy myös lastauslisä, 2 €/vasikka.
Lastauslisä ja e-merkkilisä eivät näy teknisistä syistä
eroteltuina tilityskuitin viimeisellä sivulla.

Tuottajapalautusten hinnasto euro/kg
Sika 1/1 ja 1/2
0,70
Nauta 1/1 ja 1/2
1,00
+0,50
-0,20
+0,50
-0,20

 Saanko ottaa naapurin mukaan tuottajamyymälään?
Vastaus: Naapurin voi ottaa mukaan matkaseuraksi, mutta ainoastaan tuottajilla, joilla on voimassaoleva tuottajakortti, on oikeus tehdä ostoksia tuottajamyymälässä.

 Mitä eläinlajia käytän kun ilmoitan
30 päivän ikäisen vasikan välitykseen?
Vastaus: 30 päivän ikäinen vasikka ei ole enää ternivasikka. Ilmoita se sonnivasikkana tai hiehovasikkana vasikan sukupuolen mukaan, ja se noudetaan 56 ikäisenä.

Ann Knutar
MP-toimiston esimies

Snellmanin alkutuotannon yhteystiedot
Snellmanin Lihanjalostus Oy
PL 113, 68601 Pietarsaari
puh. 06 786 6111

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@snellman.fi

Puhelinnumerot ja muut yhteystiedot:
http://anelma.snellman.fi

Hyvää kannatti odottaa.

Nyt se on vihdoin kaupoissa: Kunnon lenkkimakkara. Meillä
Snellmanilla makkara tehdään niin kuin se itselle tehtäisiin.
Siksi uudessa lenkissä on paljon lihaa ja vähemmän lisäaineita.
Esimerkiksi fosfaaia ei makkaraan lisätä lainkaan. Siksi se
maistuu luonnollisesti hyvältä.
Lenkki on nyt kunnon ruokaa. Katso reseptit: www.snellman.fi

VÄHEMMÄN LISÄAINEITA,
SIKSI LUONNOLLISEMPI.

