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Kunnon Tuottajamessut

 Suomalaiset kuluttajat ovat etuoikeutettuja. Heillä on mahdollisuus aitoon suomalaiseen kinkkuun. Kuinka moni on tietoinen, että aito suomalainen possu on ollut uhanalainen? Se on kulkenut melko pitkän ja mutkaisen tien tämän päivän joulupöytään saakka.
Sukupolvesta toiseen suomalaiset perhetilat ovat yli sadan vuoden ajan kehittäneet
possua sopeuttaakseen sitä suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaisille kuluttajille. Tässä
kehityksessä Snellman on viimeiset 20 vuotta ollut merkittävä osapuoli tavoitteenaan
lihaksikas, terve ja hyvinvoiva possu. Vuoden 2010 jälkeen suomalaisen possun viestikapula on ollut kokonaan Herra Snellmanin käsissä Figenin ja perhetilojen kautta.
Tämän vuosituhannen alussa suomalaisen possun tulevaisuus oli hyvin epävarma. Suurimmat teurastamoyritykset lähtivät pois suomalaisesta jalostusyhteistyöstä ja alkoivat
suosia ulkomaisia sikageenejä kantavia possuja. Tilanne näytti hyvin synkältä, mutta
maasta löytyi vielä tahtoa ja intoa. Suomalaisen possun selviytymisstrategiassa merkittävä virstanpylväs oli Snellmanin, jalostajien ja muutaman kunnallisesti aktiivisen henkilön yhteistyönä Längelmäelle rakentama sikatestiasema. Projektia pidettiin joidenkin
taholta hulluutena, mutta yksi maailman uudenaikaisimmista jalostustestiasemista vihittiin käyttöön 6.3.2006 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan toimesta. Seuraava merkittävä vaihe tapahtui kun Snellman lopulta osti suomalaisen sianjalostusyhtiön
Faba Sika Oy:n. Snellmanin johdolla suomalaisen possun kehittämisohjelmaa on viime
vuosina uudistettu edelleen tavoitteenaan terve ja hyvinvoiva possu. Suomalainen possu seisoo yhä vahvana kilpailussa isompien sikamaiden edustajien rinnalla.
Tänä päivänä Snellmanin maatiaispossu on monella tavalla ainutlaatuinen. Se on epäilemättä maailman suomalaisin possu. Se on huomattavasti ulkomaista alkuperää omaavia
kollegojansa kookkaampi. Lisäksi se on lihakkaampi, vähärasvaisempi ja taloudellisempi,
sillä se vaatii vähemmän rehua kasvuunsa. On siis kyse tehokkaasta possusta, joka huomioi myös ympäristön vaikutukset ja kasvattajan talouden. Täysin vapaa heikkouksista
se ei ole, mutta sen terveys kehittyy oikeaan suuntaan ja terveysvalvonta on mittava.
Tanskalaisten geenien osuus suomalaisissa joulupöydissä on nykyisin ennätyskorkea,
mutta tätä trendiä haastaa nyt aito suomalainen kinkku. Kun maatiaispossun perinteitä
ja geenejä täydennettiin luonnollisella gm-vapaalla ruokinnalla, possu kypsyi laajempaan lanseeraukseen. Maailman suomalaisin possu löytyy tänä vuonna monesta joulupöydästä, kolminkertaisesti viimevuoteen verrattuna. Suomalainen possu on voittanut
erän maailmanlaajuista keskittämisintoa vastaan.
Kuinka tärkeä on sitten, että kinkku on myös perimältään suomalainen. Se on ehkä makuasia. Toisille on tärkeämpi, toisille sillä ei ole sen suurempaa
merkitystä. Kinkku ei ole joulussa tärkeintä, mutta on se jotain
positiivista, kun sen perimä ja laatu on jäljitettävissä suomalaisten sukupolvien ahkeraan kehitystyöhön.
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Mutta on siis olemassa vieläkin tärkeämpiä asioita. Joulun
sanoma ei ole kaupallisuudessa. Joulun alla saamme kaikki,
tuottajat, kuluttajat ja kilpailijat, ilolla ottaa vastaan joulun
rauhansanoman, sanoman pelastajasta joka voi antaa ihmisille
sisäisen rauhan ja tulevaisuuden täynnä toivoa.
Rauhallista joulua!

10

Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja

Nautojen terveydenhuolto

Sikaseminaari 14.-15.1.
Pietarsaaressa
Ennakkoilmoittautuminen Anelman kautta,
anelma.snellman.fi

HUOM!
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Messuvierailijoiden ei tarvinnut kulkea nälkäisinä eikä janoisina. Pihalla grillattiin Maalaismakkaraa
ja Iivaria. Kahvia ja pientä haukattavaa tarjoiltiin sekä sisällä että ulkona. Ruokasalissa tarjoiltiin
lihakeittoa lounaaksi.

Aktiivisia tuottajia
suosituilla messuilla

Snellmanin tuottajamessut lokakuun alussa oli onnistunut tilaisuus. Messuilla
kävi yli 1 000 vierailijaa suunnilleen 700 kotitaloudesta. Uutta tänä vuonna oli,
että messut järjestettiin sekä sisällä että ulkona. Tehtaan ulkopuolella olivat
enemmän tilaa vaativat konenäyttelyt ja eläinkuljetusautot.

Kuusisaaressa on täysi vauhti päällä heti
aamusta lähtien, sekä sisällä messuhallissa että ulkona pihalla. Useimmilla näytteilleasettajilla on osastonsa maistiaisineen
ja tiedotusmateriaaleineen messuhallissa
kolmannessa kerroksessa. Vierailija, joka
seuraa käytävän nuolia, voi tutustua myös
uuteen tuotekehityskeittiöön ja ruokasalissa tarjoillaan keittolounasta voileivän
kera.
Snellmanin ruokintaneuvontapisteessä
Snellmanin MP-rehupäällikkö Kirsi Partanen keskustelee ahkerasti sekä naudan- että sikatuottajien kanssa. Kirsin ympärillä on ollut vilkasta aamusta lähtien ja
monet tuottajat käyttävät tilaisuutta hy-

Teksti & kuvat: Heidi Jylhä

Useimmat messuvierailijat tarttuivat tilaisuuteen piipahtaa tuottajakaupassa. Jauheliha, leikkeleet ja ruokamakkarat olivat suosittuja ostoksia.

Ruokintaneuvontapisteessä kävi paljon vierailijoita, jotka halusivat keskustella Snellmanin MP-rehupäällikön Kirsi Partasen kanssa.

Ulkona vierailijat saivat tutustua eläinkuljetusautoihin ja maatalouskoneisiin.

väkseen kysyäkseen rehusta ja ruokinnan
optimoinnista. Hinnat ja mikä rehu olisi
valittava, ovat usein esiin tulleita asioita.
Suuri uutinen, josta Kirsi on saanut kertoa paljon, on uudet rehut, jotka Suomen
Rehu ja Feedex ovat kehittäneet yhdessä
Snellmanin kanssa. ”Halusimme kehittää
rehukonseptin, joka vastaa eläinten ravinnontarvetta ja jossa huomioidaan Maatiaispossun tuotanto-ominaisuudet”, sanoo
Kirsi. ”Suomen Rehun uusi Maatiaispossurehu tulee tuotantoon lokakuussa.”
Sekä Suomen Rehu että Feedex osallistuivat messuille omilla osastoilla. Lue
lisää uudesta rehusarjasta edempänä lehdessä!
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Anelma-infoa
naudanlihan tuottajille
Snellmanin osaston Anelma-pisteessä
Saara Rantanen kertoo Anelman nautavaraston uudesta ryhmämuokkaustoiminnosta. Ryhmäkäsittely on uusi
toiminto, joka mahdollistaa kokonaisten eläinryhmien joustavan käsittelyn
esimerkiksi teurastus- ja välitysilmoituksissa. Anelma-pisteessä vierailija voi
myös kokeilla Anelman eri toimintoja ja
kysyä niistä.

Saara Rantanen ja Pekka Taipale Snellmanin osaston Anelma-pisteessä.

Tiedottaja Heidi Heino haastatteli Snellman-konsernin johtajaa Leena Laitista
ja Lihanjalostuksen markkinointijohtajaa
Peter Fagerholmia puhujakorokkeella.
Leena Laitinen kertoi konsernin eri osista ja totesi, että kaikki konserniperheessä

tapahtuvat hyvät asiat vaikuttavat myös
Lihanjalostukseen, koska sen raaka-aineita käytetään. Sekä Kokkikartanolla, joka
käyttää Snellmanin lihaa tuotteissaan, ja
koiranruuan valmistajalla Mushilla on ollut
hyvä kasvu Suomessa. Panini on panosta-

Alkutuotannon konttorista voitiin seurata naudan teurastuslinjan työtä ja
työnjohtaja Christian Näse vastasi kysymyksiin. Oli myös mahdollista saada tietoa biokaasun vastaanotosta Kuusisaaressa.

Uusien makkaroiden maisteleminen
uudessa tuotekehityskeittiössä
Snellmanin uusi tuotekehityskeittiö oli
yksi vierailupiste Kuusisaaressa. Tuotekehityskeittiö sisältää kaikki lihanjalostuksessa tarvittavat prosessit, mutta
pienoiskoossa, kertovat Tore Snellman
ja Kaj Meyer. Kutteri makkaran ja muiden leikkeleiden koostumuksen sekoittamiseksi,
makkarantäyttökone,
savustusuunit ym. Näin uudet reseptit
ja ideat voidaan testata oikeissa olosuhteissa, joustavasti ja pienessä mittakaa-

vassa ennen kuin tuotteet hyväksytään
tehdasmaiseen tuotantoon.
Lieden äärellä seisoo Roger Snellman
paistamassa uutta kehitteillä olevaa
makkaraa. Lihaisuus on suunnilleen 60 %
ja rakenne melko sileä, hän kertoo ja
makkarat saavat hyvän arvosanan tiskillä seisovilta koemaistajilta. Koekeittiökabinetissa vierailija sai myös osallistua
Herra Snellman -mukien arvontaan.

nut suomalaisempien tuotteiden tekemiseen, mm. käytetään nykyään lähituotettua, suomalaista leipää.

Kaupan ulkopuolella tapaan Catharina ja Janne
Westströmin sekä heidän tyttärensä Josefinen
ja Felician. Westströmin perhe on naudanlihan
tuottaja ja heillä on 80 emolehmää tilallansa Lillbyssä Purmossa. He kasvattavat itse teuraaksi
menevät sonnit. Janne ja Catharina ottivat tilan
isännyyden Jannen vanhemmilta vuonna 2005.
Perheen mielestä on mielenkiintoista tulla katsomaan kuinka asiat Snellmanilla toimivat. Lähellä
olevat messut on hyvä asia, on hauskaa kohdata
paljon ihmisiä ja vilinässä on näkynyt monia tuttuja kasvoja.

K U N N O N
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Valion osastolla, joka jaettiin Osuuskunta Pohjolan Maidon, Maitosuomen ja Finnlacton kanssa,
vierailtiin ahkerasti koko päivän.

Jogurttia ja keskusteluja meijereiden osastoilla
Pekka Petäjä-Suvanto Osuuskunta Pohjolan Maidosta sanoo, että päivä on ollut
aivan fantastinen ja ihmisiä on ollut paljon
heti aamusta lähtien. Hän jakaa Valion
osaston Osuuskunta Maitosuomen ja
Finnlacton kanssa. Keskustelut ovat koskeneet maitoalaa, kesää ja tilannetta Venäjän markkinoilla. Hän toteaa, että monilla oli tänä kesänä hyvä sato ja nyt siilot
täynnä, joten se lupaa hyvää talveksi. On
olemassa myös niitä, jotka miettivät investoimista ja haluavat keskustella siitä.
Maitokolmio on mukana Snellmanin tuottajamessuilla ensimmäistä vuotta. Juho
Murtokangas toteaa, että tämä on erittäin
onnistunut tapahtuma, johon on kerääntynyt paljon alan ihmisiä. Keskustelemaan
pysähtyneet vierailijat ovat olleet kiinnostuneita siitä miten yrityksillä ja alalla me-

nee. Juho Murtokangas sanoo, että pienillä meijereillä varmasti on tehtävä myös
tulevaisuudessa. Kotimaisuus, lähellä tuotetut ja jäljitettävät tuotteet ovat kasvavia
trendejä. Me voimme oikeasti osoittaa
mitä meijerissä tapahtuu ja hallitsemme
koko ketjun aina kauppoihin asti.

Ulkona pihalla seisoo Peter Mattas Konekeskolta esittelemässä
Massey Fergusonia, joka herättää
aika paljon kiinnostusta, erityisesti
pikkupojat haluavat tulla koeistumaan. Peter Mattas toteaa, että
hän on tänä vuonna ollut lähes
kahdessakymmenessä tapahtumassa, mutta että tämän on paras
toistaiseksi. “Näin paljon tuottajia
kerralla on erittäin myönteistä”,
hän toteaa. Koneiden hinnat on
asia, josta useimmat haluavat keskustella. Monet ovat huolestuneita tulevaisuudesta ja parhaillaan
traktorimarkkinat ovat laskevat.
Leikkuupuimureita myydään kuitenkin kuten ennen, ehkä jopa
vielä enemmän. Petter Mattas
markkinoi Claas puimureita ja toteaa, että suurimmat mallit myyvät
parhaiten. Kun tilojen lukumäärä
vähenee ja niiden koko suurenee,
tarvitaan suurempia koneita.

Raisoagron osastolla seisovat Teemu Pietilä ja Marko Hakanen keskustelemassa monien kiinnostuneiden
tuottajien kanssa. Messut käynnistyivät hyvin jo heti aamusta lähtien, toteaa Teemu Pietilä. Toistuva puheenaihe on kuinka paljon hinnat ovat laskeneet kesän jälkeen.
Tavallisesti halutaan puhua siitä, kuinka oma sato onnistui. Kun osallistutaan messuille, tilannetta kartoitetaan
ja luodaan uusia yhteyksiä, Teemu Pietilä toteaa. Messuympäristö on tänä vuonna uusi ja mahdollisuudet toimia
muiden näytteilleasettajien kanssa ovat hyvät, sanoo
Teemu Pietilä. Messut ovat vieläkin tärkeä markkinointikanava ja on tärkeää näkyä alan muiden toimijoiden
joukossa.

Kirsti Laukkanen Hämeenlinnan Osuusmeijeristä ja Riitta Heikkilä Kaustisen
Osuusmeijeristä jakavat Arlan osastolla
maistiaisia uudesta proteiinijogurtista.
Kirsti ja Riitta peukuttavat messujärjestelyjä – hauskaa olla sisällä ja näin hienoissa
tiloissa. Erittäin palvelualtis henkilökunta
on huolehtinut siitä, että kaikki sujuu joustavasti. Monet vierailijat ovat olleet kiinnostuneita uudesta jogurtista. Jogurtti ei
ole niin makea ja se on saanut hyvää palautetta vierailijoilta.

Fredrik Holm Mustasaaresta on messuilla ystävänsä kanssa.
Kotona Karperössä hänellä on pieni maitotila, jossa hän kasvattaa myös omat sonnit teurastusta varten. Hän pitää paljon
messuista, erityisesti hän arvosti tietoa biokaasuhankkeesta.
Hän on ottanut tilaisuudesta vaarin ja käynyt katsomassa naudan teurastuslinjaa alkutuotannon konttorista ja vierailu tullaan
päättämään käymällä tuottajakaupassa.

Paula Halkosaari Nasevasta ja Sari Hintikka Sikavasta
jakoivat osaston messuilla. Tuottajat ovat kyselleet sukupolvenvaihdoksista, kokeiden ottamisesta ja muista
käytännön kysymyksistä. Aina on olemassa jokin väärinymmärrys, joka voidaan selvittää. On hyvä saada tavata tuottajia henkilökohtaisesti eikä vain luurin toisesta
päästä kuuluvana äänenä. On aina helpompi soittaa
henkilölle, jonka on tavannut aikaisemmin. Sari Hintikka,
joka työskentelee Tampereella ja Seinäjoella sanoo, että
on hyvä saada vierailla myös Pohjanmaalla, koska täällä
on niin paljon tiloja.
Juho Murtokangas, Hannele Pokela ja Julia Tiainen Maitokolmiosta
osallistuivat Snellmanin messuille ensimmäistä kertaa.

Kirsti Laukkonen tarjoili Arlan osastolla proteiinijogurttia.

Tommi Vilminko Raahesta seisoo ulkona syömässä grillimakkaraa yhdessä veljenpoikansa kanssa, joka on lähtenyt mukaan
messuseuraksi. Tommi Vilminko kasvattaa lihanautaa ja tällä hetkellä hänellä on 130 eläinpaikkaa, mutta uuden 300 sonnipaikan
navetan piirustukset ovat jo valmiina. Tommi otti tilan isänsä jälkeen vuonna 2006 ja toteaa, että he ovat olleet Snellmanin tuottajia aina siitä lähtien, kun Snellman laajensi hankinta-aluettaan
Raaheen. Messut saavat Tommilta hyvän arvosanan. Se, että se
pidetään osittain sisätiloissa, on uutta ja lounas oli hyvä. On aina
mukavaa tulla katsomaan suurempia tapahtumia, hän sanoo.

Risto ja Arja Noksolla Ilmajoelta on yhdistelmätila, joka koostuu 130 emakosta sekä omista teurassioista. Messu oli hyvä syy
tulla Pietarsaareen, pari on tavannut paljon tuttuja, sekä tuottajia että Figenin henkilökuntaa. Heillä on myös tapana käydä
tuottajakaupassa aina kun vieraillaan Pietarsaaressa. Tällä hetkellä sikarutto ja Venäjän tilanne mietityttää eniten. Kuvassa
mukana Figenin tj Timo Serenius.
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Kunnon Maatiaispossulle kunnon rehut
Snellman tekee yhteistyötä
rehuteollisuuden kanssa sikojen ruokinnan kehittämiseksi.
Tämän yhteistyön tuloksia
ovat Suomen Rehun uudet
Maatiaispossu-rehut ja
Feedexin uudistetut Teho MP
-rehut.
Rehuyhteistyöllä haluamme varmistaa,
että siantuottajiemme käytettävissä on
riittävä valikoima gm-vapaaseen tuotantoon sopivia rehuja, ja niiden saatavuus
on turvattu. Meille on tärkeää, että soijariippuvuuden vähentämiseksi rehujen
valmistuksessa käytetään soijaa korvaavia
valkuaislähteitä ja hyödynnetään puhtaiden aminohappojen mahdollisuudet
tasapainottaa rehuvalkuaisen aminohappokoostumusta. Haemme luonnollisesti
myös säästöjä rehukustannuksiin ja siantuotannolle parempaa kannattavuutta.

Tuotanto-ominaisuuksiltaan hyvä eläinaines, kunnon rehut ja toimivat ruokintarutiinit ovat keskeisessä roolissa siinä,
millaiseen tulokseen siantuotannossa
päästään. Hyvä kasvu ja porsastuotos ja
tehokas rehun hyväksikäyttö ovat kannattavan siantuotannon perusta. Lihasikojen
kasvuseurannan perusteella 0,1 ry/kg parannus rehuhyötysuhteessa on lisännyt
lihasian kasvatuksen myyntikatetta (tilitykset vähennettynä porsas- ja rehukustannuksella) 4,7 senttiä per hyväksytty
lihakilo. Kun teuraspaino on 96 kg, se tarkoittaa 4,5 euroa lisää teurastettua lihasikaa kohti.
Ravinnontarvetta vastaava ruokinta on
tärkeää niin tuottavuuden, sikojen terveyden ja hyvinvoinnin kuin ympäristönkin
näkökulmasta. Toisaalta emme halua aliruokinnalla tuhlata sikojen hyvää tuotantopotentiaalia. Figenin jalostamat suomalaiset maatiais- ja yorkshiresiat voidaan

kasvattaa 95 – 105 kg teuraspainoon ilman
huolta sikojen liiallisesta rasvoittumisesta.
Tämän ansioista rehukin käytetään tehokkaasti kasvuun. Se on ensisijaisen tärkeää
tuotannon kannattavuuden näkökulmasta, onhan rehukustannus noin puolet
sianlihan tuotantokustannuksista.
Kunnon Maatiaispossulla on hyvät tuotanto-ominaisuudet. Kunnon Maatiaispossu ansaitsee myös kunnon rehut,
joilla on hyvä tuotantovaikutus ja jotka
tukevat sikojen terveyttä ja hyvinvointia.
Suosittelemme tuottajiamme käyttämään
Figenin eläinainekselle suunniteltuja
Maatiaispossu- tai Teho MP-rehuja. Nämä
täydennysrehut huomioivat suomalaisten maatiais- ja yorkshiresikojen hyvät
tuotanto-ominaisuudet ja syöntikyvyn. Lisäksi yhteistyökumppaneillamme on hyvä
valikoima gm-vapaaseen tuotantoon sopivia rehuja, jotka täydentävät hyvin yhteistyössä suunniteltuja rehuja.

Yhdessä suunnitellut
uudistetut Teho MP -rehut

Feedex on pohjalainen yritys, jonka kanssa Snellmanin on tehnyt rehuyhteistyötä
jo yli 10 vuoden ajan. Yhdessä suunnitellussa Teho MP -rehusarjassa on rehuja
sikojen vilja-tiiviste- ja OVR-ruokintaan.
Yritys tekee myös tilojen tarpeisiin räätälöityjä rehuja.
- Meidän näkökulmasta rehuyhteistyö
toimii loistavasti. Saamme nopeasti palautetta siitä, miten tuotteemme tiloilla
toimivat, ja mitä parannuksia niihin on

REHU-UUDISTUSTEN
TAVOITTEET

 Rehuissa käytetään soijaa korvaavia
valkuaislähteitä
 Rehuilla on hyvä tuotantovaikutus
 Ruokinta tukee sikojen terveyttä ja
hyvinvointia

MP -rehuilla saatuja pitkän aikavälin tuloksia: keskiteuraspaino 102 kg, lihakkuus
leikoillakin hieman yli 61 % ja kasvu 950
grammaa päivässä.
Syyskuussa Feedexin rehutehtaalle asennettiin uusi rakeistuskone. Se on lisännyt
rehun tuotantokapasiteettia ja rakeiden
laatu on parantunut.
- Uuden rakeistuskoneen ansiosta porsasrehut voidaan tehdä suoraan lyhytrakeisiksi, ilman erillistä mureistusta,
kertoo Feedexin alue-edustaja Juha Peltokangas. Juha on myös Teho MP -rehujen suunnittelun takana ja kertoo tämän
syksyn rehu-uudistuksessa kiinnitetyn
erityistä huomiota emakoiden suoliston
hyvän toiminnan kannalta riittävään kuidun saantiin.
KP

Maatiaispossu-rehusarja lanseerattu

Kirsi Partanen

 Rehut on suunniteltu Figenin
eläinaineksen ominaisuudet ja ravinnontarve huomioiden

tehtävä. Lisäksi rehujen valmistus ilman
muuntogeenistä soijaa sopii meille tavattoman hyvin. Kontaminaatioriski on käytännössä jäänyt pois, kun rehutehtaassa
ei käytetä muuntogeenistä soijaa, sanoo
Feedexin tuotepäällikkö Mikael Wiklund.
- Yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet ja se toimii myös tuottajan eduksi. Tapaamme säännöllisesti ja saamme
toisiltamme katsauksen siitä, mitä liha- ja
rehumarkkinoilla tapahtuu. Syksyisin katsomme rehujen päivitystarpeet, kun uuden viljan laatu on selvillä. Palaute tuotteiden toimivuudesta on tuotekehityksen
kannalta ensisijaisen tärkeää ja pääosin
se on ollut hyvää, sanoo Feedexin alueedustaja Johnny Heikkilä.
Johnny kertoo käyneensä juuri tilalla, missä tuottaja oli tyytyväisenä esitellyt Teho

Maatiaispossu-rehusarja on syntynyt Suomen Rehun ja Snellmanin tuotekehitysyhteistyön tuloksena. Uusi tuotesarja vastaa
suomalaisen sika-aineksen ruokinnallisiin
tarpeisiin
ja sisältää
täydennysrehuja
Kiitos kuluneesta
vuodesta.
emakoiden
ja
lihasikojen
vilja-tiivisteruoRauhallista Joulua ja menestyksekästä
kintaan
sekä
OVR-ruokintaan.
Uutta Vuotta 2015! Seinäjoen
Toivottavat rehutehtaalla
Minna-Mari, Mikael, Pekka, Jyri, Satu,
Ari, Tuula, Olli, Satu, Jukka ja Marja-Leena.
valmistettavien
MaatiaisOlemme Sinua varten.

 Ruokinta on ympäristöystävällistä
 Ruokinta on taloudellisesti kannattavaa
 Kannustetaan sikojen ravinnontarpeen
mukaiseen vaiheruokintaan

possu–rehujen lisäksi Suomen Rehu valmistaa gm-vapaaseen tuotantoon sopivia
rehuja Kotkan ja Säkylän rehutehtailla.
– Uusissa tuotteissa on huomioitu eri sikaryhmien ravintoainetarpeet entistäkin
tarkemmin. Rehujen aminohappokoostumus on suunniteltu sikojen uuden rehuarvojärjestelmän mukaan. Riittävä kuidun
saanti on varmistettu sekä tiineen että
imettävän emakon täydennysrehuissa.
Olemme myös halunneet varmistaa sikojen riittävän seleenin saannin, kertoo
Suomen Rehun kehityspäällikkö Satu Valkama.
– Tuotekehityksemme perustuu vahvaan
tutkimustyöhön, jota teemme yhdessä
koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Pitkäjänteisen tutkimuksen avulla olemme tuoneet markkinoille uusia tuotteita, kuten Progut®- ja
juuri lanseerattu Progres® -rehuaine, kertoo Satu.
Suomen Rehu tekee kansainvälistä yhteistyötä mm. suuren ranskalaisen rehunvalmistajan,
Invivo-NSA:n
sekä
Suomen Rehun sikatiimi

www.agrimarket.ﬁ, www.suomenrehu.ﬁ

eurooppalaisen
osuustoiminnallisen
InterCoop-yhteisön kanssa. Lisäksi monipuolista sianrehujen tutkimustyötä tehdään kotimaassa, ja Suomen Rehulla on
sopimus tutkimustoiminnasta Längelmäen koeaseman kanssa.
- Suoraviivainen ja luottamuksellinen
tuotekehitysyhteistyö Snellmanin kanssa luo edellytykset kehittää rehuja, jotka
auttavat asiakkaitamme menestymään.
Yhteinen tavoitteemme on, että sikojen
terveydestä ja hyvinvoinnista ei tingitä,
vaikka tuotannon tehokkuutta parannetaan, painottaa Satu.
- Tuotekehitysyhteistyö Snellmanin kanssa on meille erityisen tärkeää, saamme
nopeasti tietoa kotimaisen eläinaineksen kehittymisestä ja ravinnontarpeiden
muutoksesta. Samoin tuottajilta tulevat
palautteet rehujen toimivuudesta ja tuotantovaikutuksesta ovat meille erittäin
arvokkaita. Haluamme jatkossakin olla
mukana kehittämässä kotimaiselle eläinainekselle parhaiten sopivia ruokintaratkaisuja, sanoo Satu.			
KP
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Vasemmalla: Anna-Maria Moisander-Jylhä ottaa verikokeen eri eläimistä tutkiakseen, tarvitaanko
seleenilisää. Petri Paavola pitää lehmän päätä kiinni ja Virpi Paavola seuraa, että oikeat eläimet
tutkitaan.

Hän sanoo pitävänsä siitä, että aita on lukittava, se parantaa työturvallisuutta, kun
hiehojen kiima tarkastetaan tai ne siemmennetään ensimmäistä kertaa.

Kokonaiskuva ja
ennalta ehkäisevät toimenpiteet

Nautojen
terveydenhuolto
ehkäisee ongelmia ja parantaa tuotantoa
On aikainen aamu KP-lehden
toimittajan ja eläinlääkäri
Anna-Maria Moisander-Jylhän
saapuessa Virpi ja Petri Paavolan maitotilalle Kaustiselle.
Heti oven sisäpuolella saamme
vaihtaa tilan omiin haalareihin
ja saappaisiin – navettaan ei
saa tulla vieraissa vaatteissa.
Virpillä ja Petrillä on vuonna 2010 rakennettu pihatto, jossa on 120-130 lehmää.
DeLaval-robotti hoitaa lypsyn ja tila toimittaa vuosittain suunnilleen 80 ternivasikkaa Snellmanin välitykseen.

Järjestelmällinen seuranta
Anna-Maria tekee terveydenhuoltokäynnin tilalle kerran kuukaudessa. Tänään
teemana on hedelmällisyys. Anna-Maria
ja Virpi käyvät ensin yhdessä läpi lehmien kiimakierron ja energiatasapainon
seurannan. Tilan Herd Navigator ottaa
näytteitä maidosta ja välittää tietoa progesteronista, ureasta ja mahdollisista utaretulehduksista tietokoneelle.
Anna-Maria on tulostanut raportteja ProTerveys -palvelusta, joka on Nasevaan

yhdistetty syventävä tuotannonseuranta.
Keskituotos on tasaisesti parantunut siitä
lähtien kun tilalle asennettiin lypsyrobotti
ja keskipoikimakerta on myös nousussa.
Kehitys on positiivinen, Anna-Maria toteaa ja hän lisää, että yleensä numerot eivät
ole tärkeimpiä vaan se, mihin suuntaan
kehitys menee.

Verikoe ja ultraäänitutkimus
Konttorin suurten ikkunoiden edessä on
erillinen osasto lehmille, jotka tarvitsevat
erityistä huomiota. Virpi on tehnyt listan
niistä lehmistä, joilla on ongelmia, ja siirtänyt ne jotta Anna-Maria pääsee tutkimaan kaikki yhdellä kertaa.
Anna-Maria aloittaa vierailun navetassa
ottamalla verikokeita tutkiakseen karjan seleenitason. Virpi epäilee, että taso
on liian alhainen, mutta ennen kuin aloitetaan lisän antaminen, on parasta varmistua siitä, että epäilykset ovat oikeita.
Kokeita otetaan eri eläimistä – vasikasta,
vastapoikineesta hiehosta ja yhdestä karjan vanhimmista lehmistä – niin, että saadaan mahdollisimman laaja kuva.
Virpi kertoo, että karjassa on jopa neljä
sukupolvea samasta lehmäsuvusta. Kaikil-

la lehmillä on nimet ja uusille vasikoille annetaan nimet, jotka ovat mahdollisimman
lähellä emän omaa nimeä. Näin voidaan
helposti erottaa mitkä eläimet kuuluvat
samaan lehmäsukuun.
Anna-Maria tutkii ultraäänellä ne lehmät,
joilla on hedelmällisyysongelmia. Kaksi
lehmistä saa prostaglandiiniruiskeen, jotta kohtu tyhjenisi ja kiimakierto käynnistyisi jälleen. Pari muuta tulee saamaan
kierukkahoidon. Useimmiten kun maitotiloilla on ongelmia, ne liittyvät hedelmällisyyteen, Anna-Maria toteaa.
Anna-Maria ja Paavolat käyvät myös vanhassa navetassa, joka on uudistettu nuorille hiehoille. Vieroituksen jälkeen vasikat siirretään tänne ryhmissä. Sitä mukaa
kun nuorinauta kasvaa, koko ryhmä siirretään seuraavaan karsinaan kunnes ne
tulevat kiimaan ja ne voidaan siementää
ensimmäistä kertaa. Navetta peruskorjattiin viime keväänä, ja siihen laitettiin uusi
lattia, jossa on erilliset nukkumispaikat ja
ruokintapöytä keskellä.
– Pihattoon tottuneista hiehoista tulee
myös hyviä pihattolehmiä, Anna-Maria
toteaa.

Virpi sanoo, että säännölliset terveydenhuoltokäynnit tilalla ovat heidän mielestään hyvä asia. Joka kerta teema on eri ja
tarvittaviin asioihin tartutaan.
– Lehmistä ja navetan olosuhteista saadaan kokonaiskuva. Kun joka kerta tulee
sama eläinlääkäri, voidaan huomata eri
asioita ja työskennellä ennalta ehkäisevästi.
Virpi ja Petri ovat muodostaneet arkirutiininsa sellaisiksi, että he ovat mahdollisimman hyvin suojassa ulkopuolelta tulevilta
tartunnoilta. Eläimiä ei osteta ulkopuolelta vaan uudiseläimet otetaan tilan omista
eläimistä. Ja kuten huomasimme vierailun
alussa, kaikki ulkopuoliset vierailijat käyttävät tilan omia haalareita ja saappaita
navetassa.

Eläinterveydenhuollon
kansallinen taso
Paavolan tila täyttää eläinterveydenhuollon kansalliset tason vaatimukset, tilalla
on muun muassa terveydenhuoltosopi-

mus eläinlääkärin kanssa ja se on liitetty
Nasevaan. Snellman edellyttää, että kaikki
MP-nauta-tilat kuuluvat Nasevaan. Suurin
osa suomalaisista yli 100 lehmän nautatiloista on mukana järjestelmässä. Nasevan
ansiosta on olemassa yhdenmukainen rajapinta asiainosaisille, jossa voidaan seurata tilan terveydenhuoltoa.
Anna-Maria Moisander-Jylhä painottaa,
että Naseva-vierailuilla on monia etuja, jos
tila vain käyttää tilaisuutta hyväkseen hyötyäkseen niistä.
– Ensiksi tuotanto paranee. Tila saa myös
tilaisuuden reagoida ennalta ehkäisevästi mahdollisiin ongelmiin sen sijaan, että
kärsii tuotantohävikistä ja kalliista toimenpiteistä sitten, kun ongelma on tosiasia.
Kaikki voivat joutua kokemaan tilasokeutta – on erittäin haastavaa huomata puutteita omalla tilalla.
Anna-Marian mielestä järjestelmä on
hyvä, sillä sen ansioista tilat, jotka muuten
eivät käytä eläinlääkärinapua, saavat ainakin yhden pakollisen vierailun joka vuosi.
Hän painottaa, että Naseva-vierailuista ei
tarvitse olla huolissaan.
– Naseva-vierailut eivät ole tarkastusvierailuja, vaan neuvontavierailuja, hän sanoo.
				 HJ

Lukkoaita lisää työturvallisuutta eläinlääkärille ja siementäjälle. Pihatto on lehmien jalkojen kestävyyden
ja luonnollisen laumakäyttäytymisen kannalta hyvä ratkaisu, Anna-Maria Moisander-Jylhä toteaa.

Naseva ja terveydenhuollon kansallinen
taso
Naseva on tietojärjestelmä
nautatiloja ja muita toiminnan
yhteistyötahoja kuten esim.
eläinlääkäreitä, meijereitä, teurastamoja ja viranomaisia varten.
Nasevan avulla voidaan seurata
terveydenhuollon kansallisia tavoitteita.
Eläinlääkäri vierailee tilalla vähintään kerran vuodessa. Vierailun aikana käydään läpi lakisääteiset asiat kuten tilat, juoman ja
rehun saatavuus jne. mutta myös
Welfare Quality -järjestelmän
painopisteet, kuten eläinten terveys, käyttäytyminen ja olosuhteet.
Nautatiloilla ei saa olla BVD:tä,
salmonellaa tai pälvisilsaa.
Nautatilan on tehtävä ennalta
ehkäisevää työtä tarttuvien tautien ehkäisemiseksi mm. tarkastamalla ruokintahygienian, tartuntasuojan rutiinit ja tekemällä
salmonellatestauksia.

Ultraäänitutkimuksesta ilmenee miksi lehmällä on hedelmällisyysongelmia.
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Nautatiimi trimmaa
organisaatiota

Tove Donner tarkistaa Leif Solvinin teurassikoja.
Siat ovat hyvin tasaisia ja karsinat ovat lämpimiä
ja vedottomia.

Tänä syksynä Snellmanin nautatiimi on trimmannut
organisaatiota, jotta se vastaisi paremmin kentän ja
alkutuotannon tarpeita. Uudistettu organisaatio antaa
selvemmän vastuunjaon myös maantieteellisesti.

Neuvontaa ja porsaiden tarkastusta

Snellman siirtyy käyttämään maakuntarajoja
määritelläkseen alue-edustajien työalueet.
Logistiikan ja reittien suunnittelua rajat eivät
rajoita, vaan koko naudan hankinta-aluetta
käsitellään yhtenä alueena.
Vesa Hihnala on koko nauta-alueen kenttäpäällikkö.
Matti Kastarinen jatkaa koko naudan hankinta-alueen kenttäedustajana tehtävinään
ruokinnansuunnittelu ja neuvonta, sonniplustilavierailut ja investointikysymykset. Lisäksi
hänestä tulee nyt Pohjois-Savon ja Kainuun
alue-edustaja tehtävänään MP-sopimukset ja
tilavierailut.
Pekka Taipale on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alue-edustaja ja vastaa nautahankinnoista, MP-sopimuksista ja tilavierailuista
maakunnassa. Hän toimii myös logistiikan tukihenkilönä. Matti Kastarinen ja Pekka Taipale ovat työparina pohjoisalueella ja toimivat
tarvittaessa toistensa sijaisina.
Jouko Jaakola on Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan alue-edustaja. Hän
vastaa nautahankinnoista, MP-sopimuksista,
tilavierailuista ja ruokintaneuvonnasta alueella. Jarmo Niemelä on yhteyshenkilö EteläPohjanmaalla ja toimii lastausmiehenä.
Timo Hietanen on Keski-Suomen alueedustaja. Hän vastaa nautahankinnoista,
MP-sopimuksista, tilavierailuista ja ruokintaneuvonnasta alueella. Jouko Jaakola ja Timo
Hietanen ovat eteläisen alueen työpari ja toimivat tarvittaessa toistensa sijaisina.

KeskiPohjanmaa

PohjoisPohjanmaa

PohjoisSavo

Pohjanmaa
EteläPohjanmaa

Satakunta

Kainuu

KeskiSuomi

Pirkanmaa

Mårten Lassfolk on vasikkakoordinaattori koko hankinta-alueella toimien kasvattajien yhteyshenkilönä. Hän
vastaa välitysvasikkatasapainosta, sen
seurannasta sekä suunnittelee kasvattamoiden täytöt yhteistyössä logistikkasuunnittelun kanssa. Hän jatkaa myös
alue-edustajana Pohjanmaan maakunnan alueella vastaten alueen tilavierailuista ja MP sopimuksista.

Saara Rantanen on Limousin tuotannonohjaaja toimien limousin-yhteistyön
lisäksi tuotantoneuvojana kaikille emolehmä- ja pihvitiloille.
Alue-edustaja on henkilö, joka ensisijaisesti vastaa ko. nauta-alueen tuottajayhteistyöstä. Tuottaja voi aina ottaa
yhteyttä myös muuhun Snellmanin henkilökuntaan heidän vastuualueidensa
mukaisesti.		
HJ

50 000 porsasta, niin monta
Tove Donner on tarkastanut
tänä vuonna. Vuoden aikana
Toven tehtävänä on ollut vierailla lihasikatiloilla ja kartoittaa kuinka porsaat selviytyvät
kasvatuksen aikana.
Vuosi sitten pidetyn sikaseminaarin aikana esitettiin toivomus, että porsaiden
laatua seurattaisiin järjestelmällisesti lihasikaloissa. Tove Donner sai tehtäväkseen
vierailla lihasikaloissa sekä neuvoa ja tarvitaessa ratkaista erilaisia ongelmakohtia.
Vuoden aikana hähen autonsa on kulkenut erinäisiä kilometrejä. Yli 60 Snellmanin lihasikaloista on saanut neuvontavierailun vuoden aikana.

Kuvia tukena keskusteluissa
Tove on ottanut paljon kuvia tilavierailujen aikana sekä hyvistä ratkaisuista,
joissa olosuhteet ovat olleet optimaalisia, ja huonommista esimerkeistä, jotka
ovat vaatineet toimenpiteitä heti. Tämä
kuvamateriaali ja yhteenvedot porsaskartoituksesta esiteltiin tuottajille syksyn
sikatilaisuuksien aikana. Tuottajilta saatu
palaute on ollut erittäin hyvä.
– Tuottajat ovat olleet iloisia ja tyytyväisiä
vierailuista ja siitä, että panostamme lihasikaloiden neuvontaan.

Tilavierailu Munsalassa
Joulukuun alussa Kunnon Perhetila -lehti
sai tulla mukaan tilavierailulle Leif Solvinin sikatilalle Munsalassa, Uudessakaarlepyyssä. Sikojen lisäksi neuvontavierailun

aikana tarkistetaan myös perustiedot
ruokinnasta ja sen optimointi, terveydenhuolto sekä lääkintä yhdessä tuottajan
kanssa. Leifillä on ollut eläinlääkäri käymässä tilalla viimeksi lokakuussa ja pöytäkirjassa ei ole suurempia huomautuksia.
Hän käyttää liemiruokintaa ja ruokkii siat
kolme kertaa päivässä.
Tällä hetkellä tilalla on 1 235 eläintä kolmessa erässä, jotka ovat olleet sikalassa
100, 75 sekä 30 päivää. Tove ja Leif käyvät läpi osastot yhdessä. Tasaisen laadun
ja eläinten rakenteen lisäksi Tove katsoo
myös eläinten käyttäytymistä sekä perusasioita osastolla – onko valoa ja virikkeitä
riittävästi ja onko tilan tautisuojaus kunnossa. Vanhimmat siat alkavat olla valmiita teurastusta varten ja Leif rajoittaa
ruokintaa, jotta eläimet eivät lihoisi liikaa.
Siat ovat kasvaneet tasaisesti ja osastolla
on erittäin rauhallista.
Viimeksi saapuneiden eläinten osastolla
on sitä vastoin pari ongelmaa. Osa sioista
on pantu sairaskarsinaan etupäässä jalkaongelmien vuoksi, mutta myös siksi, että
hännänpurentaa ja yskää on esiintynyt.
Yskiviä sikoja on lääkitty, mutta Tove ottaa kuvia sairaista sioista, jotta porsastilan
kanssa voitaisiin selvittää miksi muuten
hyväindeksisillä sioilla on jalkaongelmia
näin aikaisin.

Vahvistaa porsasvälitystä
Tehty kartoitus vahvistaa porsasvälitystä
ja mahdollistaa sekä myönteisen palautteen että rakentavan kritiikin välittämisen
porsaiden tuottajille. Tove, joka on työskennellyt Snellmanilla kaksi vuotta, viihtyy itse erittäin hyvin kentällä tuottajien
kanssa. Ennen työtään Snellmanilla hän
työskenteli yhdeksän vuotta terveysluokista vastaavana Sikavassa ja myös hänen
omista kokemuksista siantuottajana on
ollut apua neuvontatyössä.
– Tämän vuoden aikana olen oppinut tuntemaan tuottajat paremmin. Työ on ollut
erittäin mielenkiintoista, sillä jokaisella
tilalla on oma historiansa.
HJ

- 16 -

- 17 -

Kunnon Perhetila

Kunnon Perhetila

Tuottajien näkemyksiä

ketjuinformaatiosta
Tuottajien näkemyksiä ketjuinformaatiosta kysyttiin osana
lihantarkastuksen uudistamisen edellytyksiä selvittävää
tutkimushanketta. Ketjuinformaatiota voidaan kehittää
tuottajien, teurastamoiden ja viranomaisten yhteistyöllä.

Lihantarkastus tukeutuu osittain ketjuinformaatioon, eli teuraita koskeviin tietoihin, joita
tuottajan on toimitettava teurastamoon silloin, kun tilalta lähetetään eläimiä teurastettavaksi. Ketjuinformaatiota kerätään, koska
kaikki elintarvikkeiden turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten esim. antibioottijäämät
tai salmonella, eivät näy lihantarkastuksessa
ilman kalliita ja aikaa vieviä laboratorioanalyysejä. Teurastamo saa ketjuinformaatiosta etukäteen tiedon eläimistä, jotka edellyttävät
erityisiä teurastusjärjestelyjä.

Silmämääräinen lihan-tarkastus
Ketjuinformaatiota on kerätty sikatiloilta jo
vuodesta 2008 alkaen, mutta sen merkitys

kasvoi, kun Euroopan unionissa
päätettiin siirtyä terveiden sikojen osalta silmämääräiseen lihantarkastukseen 1.6.2014 alkaen.
Silmämääräisessä lihantarkastuksessa luovutaan elinten ja ruhojen tunnustelusta ja viiltämisestä
ja siirrytään pelkästään silmämääräiseen tarkastamiseen. Silmämääräiseen lihantarkastukseen
voidaan valita vain siat, joista on
riittävä ketjuinformaatio ja jotka
ovat ketjuinformaation ja elävänä
tarkastuksen perusteella terveitä. Jos ehdot eivät täyty, ruho ja
elimet tarkastetaan normaalia
tarkemmin tunnustelemalla ja viiltämällä.

Luotettavuus tärkeää
Ketjuinformaation
perusteella
tehtävä päätös lihantarkastustavasta on käytännön vaikutuksiltaan huomattava, koska
normaalista poikkeava lihantarkastus teurastuslinjassa edellyttää erityisjärjestelyjä. Onkin siis
tärkeää, että ketjuinformaatio on
luotettava. Koska ketjuinformaatio on entistä keskeisempi osa
lihantarkastusta, selvitimme nykyjärjestelmän ongelmia ja kehittämismahdollisuuksia tuottajille
suunnatulla kyselyllä osana maaja metsätalousministeriön rahoittamaa tutkimushanketta. Kysely
lähetettiin 770 liha- ja yhdistelmäsikalalle, joilta saatiin 153 vastausta (vastausprosentti 19,8 %).

Selvä enemmistö vastaajista uskoi ketjuinformaation parantavan elintarviketurvallisuutta
ja ehkäisevän eläintautien leviämistä, mutta
nykymuotoisessa ketjuinformaatiossa tunnistettiin paljon kehitettävää. Yleisimmin turhautumista vastaajien keskuudessa aiheutti
samojen tietojen täyttäminen lomakkeeseen
aina, kun eläimiä lähetetään teurastettavaksi.
Ongelma on mahdollista ratkaista lomakkeilla, joihin perustiedot tallentuvat seuraavan
täyttökerran pohjaksi.
Kyselyssä selvitettiin myös ketjuinformaation
luotettavuutta. Yleisimmäksi ketjunformaation luotettavuutta heikentäväksi tekijäksi
vastanneet tunnistivat aikaviiveen ketjuinformaation lähettämisen ja eläinten noutamisen
välillä. Kyselyyn vastanneet lähettivät ketjuinformaation tyypillisesti teurasilmoituksen
mukana viikkoa ennen sikojen noutoa. Viikon
aikana eläinten terveydentilassa sekä painonkehityksessä voi tapahtua muutoksia, joiden
vuoksi ketjuinformaatiota varten arvioidut
siat eivät välttämättä ole kaikki samoja kuin
ne, jotka lähetetään teurastamolle. Vastausten perusteella muutoksia voi aiheuttaa myös
teuraskuljetusten täyttötarve, minkä vuoksi
lastattavien sikojen määrä voi poiketa hieman
teurasilmoituksesta. Vastausten perusteella
viiveestä ketjuinformaation lähettämisen ja
eläinten noudon lähellä ei aiheudu kovin suurta suhteellista virhettä, sillä 77% vastaajista
arvioi, että arvioitu sikajoukko vastaa keskimäärin yli 90%:sti teurastamolle lähetettäviä
eläimiä. Vastaajista 19% tosin katsoi, että arvioidut siat vastaavat vain 70%-90% lähetettyjä
eläimiä. Jotkut vastaajat toivoivatkin mahdollisuutta tehdä muutoksia ketjuinformaatioon
mahdollisimman lähellä teurastusajankohtaa
tiedon luotettavuuden parantamiseksi. Nykyinen sähköinen ketjuinformaatiolomake
lukittuu Snellmanin järjestelmässä teurasilmoituksen mukaista noutoviikkoa edeltävän
viikon maanantai-iltana. Tämän jälkeen tapahtuneista muutoksista voi ilmoittaa teuraserän
mukana tulevalla liitteellä.

MTT ja Figen Oy
tutkimusyhteistyöhön
MTT
Kotieläintuotannon
tutkimus ja Figen Oy ovat
allekirjoittaneet sopimuksen lihasikatuotannon tutkimusyhteistyöstä Längelmäen testiasemalla. Sopimuksen
mukaisesti Figen Oy tarjoaa MTT:lle lihasikatutkimukseen
tarvittavan toimintaympäristön ja siihen liittyvät eläinten
hoitoon ja tutkimusten ylläpitoon liittyvät palvelut.
Figen Oy on lihasikatutkimukseen MTT:lle luonteva kumppani. Längelmäellä on jalostustoimintaa varten suunniteltu
lihasikala, missä mittaus ja tiedon keruu on arkipäivää. Tämän resurssin hyödyntäminen kotimaisen tiedon tuottamiseen kustannustehokkaasti on järkevää kaikille osapuolille.
Näin saamme säilytettyä ja lisättyä suomalaista sianlihantuotannon osaamista kotimaassa.
Längelmäen testiaseman lisäksi MTT:n sikatalouden tutkimustoimintaa jatketaan myös kumppanuustiloilla. Hyvinkään tutkimusasemalta saatua vankkaa kokemusta ja osaamista hyödynnetään nyt uusissa toimintaympäristöissä
entistä kustannustehokkaammin.

Lääkityskysymyksen ongelmallisuus
Ketjuinformaatiossa kysytään Eviran ohjeiden
mukaisesti, onko lähetettäville sioille käytetty
varoajallista lääkettä tai lääkerehua viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kysymys voi
olla tuottajan kannalta ongelmallinen, koska
lainsäädäntö ei edellytä lääkittyjen sikojen
tunnistamista lääkkeen varoajan päättymisen
jälkeen, eikä tuottaja sen vuoksi välttämättä
tiedä, onko teuraserässä lääkittyjä eläimiä,
joiden varoajat ovat päättyneet. Kun nykyistä ketjuinformaatio-ohjeistusta suunniteltiin,
lääkityskysymyksen ongelmallisuudesta sikojen osalta oltiin tietoisia, mutta kysymyksellä
pyrittiin selvittämään sikalan terveyshistoriaa
laajemmin, koska sikalassa lääkittyjen sairauksien ajateltiin voivan näkyä myös teuraserässä. Lääkityskysymyksen ongelmallisuudesta
huolimatta 42% kyselyyn vastanneista tuottajista ilmoitti kykenevänsä ilmoittamaan 3 kk:n
sisällä lääkityt siat, joiden varoajat ovat päättyneet nimenomaan teuraseräkohtaisesti.

Laatuvirheiden ilmoittaminen
Osa teurastamoista kysyy ketjuinformaatiolomakkeessa myös laatuvirheiden, kuten ty-

Figen EuroTier –messuilla
Figen Oy osallistui ensimmäistä kertaa EuroTier -messuihin 11 - 14.11.2014. Messut järjestetään joka toinen vuosi
Hannoverissa Saksassa. EuroTier kokoaa kotieläintuotannon keskeiset yritykset koko Euroopasta. Näytteilleasettajia oli yhteensä 2 360 ja vierailijoita neljän päivän aikana
156 000, joista n. 30 000 kansainvälisiä, eli muualta kuin
Saksasta. Venäläisiä oli melko runsaasti liikkeellä, tilanteesta huolimatta. Erityisen paljon kävijöitä oli Kiinasta.
Figen jakoi osaston espanjalaisen yhteistyökumppaninsa
Kubuksen kanssa. Kubukselta Figen ostaa siemenannosten
laimennusnesteen. Messuun osallistumisen tavoitteena oli
parantaa Figenin tunnettuutta kansainvälisillä genetiikkamarkkinoilla, esitellä Figeniä yrityksenä, sekä kertoa konseptistamme että jalostusohjelmastamme. Suomalainen
vaihtoehto sai hyvän vastaanoton. Suomalainen genetiikka
kiinnostaa globaalisti. Suomen
erinomainen eläintautitilanne on
selkeä kilpailuetu ja Figenin ratkaisu on kokonaistaloudellisesti
tehokasta genetiikkaa.
www.eurotier.com

rien, paiseiden, purtujen häntien,
liikuntavaivojen ja yskän esiintyvyyttä teuraserässä. Kyselyssä selvitettiin, kuinka hankalana
tuottajat pitävät laatuvirheiden
arvioimista. Hankalimpina pidettiin paiseisten ja 3 kk:n sisällä
yskineiden sikojen lukumäärän
arvioimista. Osalle vastaajista oli
epäselvää, pitääkö purrut, mutta parantuneet hännät ilmoittaa.
Laatuvirheitä koskevan tiedon
laatua ja yhteismitallisuutta voitaisiin parantaa määrittelemällä
ilmoitettavat laatuvirheet nykyistä tarkemmin, mikä puolestaan
vaatisi jonkin verran asiaan panostamista sekä teurastamoilta
että tuottajilta.

Kehittävä palaute
Ketjuinformaatioon kuuluu myös
palaute lihantarkastuslöydöksistä
tuottajille. Palautteella on ollut
vaikutusta, sillä 43 % vastaajista
ilmoitti ryhtyneensä palautteen

perusteella toimenpiteisiin sikalassa. Yleisin
palautteen perusteella aloitettu toimenpide
oli suolinkaislääkitys. Tuottajapalautetta voidaankin pitää käytännön vaikutuksiltaan keskeisimpänä osana ketjuinformaatiota tähän
mennessä.
Lihantarkastuksen uudistamiseen liittyen
EU:ssa ollaan laatimassa sikojen ketjuinformaatiolomaketta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ketjuinformaatiotietoja sekä
helpottaa jäsenvaltioiden välistä kauppaa.
Ketjuinformaatiolomakkeen tiedot olisivat
siis pakollisia kaikissa jäsenvaltioissa. Asetusluonnoksen käsittely on vielä kesken, joten
sen tarkkaa sisältöä ja voimaantuloajankohtaa
ei vielä tiedetä. Kysely koski nykymuotoista
ketjuinformaatiota, mutta vastauksia voidaan
hyödyntää, kun teurastamojen tiedonkeruujärjestelmiä muutetaan uuden EU-lainsäädännön astuttua voimaan.

Timo Nieminen
Tutkimusjohtaja
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
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Kunnon Perhetila

Kunnon Perhetila

Uudet navetat

Kaisa ja Pertti Pohja Kuru, Ylöjärvi
Maanantaina 24.11. järjestettiin emolehmäpihaton avajaiset
Pertti ja Kaisa Pohjan tilalla Kurussa. 60:lle emolle rakennetussa kuivikepohjaisessa pihatossa on erityisesti kiinnitetty huomiota kalusteiden toimivuuteen ja jaloittelualueella valumavesien
talteenottoon.

Herkko Asikainen, Kiuruvesi

Sonniplusruokintapäivät

Lamberg Mty, Oulu
Lamberg Mty:n navetan avajaisissa Oulussa 4.11. kävi noin
400 vierailijaa. Maatalousyhtymään kuuluvat Henri ja Tarja
Lamberg sekä heidän poikansa
Richard Lamberg. 70 lehmän navetta on rakennettu betonielementeistä ja siinä on lypsyasema. Kuvassa mukana Snellmanin
Eero Sallinen ja Richardin puoliso Kati.

Syksyn sonniplus-tilaisuudet
pidettiin syyskuussa yhteistyössä Suomen Rehun kanssa
neljässä tilakohteessa KeskiSuomessa ja Pohjanmaalla.

Päivien pääteemana oli lihanautojen kasvunseuranta ja ruokinta, joita käytiin läpi niin Snellmanin kuin
Suomen Rehun lyhyissä puheenvuoroissa. Erityisen kiinnostavaa
monille oli mahdollisuus tutustua
käytännössä tilojen tapaan järjestää mm. vasikoiden juotto ja kasvavien nautojen ruokinta.
Rehujen varastointi, säilöntä ja eri
ruokintaratkaisut herättivät myös
paljon keskustelua. Tilaisuuksissa
järjestettiin seosrehunäytös, eli appeen valmistus ja jako käytännössä.
Monelle kävijälle jo pelkästään
keskustelut isäntäväen ja muiden

mukana olleiden kanssa antoivat paljon. Tilaisuuksiin osallistui tuottajia lähes 100 tilalta.
Kiitokset kaikille mukana olleille tuottajille ja
yhteistyökumppaneille, erityiskiitos näille neljälle tilakohteelle! 			
VH

Ville Huhtala, Kauhava 25.9.

Herkko Asikainen ja Essi Keto pitivät navetan avajaisia Kiuruvedella 24.10. Tilan n. 70 lehmälle on rakennettu Conexx-tyyppinen puolilämmin yhden robotin navetta.

Juha Raatikainen,
Viitasaari
Viitasaarelainen Juha Raatikainen otti marraskuussa käyttöön laajennetun
kylmäkasvattamon. Tilan
kokonaiseläinmäärä
on
tämän jälkeen n. 200 kpl.
Maitorotuisten
sonnien
päiväkasvut ovat Raatikaisella huipputasolla.

Harri Eteläniemen tila, Kalajoki 18.9.

Benny Nybäck, Mustasaari
Mustasaarelainen Benny Nybäck rakensi uuden pihvinautojen
loppukasvattamon noin 130 eläimelle. Investoinnin myötä on
tavoitteena nostaa emolehmämäärä 70:een ja kasvattaa itse
kaikki syntyvät vasikat teuraaksi.

Kari Hänninen, Hankasalmi
Päivi ja Kari Hännisen pihattonavetan
avajaisia vietettiin 19.9. Keski-Suomessa
Hankasalmella.
Hännisen kahden lypsyrobotin navetta
kiinnosti tuottajia ja sidosryhmiä laajalta
alueelta. Uuden navetan käyttöönoton
jälkeen vanha navetta peruskorjataan
nuorkarjan käyttöön.

Matti Jäsbergin tila,
Kannonkoski 17.9.

Arto Viitalan tila, Jalasjärvi 24.9.

Hyvä kysymys!
Onko sinullakin kysymys Snellmanin alkutuotannolle?
Lähetä se osoitteella ann.knutar@snellman.fi.
 Saanko ystävän ottaa
mukaan tuottajakauppaan?
Vastaus: Kyllä, mutta ainoastaan matkatoverina. Sopimustuottajat saavat ostaa tuottajakaupasta näyttämällä voimassa
olevan tuottajakortin. Ostot
maksetaan pankkikortilla eivätkä ne ole jälleenmyyntiä varten.

 Kuinka menetellään, jos
halutaan ostaa Snellmanin
haalari?
Vastaus: Ilmoittakaa koot ja
kuinka monta haalaria haluatte
ostaa alkutuotannon konttoriin,
niin postitamme ne teille. Osto
voidaan vähentää seuraavasta
tilityksestä, vaihtoehtoisesti lähetämme laskun.

 Kuuluuko siitossonnille
pihvilisä?
Vastaus: Sonnien pihvilisäehdot ovat seuraavat:
Rotu väh. 75% Ch, Li, Hf, Ab,
Si, Ba
Paino väh. 300 kg
Luokka väh. RRasva 1, 2, 3, 4
Ann Knutar
Ikä max 30 kk
MP-toimiston esimies

TEIMME KAIKKEMME
JOTTA ONNISTUISIT.
SIKSI ANNOIMME
KINKUN LEVÄTÄ YÖN YLI.

Snellmanin kinkkujen annetaan levähtää suolaamisen jälkeen
vuorokausi ennen pakkaamista. Siksi ne eivät kutistu paistettaessa
liikaa. Ainutlaatuinen maatiaispossu ruokitaan viljapohjaisesti
ilman gm-rehua ja sitä kasvatetaan vain Snellmanin perhetiloilla.
Tutustu: snellman.fi/maatiaispossu

