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Jauheliha on vakava asia!
Neuvontateema

Kunnon suomalaista lihaa
■ Suomalaisen tuorelihan uusi vaihe on
alkanut. Suomen suosituin tuorelihatuote,
jauheliha, on nostettu vähemmän arvostetusta tuotteesta todelliseksi laatutuotteeksi. Snellman haluaa nyt, yhä selvemmin
nostaa esiin laatutekijät jauhelihassa – tuoteryhmä, joka on yksi merkittävimmistä
koko lihantuotantoketjun tulevaisuuden
kannattavuutta ajatellen.
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Alkuvuotta ovat finanssikriisin lisäksi leimanneet maamme tuotantotukiin kohdistuvat suuret muutokset. Riippumatta
siitä, miten mahdolliset porrastukset toteutetaan, on maataloustuki tästä eteenpäin irti varsinaisesta lihantuotantoketjusta.
Tilatuki ajautuu suurelta osin tuotantoketjun ulkopuolelle ja jatkossa emme voi enää
puhua kuluttajatuesta. Tämä tarkoittaa
samalla sitä, että kilpailu tuontilihan kanssa
tulee yhä kovemmaksi.
Tästä johtuen uskomme, että nyt on korkea aika kertoa enemmän tuotantoketjumme valttikorteista laajemmalle yleisölle.
Olemme vakuuttuneita, että mikään muu
yritys Suomen ulkopuolella ei voi tarjota
suomalaisten suosikkilihatuotetta suomalaisille kuluttajille sillä samalla korkealla
laatutasolla ja säilyvyydellä kuin Snellmanin
”kunnon” -tuotantoketju.

Tämän haluamme nyt kertoa suomalaisille
kuluttajille. Olemme vielä tämän projektin
alkuvaiheessa ja tulemme kertomaan siitä
lisää sen edistyessä. Mediapanostuksen
lisäksi kesän Farmari-näyttely Kokkolassa,
jossa Snellman on yksi pääyhteistyökumppaneista, on tärkeä osa tämän vuoden tiedotusvaiheista. Haluamme näkyvällä tavalla
ottaa tuottajamme mukaan tähän kampanjaan. Meidän tulee yhdessä vakuuttaa Suomen kansalle, miksi suomalainen tuoreliha
Snellmanin tuottajilta on parempaa kuin se,
mitä monesti hämäristä lähteistä, dumpataan tänne ulkomailta.
Emme luonnollisestikaan saa missään vaiheessa unohtaa varmistaa, että suomalainen todellakin on parempaa. Siksi pidämme
kiinni laatuvaatimuksistamme ja muistamme, että aina jossakin on vielä varaa parantaa ja tehostaa toimintaa.
Tulkaa mukaan kampanjaan puhumaan
kunnon suomalaisen lihan puolesta – ja tekemään siitä vieläkin parempaa.

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja

Teurasmäärät 1993–2008
(budjetti 2009)

		
ELÄINVÄLITYS
PORSAITA, kpl
VASIKOTA, kpl
Ternivasikoita

2004

2005

2006

2007

2008

93 473
9 019
4 409

96 421
8 628
4 890

101 537
8 680
4 774

100 521
8 693
4 361

107 357
10 450
5 867

TEURASPAINOT			
Lihasika, kg
90,0
91,2	
92,9
92,4
92,7
Emakko, kg
174,5
177,4
184,9
188,8
184,1
Sonni, kg
309,2	
307,5
312,0
321,3
323,4
Lehmä, kg	261,9	258,8	263,5	270,0	272,1
Hieho, kg	229,5	228,3	233,1	237,0	242,6
TUOTTAJAHINNAT
Lihasika, c/kg
1,25
1,31
1,34
1,38
1,52
Sonni, c/kg	2,24	2,37	2,53	2,58	2,74
Lehmä, c/kg
1,29
1,41
1,56
1,62	
1,76
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Määrien kasvu jatkui 2008
■ Snellmanin naudan- ja sianlihanhankinta kasvoi vuoden
2008 aikana miljoona kiloa (+ 4,2 %) edeltävään vuoteen verrattuna. Naudanteurastus kasvoi 2 % ja sianteurastus reilut 5
%. Tämä tarkoittaa sitä, että lihanhankinta on kasvanut vuosittain jatkuvasti sen jälkeen, kun Snellman otti teurastamon
käyttöön vuonna 1995. Vuodelle 2009 olemme budjetoineet
kasvun jatkuvan ja hankinnan nousevan 26,5 milj. kiloon.
Koko maassa naudanteurastus laski 7,4 % 80,2 milj. kiloon.
Myös naudanlihankulutus laski aavistuksen 94 milj. kiloon.
Suomen Gallup Elintarviketieto ennustaa tuotannon ja kulutuksen laskun jatkuvan noin 1,5 %:n tahtia myös kuluvana
vuonna.
Siantuotanto kasvoi Suomessa vuonna 2008 1,4 % 216,2 milj.
kiloon. Kulutus kasvoi reilut 2 % 188,4 milj. kiloon. Ennusteen
mukaan kasvava tuotantotrendi katkeaa tänä vuonna. Siantuotannon odotetaan laskevan 2-3 prosenttia, kun taas kulutuksen odotetaan kasvavan edelleen aavistuksen verran. EU:n
sisällä siantuotannon laskun odotetaan nyt jäävän aiemmin
laskettua pienemmäksi. Tuotanto laskee enemmän uusissa
itäisissä jäsenvaltioissa, mutta vanhemmissa läntisen Euroo-

pan jäsenvaltioissa laskun ennustetaan jäävän alle prosentin.
Snellmanin eläinvälitys kehittyi hyvin positiivisesti vuoden
2008 aikana. Vasikkavälitys kasvoi 20 %, ternivasikoiden välitys kokonaista 35 %. Porsasvälitys kasvoi 7 %, johtuen siitä,
että onnistuimme vuoden kuluessa pitämään yllä suhteellisen
hyvän tasapainon. Koko maassa vasikkavälitys kasvoi 3 %, kun
taas porsasvälitys laski 5 %.
Snellmanin keskimääräinen tuottajahinta nousi vuoden 2008
aikana noin 15 c/kg sekä naudan että sian osalta. Snellman avasi vuoden 2009 noin 5 sentin sonnin kilohinnan korotuksella.
Sianhintaa sitä vastoin laskettiin 3 c/kg, johtuen voimakkaista
markkinahintojen laskuista. Keskimääräinen sianhinta EU:ssa
laski vuoden vaihteessa arvioitua enemmän ja esimerkiksi
Ruotsissa ja Tanskassa on keskihinta nyt noin 30 c/kg alempi kuin Suomessa. Kruunun heikko kurssi vaikuttaa läntisen
naapurimaamme hintatasoon. Epävarma tilanne markkinoilla
tekee hintaennusteiden tekemisen hyvin epävarmaksi, mutta
Euroopassa sianhinnan odotetaan edelleenkin vakiintuvan kesäksi korkeammalle tasolle.
TG



Kunnon jauhelihassa lukee Snellman
Snellman tuo markkinoille taatusti tuoreen jauhelihan
Tammikuun puolivälissä Snellman toi kauppoihin
Kunnon jauhelihan – suomalaisten lempielintarvikkeen
joka on valmistettu taatusti pakastamattomasta
raaka-aineesta.Teollisesti valmistetun jauhelihan
myynti on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa,
tutkimuslaitos Foodwestin tutkimuksen mukaan.
Hinnan ohella suomalainen pitää tuoreutta tärkeimpänä
valintakriteerinä. Kunnon jauheliha täyttää tämän
kriteerin.
Suomalaisten lempielintarvike

Tuore ja kotimainen

Jauheliha on Suomessa yksi merkittävimmistä elintarvikkeista. Puolet suomalaisten syömästä tuorelihasta on jauhelihaa,
vuosittainen kulutus on nykyisin yhteensä
30 miljoonaa kiloa. Jauhelihaa kulutetaan
tasaisesti kaikkien ikäryhmien talouksissa
ja siinä ei ole alueellisia eroja. Foodwestin
tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista
syö jauhelihaa vähintään kerran viikossa,
lähinnä kastikkeena, lihapullina tai laatikkoruokina. Suomalaisten lempiruokalajien
joukossa kymmenestä suosituimmasta
ruokalajista viidessä on käytetty jauhelihaa, Suomen Gallupin vuonna 2008 tekemän tutkimuksen mukaan.

Kunnon jauheliha -nimellä Snellman haluaa panostaa siihen, että
liha on taatusti tuore ja taatusti
kotimainen. Ja koska hyvänlaatuinen jauheliha voidaan tehdä
vain hyvänlaatuisesta liharaaka-aineesta,
on myös Maatilan Parhaat -ohjelma nostettu esille markkinoinnissa.
– Tuomme kauppoihin Kunnon jauhelihan,
sillä haluamme, että suomalaisten syömä jauheliha on valmistettu laadukkaasta
suomalaisesta lihasta, jota ei ole missään
tuotannon vaiheessa pakastettu. Pakastettaessa lihan solurakenne rikkoutuu, jolloin
lihan väri, tuoksu ja mehevyys kärsivät,

Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Henrik Snellman selventää.
Kuluttaja huomaa eron lihan mehevyyden
lisäksi myös siinä, että ruokaa valmistettaessa lihasta erkaneva nestemäärä vähenee.
Tuoreus on merkittävää myös siksi, että
monissa kotitalouksissa on tapana pakastaa jauhelihaa. Koska lihan voi pakastaa
vain kerran, on tärkeää, että tuote on tehty pakastamattomasta lihasta.
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Kunnon jauhelihan tuotantoprosessi

Naseva

Anelma

Sikava

Maatilan Parhaat -ohjelmassa tuotetaan
parasta mahdollista raaka-ainetta korkealaatuiselle tuotteelle – Kunnon jauhelihalle.



Teurastus ja jäähdytys.Teurastushygienia on
etusijalla, mikä takaa jatkuvan tuotantoketjun
laatua. Sianruhot tarvitsevat vuorokauden
jäähdytyksen ennen kuin ne voivat jatkaa
tuotantoprosessissa eteenpäin, naudanruhot
taas puolitoista vuorokautta.

Kun koko tuotanto tapahtuu samojen seinien sisällä ruhoja tai lihoja
ei tarvitse kuormata ja kuljettaa
rakennuksesta toiseen, vaan ne siirtyvät automaattisesti leikkaamoon
katossa olevien kuljettimien avulla.
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Valttikorttina integroitu tuotanto
Kasvavat tuotantovolyymit sekä vaatimus
tuoreen jauheliharaaka-aineen jatkuvasta
saatavuudesta asettavat entistä suurempia vaatimuksia suunnittelulle. Tuotannon
kaikkien yksityiskohtien on toimittava
moitteettomasti, aina raaka-aineen ostosta valmiin tuotteen kylmävarastointiin.
Snellman on valtakunnallisesti toiseksi
suurin jauhelihatoimittaja. Viikolla kolme
valmistettiin 145 000 kg jauhelihaa, mikä
on Snellmanille uusi viikkoennätys.
Snellmanin integroidun tuotantoprosessin
ansiosta pystymme valmistamaan jauhelihan täysin tuoreesta lihasta. Koko tuotannon hoitaminen samojen seinien sisällä,
jolloin ruhoja tai lihoja ei tarvitse kuormata ja kuljettaa rakennuksesta toiseen, on
eduksi tuotteiden puhtaudelle ja tuoreudelle. Lisäksi lämpötila pystytään pitämään
sallituissa rajoissa koko prosessin ajan. Jauhelihan käsittelyssä kriittinen lämpötila on
+ 2 °C. Lämpötila tarkastetaan sekä lihan
saapuessa jauhettavaksi että jauhelihan
pakkausvaiheessa.
Integroitu tuotanto varmistaa myös hyvää
hygieniaa. Mitä vähemmän tuotannossa on
erilaisia käsittelyvaiheita, sitä puhtaampaa
liha on mikrobiologisesti. Lisäksi tuotantoajat lyhenevät, mikä pidentää tuotteiden
myyntiaikaa myymälöissä. Näiden kaikkien
seikkojen yhteisvaikutuksesta liha on edelleenkin tuoretta päästessään kuluttajan
lautaselle.

Eri sekoituksiin käytetään eri lihoja.
Lihanleikkaajat tietävät miten osat
lajitellaan, jotta lajitelmat voidaan
hyödyntää parhaiten. Ja paljon lihaa
tarvitaankin: jauhelihatuotannon
nopeus on 80 pakettia minuutissa.

– Snellmanin integroitu tuotantoprosessi sialle ja naudalle on lajissaan ainutlaatuinen, kertoo Snellmanin laatupäällikkö
Mikael Snellman. Tänään teurastettavien
sikojen liha on parhaassa tapauksessa jo
seuraavana päivänä jauhelihapakkauksessa.
Valmiit tuotteet kuljetetaan lähettämöstä
yöllä tai seuraavana aamupäivänä, mikä
puolestaan pidentää tuotteen myyntiaikaa
myymälöissä.

Hyvä hygienia alusta lähtien
Liharaaka-aineen laadulla on suuri vaikutus jauhelihan laatuun. Jauheliha on mikrobiologisesti herkkä tuote, koska siinä on
paljon ilman ja tuotantolaitteiston kanssa
kosketuksiin joutuvia pintoja, joissa bakteerit pääsevät helposti kasvamaan. Sen
vuoksi on erittäin tärkeää, että tuotannossa käytetty liha on mahdollisimman puhdasta ja laadukasta jo saapuessaan teurastamoon.
– Hygieniaa on tarkkailtava aivan alusta
saakka, toteaa Roland Snellman, lihapakkaamon ja esivalmistelujen tuotantopäällikkö.Valvonta alkaa jo eläinten puhtaudesta ja teurastushygieniasta ja jatkamme
sitä koko prosessin ajan. Kehitämme työmenetelmiämme koko
ajan vähentääksemme lihan
koskettelua ja parantaaksemme siten sen mikrobiologista puhtautta entisestään.
HJ

Liharaaka-aine pienitään ja jauhetaan sen jälkeen kaksi kertaa.Toisen jauhatuksen jälkeen
liha jaetaan tasakokoisiin annoksiin. Kriittinen
lämpötila jauhelihalle on +2°. Se tarkistetaan
sekä lihan saapuessa jauhatukseen että paketoinnissa.

Pienimisen ja ensimmäisen jauhatuksen
jälkeen tarkistetaan mm., että lihasekoituksessa on oikea rasvapitoisuus. Robert
Svenlin näyttää äsken testattua koepalaa.

Valmis tuote jatkaa lähettämöstä kauppoihin
jo yön tai seuraavan aamupäivän aikana, mikä
antaa tuotteelle pitkän myyntiajan.Tuotteella
on 8–9 päivän säilyvyys. Muista kuluttajana
jatkaa tuotteen kylmäketjua ja kuljeta jauheliha kylmälaukussa kaupasta kotiin.



Snellman Kokkolan Farmarinäyttelyn pääyhteistyökumppaniksi
Snellman on yksi Farmari-näyttelyn 2009 pääyhteistyökumppaneista. Yhteistyösopimus ProAgria Keski-Pohjanmaan
kanssa allekirjoitettiin 15.1.2009. Farmari Suomen Maatalousnäyttely 2009 pidetään Kokkolassa 30.7–2.8.2009. Aktiivisella
osallistumisellaan Snellman tiivistää yhteistyötään ProAgrian
sekä naudan- ja siantuottajien kanssa. Lisäksi messut tarjoavat mahdollisuuden antaa suurelle määrälle kuluttajia tietoa
Snellmanista ja suomalaisesta elintarvikeketjusta.
Näyttelyalue on kolmen hehtaarin kokoinen alue Kokkolan Vapaa-aikakeskuksen ympäristössä. Farmari-näyttelyjohtajan Tapio Kurjen mukaan messuille
odotetaan 80 000 kävijää ja 500 näytteilleasettajaa. ProAgria Keski-Pohjanmaa
juhlii tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa ja
Farmari on keskeinen osa juhlavuotta.
Kotieläintuotanto on hyvin tärkeää Keski-Pohjanmaalle. Siksi kotieläimet ovat
myös hyvin edustettuina Farmarissa
2009. Näyttelyn pääteema on menestyvä elintarvikeketju ja monipuolistuva
maaseutu. Näiden pääteemojen lisäksi
on muita erityisteemoja kuten maatilan
johtaminen, hyvinvointi ja jaksaminen
sekä energia.

Snellmanin panostusta suomalaiseen tuorelihaan esitellään
Menestyvä elintarvikeketju on nostettu
yhdeksi Farmarin 2009 pääteemoista.
Tämä teema sopii luonnollisesti hyvin
Snellmanille. Snellmanin Lihanjalostus
tekee vuoden 2009 aikana suuren panostuksen suomalaisen tuorelihan markkinointiin. Osa tätä panostusta on taatusti tuoreen jauhelihan lanseeraaminen
teemalla ”Kunnon jauheliha”. Tämä on
suurin panostus pitkään aikaan suomalaisen lihan imagon parantamiseksi. Uskomme tämän panostuksen vaikuttavan
positiivisesti Snellmanin ja suomalaisten
lihantuottajien kilpailukykyyn.
Kaikki Snellmanin Lihanjalostuksen käyttämä naudan- ja sianliha on suomalaista ja 90 % siitä tulee Pohjanmaalta. Liha
tulee laadukkailta suomalaisilta perhemaatiloilta. Snellmanin Lihanjalostuksen
toimipiste sijaitsee keskellä Suomen pa-



rasta naudantuotantoaluetta. Pohjanmaa
on sitä paitsi myös sianlihantuotannon
osalta vahvaa aluetta. Tämän alueen maidon- ja lihantuottajista merkittävä osa
tekee tänä päivänä yhteistyötä Snellmanin kanssa. Snellmanin vuosittainen lihanhankinta on viisitoistavuotisen jakson
aikana yli kolminkertaistunut reilusta 7
milj. kilosta nykyiseen 25,5 milj. kiloon.
Yksi Snellmanin Farmari-projektin tärkeimmistä tavoitteista on jauhelihaprosessin esitteleminen. Haluamme
avoimesti kertoa kuluttajille mistä käyttämämme liha on peräisin. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä tulee hyödyttämään sekä suomalaisia tuottajia että
kuluttajia. Snellman osallistuu näyttelyyn
koko konsernin voimalla. Tästä johtuen
Snellmanin jalostetuotanto ja valmis- ja
pikaruoka ovat myös esillä näyttelyn
merkeissä.
TG

FARMARINÄYTTELYALUE 2009

Näyttelyalue on kolmen hehtaarin alue
Kokkolan Vapaa-aikakeskuksen yhteydessä.
Alla olevassa kuvassa yhteistyösopimuksen
allekirjoitustapahtuma 15.1. Vasem. näyttelyn johtaja Tapio Kurki, Bengt Erik Rosin
Rehuraisiosta, Kokkolan kaupunginjohtaja
Antti Isotalus, Snellmanin tj Martti Vähäkangas ja Jukka Saastamoinen Tapiola-ryhmästä.
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VASIKKA
Vasikan alkukasvatus ratkaiseva koko
naudanlihan tuotannon kannattavuudelle
Naudanlihan tuotannossa vasikoiden alkukasvatus on kaikkein
vaativin, riskialtein sekä kallein kasvatusvaihe. Perehdyttäessä
vasikoiden ravitsemukseen ja hoitoympäristön vaatimuksiin
voidaan ammattitaitoisella toiminnalla saavuttaa hienoja
tuloksia, hyvä kasvu, pieni vasikkakuolleisuus ja hyvä terveyden
taso.Vasikan kehityksessä keskeistä on ymmärtää sen
ruuansulatuskanavan nopea muutos yksimahaisesta märehtijäksi.
Alussa vasikka pystyy käyttämään vain maitoravintoa.
Kannattavassa naudankasvatuksessa vasikasta tulee kuitenkin
saada kehittymään tehokas karkearehun käyttäjä.
Syntyessään vasikka on yksimahainen ja
ruuansulatuskeskuksena toimii juoksutusmaha. Se pystyy alkuvaiheessa käyttämään
ainoastaan maitoa ravintonaan. Normaalisti maitojuottovaihe meidän roduillamme on noin kaksi kuukautta ja luomussa
kolme kuukautta. Naudan suhteellinen
kasvunopeus on kaikkein suurin alkukasvatusvaiheessa. Se pystyy nostamaan
painonsa yli kaksinkertaiseksi kahdessa
kuukaudessa! Hyvään alkukasvuun päässyt
vasikka hyötyy vahvasta alkukasvusta koko
loppuikänsä – siitä kehittyy keskimääräistä
suurempi lehmä tai lihanauta.

Tehokas mutta hallittu maitojuotto – kuinka se toteutetaan?
Ensimmäisenä lähtökohtana on se, että vasikoiden juottovaihe on työvaltaista, huolellisuutta ja ammattiosaamista vaativaa
työtä. Tässä työssä huolellisuus on kuitenkin hyvin palkitsevaa.
Vasikan juomatarve on luontaisesti noin

3–5 kertaa vuorokaudessa – yksilökohtaiset erot ovat suuret. Vasikat juovat
halukkaasti maitojuomaa 8–30 litraa päivässä. Taloudellisesti ajatellen yleisesti pidetään optimaalisena juomamääränä noin
7–9 litran tasoa varsinaisella juottojaksolla
juoman litrahinnan vaikuttaessa luonnollisestikin kannattavaan juoton tasoon. Pienemmillä vasikkamäärillä paras tulos saavutetaan tuttisankojuotolla kolme kertaa
päivässä noin 2–3 litraa kerralla. Hapanjuottomenetelmällä on saavutettu myös
erinomaisia tuloksia vasikkamäärästä
riippumatta. Se voidaan toteuttaa monilla
useilla tavoilla joko rajoitettuna esimerkiksi tuttisangolla tai Vasikka Master-juottoautomaatilla tai vapaana hapanjuottona
omatekoisella säiliöllä + tuteilla tai tehdasvalmisteisella Vasikkapiialla. Hapanjuotossa
maitojuoman happamuus lasketaan pHtasolle 4,0–4,2 joko piimän kanssa piimittämällä tai esim. AIV-hapolla hapattamalla.
Tällöin juomaa voidaan tehdä kahden vuoVasikka on makuulla yli
puolet vuorokaudesta. Kova
betonilattia puhumattakaan ritilästä ei ole vasikan
nukkumispaikka. Juottovaiheessa vasikoilla olisi hyvä
olla tilaa vähintään 2,5 m2/
vasikka.

rokauden tarve kerrallaan. Se juotetaan
vasikoille noin 20 asteen lämpöisenä. Tulokset ovat olleet erinomaisen hyvät sekä
kasvun että vasikoiden terveyden kannalta. Hapatuksen ansiosta myös hygieniataso
saadaan pysymään hyvänä. Hapanjuotto
mahdollistaa myös vasikkamäärän kasvattamisen hyvinkin suureksi joko vapaalla
hapanjuotolla tai Vasikka Masterin avulla.
Juottoautomaattien käyttö on myös yleistynyt vasikkamäärän kasvaessa. Juottoautomaattien valinnassa ja käytössä oleellista
ei ole konemerkki vaan koneen käyttö
ja sen ymmärtäminen vasikan käyttäytymisen kannalta. Nyrkkisääntönä on hyvä
pitää ylärajana 15 vasikkaa yhtä tuttiasemaan kohden. Toinen tärkeä seikka on
pitää huoli juottoautomaatin tutin sekä
sekoituskulhon puhtaudesta. Maito on
erittäin hyvä kasvualusta bakteereille, siksi
kone on puhdistettava joka päivä.

Väkirehuilla kasvatetaan vasikalle
pötsi ja siitä kehittyy märehtijä.
Väkirehuja on hyvä laittaa tarjolle heti
ensimmäisen tai toisen elinviikon aikana.
Väkirehu käynnistää pötsin papillien kehittymisen.Tavoitteenahan on saada vasikasta
tehokas karkean rehun käyttäjä.Väkirehun
tulee olla maittavaa ja siksi se on hyvä sijoittaa joko itse valmistettuun tai ostettuun väkirehuruokkijaan, jotta rehu pysyy
kuivana. Väkirehua saa olla täysin vapaasti
tarjolla – mitä enemmän vasikka syö väkirehuja sitä nopeammin tapahtuu kehittyminen ja kasvu.
Karkearehuna on parasta varhaisessa vaiheessa korjattu heinä tai esikuivattu korkealaatuinen säilörehu vapaasti.
Turvaa vasikan veden saanti! Vasikka juo
mieluiten veden niin sanotusti vapaasta veden pinnasta eli altaasta tai juomakupista.
Vasikka hyötyy veden esilämmittämisestä
jos se on helposti tilalla järjestettävissä.

Heikki Kemppi
Valio Oy
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Terveydenhuoltoa vasikoille
Keskeisiä taustatekijöitä
vasikoiden terveenä
pysymiselle ja hyvälle kasvulle
ovat hyvä hoito, oikeanlainen
ruokinta ja hyvät olosuhteet.
Erityisen tärkeä vaihe vasikan
myöhemmän terveyden ja
vastustuskyvyn kannalta ovat
vasikan ensimmäiset elintunnit
ja päivät. Niihin kannattaa
panostaa.
Mikäli mahdollista synnytystilannetta on
hyvä valvoa esimerkiksi kameran välityksellä ja mennä tarvittaessa lehmän avuksi
poikimatilanteeseen. Vastasyntyneen vasikan elintoiminnot tarkistetaan. Napanuoran voi sitoa karhunlangalla ja desinfioida
tarvittaessa, ainakin jos tilalla on esiintynyt napatulehduksia. Vastasyntynyt vasikka
on hyvä antaa emän nuoltavaksi, vasikan
verenkierto vilkastuu, sen lämmönsäätelykyky paranee ja vasikka saa ihonsa pintaan emon kielestä mahojen kehitykselle
tärkeitä pötsimikrobeja. Vasikan nuollessa
itseään nämä mikrobit siirtyvät vasikan
ruuansulatuskanavaan.
Riittävä ternimaidon saanti ja siitä saadut
vasta-aineet ovat vasikan vastustuskyvyn
perusta ensimmäisten elinviikkojen ajan.
Mitä nopeammin syntymän jälkeen ternimaito annetaan, sen tehokkaampaa on
vasta-aineiden imeytyminen. Ensimmäisen
elinvuorokauden aikana vasikan tulisi saada noin 4-6 litraa hyvälaatuista ternimaitoa. Käytä aina tuttisankoa tai tuttipulloa.
Jos vasikka on emän vierihoidossa, valvo
ensimmäisten juomakertojen onnistuminen.
Vasikka laitetaan vierihoidon jälkeen
puhtaaseen ja hyvin kuivitettuun yksilökarsinaan. Lisälämpö nopeuttaa vasikan
kuivumista ja on eduksi ensimmäisten
elinpäivien aikana. Vasikka on hyvä pitää
yksilökarsinassa kunnes napanuora on kuivunut ja irronnut eli noin viikon parin ajan.
Tämän jälkeen vasikat siirretään ryhmäkarsinoihin, joissa on hyvä olla vielä eril-



linen kuivitettu makuualue ja lisälämpöä
tarpeen vaatiessa. Tilaa vasikkaa kohden
on hyvä olla noin parin neliömetrin verran.
Suosituslämpötila pikkuvasikoille on noin
20 astetta, parin kuukauden iässä riittää jo
15 asteen lämpötilakin.

käsiksi ennen kuin vasikan kunto ehtii
merkittävästi heiketä. Sairastunut vasikka
olisi aina mahdollisuuksien mukaan hyvä
erottaa muista eläimistä omaan rauhaansa
hoidon onnistumisen varmistamiseksi ja
tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.

Vasikoiden nupouttaminen on erittäin
suositeltava terveydenhuollollinen toimenpide ja se olisi aina parasta tehdä
rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa.
Samassa yhteydessä eläinlääkäri voi tehdä vasikoille myös terveystarkastuksen ja
lääkitä tarvittaessa sairastuneet eläimet.
Välitykseen lähtevät vasikat voidaan nupouttaa myös keskitetysti uudelle tilalle
saapumisen jälkeen, samalla eläimille tehdään myös tulotarkastus ja annetaan tarvittaessa muita rutiininomaisia lääkityksiä
kuten esimerkiksi loislääkitys.

Ripuleiden hoidossa on tärkeä huolehtia
vasikan riittävästä nesteytyksestä ja ravinnon saannista. Maitojuottoa ei yleensä lopeteta, vaan sen lisäksi vasikalle tarjotaan
kaupallista elektrolyyttivalmistetta juottojen välillä useita kertoja päivässä. Useimmissa ripulitapauksissa muutaman päivän
mittainen tehokas nestehoito riittää rauhoittamaan tilanteen ja vasikka kuntoutuu
nopeasti. Jos vasikka on heikossa kunnossa, eikä jaksa itse juoda tai nousta ylös, on
syytä kutsua eläinlääkäri paikalle antamaan
suonensisäistä nestelääkitystä ja tarvittaessa antibioottikuurin ja muuta tarvittavaa
tukihoitoa, kuten vitamiini ja seleenilääkitystä.

Yleisimpiä pikkuvasikoita kiusaavia sairauksia ovat erilaiset ripulit ja hengitystietulehdukset. Molemmissa tautitapauksissa taudin mahdollisimman varhainen
toteaminen ja nopea hoidon aloittamien
ovat keskeisessä roolissa tappioiden minimoimisessa. Vasikoita kannattaa siis rutiininomaisesti tarkkailla päivittäin ja tutkia tarkemmin mahdollisesti epäilyttävät
tapaukset. Näin tautitapauksiin päästään

Hengitystietulehdukset ovat bakteerien
ja virusten aiheuttamia tarttuvia tauteja,
joiden oireena on yleensä yskimistä, sierain- ja silmävuotoa sekä kuumetta. Sairastumien taustalla on usein monia syitä.
Yleensä pelkkä hengitystietulehdusbakteerin tai -viruksen esiintyminen navetas-

Synnytyksen jälkeen vasikka on hyvä antaa emon nuoltavaksi.Vasikka kuivuu, sen
verenkierto vilkastuu ja lämmönsäätely tehostuu.

Maatilan Parhaat info
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sa ei riitä sairastuttamaan eläimiä. Eläimet
sairastuvat vasta, kun niiden vastustuskyky
on jostain syystä heikentynyt. Taustalla voi
olla esimerkiksi tilan ahtaus, riittämätön
ilmanvaihto, stressi, puutteellinen ruokinta tai riittämätön ternimaidon saanti.
Olosuhteiden korjaaminen on keskeinen
tekijä hoidon onnistumisessa ja uusien
tautitapausten ennaltaehkäisyssä.Yksittäisten sairastuneiden kohdalla nopea hoidon
aloittamien on tärkeää. Antibioottihoito
on syytä aloittaa, mikäli eläimen lämpö on
yli 39,5 astetta, eläin on heikossa kunnossa
tai oireet kestävät lievempinä pitkään.

Kaisa Hartikainen

Suomen eläinterveydenhuolto

Vasikat olisi koko juottokauden ajan paras juottaa tuteista. Näin maito ohjautuu
märekourua pitkin juoksutusmahaan ja osa ruokinnallisista ripuleista voidaan välttää.

Lain vaatimukset vasikkatiloille
■ Alla esitellään ministeriön minivaatimuksia vasikka- ja nuorkarjatiloille. Kannattaa
huomioida että kyse on nimenomaan minimivaatimuksista. Eläinten jatkuvasti kasvava koko nostaa osaltaan mm. eläinten
pinta-alan tarvetta. Eläintilat pitää myös
suunnitella aina määrähuipun, ei keskimääräisen eläinmäärän mukaan.

Vasikan pitopaikka ja sen minimivaatimukset (14/EEO/1997)
Alle kaksiviikkoisella vasikalla on oltava
hyvin kuivitettu makuupaikka. Jos alle kahdeksan viikon ikäistä vasikkaa pidetään yksittäiskarsinassa, karsinan seinien on oltava
sellaiset, että vasikka voi nähdä ja kosketella lajitovereitaan. Jos vasikoita pidetään
ryhmässä, vasikoiden käytettävissä olevan
tilan on oltava sellainen, että eläimet voivat
kääntyä ympäri ja asettua vaivatta makuulle. Karsinassa on oltava tilaa jokaista alle
150 kg:n painoista vasikkaa kohden vähintään 1,5 m2, yli 150 kg:n mutta kuitenkin
alle 220 kg:n painoista vasikkaa kohden
vähintään 1,7 m2 ja yli 220 kg:n painoista
vasikkaa kohden vähintään 1,8 m2.

Nuorkarjan ja täysikasvuisten nautojen ryhmäkarsinan minimivaatimukset (14/EEO/1997 ja RMO C1.2.1/C1.2.2)
Jos nuorkarjaa tai täysikasvuisia nautoja pidetään ryhmässä, eläintä kohden karsinassa
on tilaa vähintään:
Liha-nauta
ikä (kk)

Muu nauta
ikä (kk)

Naudan keskimääräinen
paino/eläin
(kg)

Rakolattiakarsina
(m2/eläin)

Kiinteäpohjainen karsina
(m2/eläin)

6-9

8-12

200-300

1,8

2,5

9-13

12-15

300-400

2,0

3,0

13-15

15-20

400-500

2,3

3,5

yli 15

yli 20

yli 500

2,5

4,0

Viime vuosina sonnien teuraspainot ovat nousseet voimakkaasti.Tämä tarkoittaa myös
kasvavaa tilantarvetta.Tällä hetkellä suositellaan sonneille rakolattia kasvatuksessa vähintään 3 m2/eläin ja kiinteäpohjaisessa 5 m2/eläin loppukasvatusvaiheessa eli huomattavasti
lain vaatimuksia enemmän.

Emojen vasikoille muunneltavat
tilat
Jos emopihatto on makuuparsipihatto, varataan vasikalle lymypaikat: makuuparsien
etuosaan päät vastakkain olevaan tilaan tai
sitten seinää vasten olevien makuuparsien
eteen. Molemmissa tapauksissa tilaa kannattaa varata reilu 2 m jotta koneellinen
kuivitus ja lannan pudistus on mahdollista.
Lymykarsinan pohja tehdään aina betonista. Poikima-ajan mennessä ohi voi poi-

kimakarsinoita käyttää myös vasikoiden
lymypaikkana. Kevätpoikiville vasikoille
riittää sisätiloissa 1m2 tila vasikkaa kohden.
Syyspoikivien vasikoiden tilaan pätee sama
kaava kuin täyskuivikepohjaisen karsinan
pohjaan eli neliöitä pitää löytyä vieroitusikään saakka eli jopa 3,5m2/vasikka.
Lymyalue kannattaa tehdä valoisaksi joko
luonnon valolla tai keinovalaistuksella.Vasikat viihtyvät paremmin ja makaavat enemmän hyvin kuivitetulla ja valoisalla alueella.
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Lakivaatimukset vasikkatiloille, jatkuu...
Lymyalueelle voi järjestää myös vasikoiden
ruokinnan, näin ei tarvitse taistella ruokintapaikasta isojen ruokintapöydällä.
Jos pihatto on kuivikepohjapihatto niin
emolehmä ja vasikka ryhmäpoikimiskarsinassa vaativat tilaa 8-9m2 ja yksilöpoikimakarsinassa 10m2 (lyhin sivu 3m).

kaisu ja kuivikkeen käyttö. Runsaalla kuivikkeen käytöllä on alempaa kriittistä lämpötilaa laskeva vaikutus. Alempi kriittinen
lämpötila on pikkuvasikalla +0- +10 astetta ja nuorkarjalla -15…+10 astetta.Ylempi
kriittinen lämpötila on pikkuvasikalla +30
astetta ja nuorkarjalla +25…+30 astetta.

Kriittinen lämpötila ja suhteellinen kosteus (RMO C2.2)

Ilman liian alhainen suhteellinen kosteus
aiheuttaa ilman pölypitoisuuden kasvamista ja ärsyttää eläinten että ihmisten
hengityselimiä ja kuivattaa ihoa. Ilman suhteellinen kosteus ei saisi alittaa 50%. Taas
pysyvä liian suuri ilman suhteellinen kosteus yli 85% saattaa aiheuttaa rakenteiden
vaurioitumista (lahoa puurakenteissa ja
korroosiota metallirakenteissa).

Aukon tulee tarpeen mukaan olla helposti
säädettävissä ja sen rakenteen tulee estää
haitallisen lumi- ja vesisateen pääsyn eläintilaan. Tuloilma-aukkojen pinta-alan tulee
olla vähintään poistoilma-aukkojen pintaalan suuruinen.

Koneellinen ilmanvaihto
Eläinten tuotantokyvyn kannalta ei lämmöneristetyn eläinsuojan vuorokautinen
lämpötilan vaihteluväli saisi olla viittä astetta suurempi. Kylmäpihatoissa tai vastaavissa eristämättömissä tiloissa lämpötilanvaihtelun merkitys ei ole niin suuri, vaan
niissä on tärkeämpi rakennuksen antama
hyvä tuulensuoja ja suojaus vedolta. Liian
alhaisessa lämpötilassa tavallista suurempi osa eläinten syömän rehun energiasta
kuluu normaalin ruumiinlämmön ylläpitämiseen mikä pienentää rehuyksikköä kohti
saatavaa tuotantoa.
Lämpötilaa jonka alapuolella näin tapahtuu, nimitetään alemmaksi kriittiseksi lämpötilaksi. Alemman kriittisen lämpötilan
tasoon vaikuttaa huomattavasti lattiarat-

Painovoimainen ilmanvaihto
Painovoimaista eli luonnollista ilmanvaihtoa suunniteltaessa on otettava huomioon että sen toiminta perustuu ulko- ja
sisäilman tiheyksien eroon, sekä tulo- ja
poistoaukkojen korkeuserosta syntyvään
paine-eroon. Eristämättömissä rakennuksissa voidaan poistoilma ohjata ulos katonharjaan sijoitetun tuuletusraon lävitse.

Koneellisen ilmanvaihdon suunnittelussa
tulisi aina käyttää alan asiantuntijaa. Sähkökatkon varalta tulee olla varailmanvaihtojärjestelmä: pystysuorat ilmanvaihtohormit
(painovoimainen poisto tarvittaessa) ja
riittävästi avattavia ikkunoita, luukkuja tai
ovia tuloilmaa varten.Ilmanvaihdon tarve
on käytännössä 0-2kk (0-75kg)10-55m3/
h, 3-5kk (75-150kg) 20-100m3/h ja 5-6kk
(150-200kg) 50-150m3/h. Suurin sallittu
ilmanvirtaus eläinten oleskeluvyöhykkeellä
on talviaikana 0,25 m/s. Lämpimänä vuodenaikana sallitaan suurempi virtausnopeus.

Elina Tiinanen, RI
Rakennussuunnittelija
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Investoivan tilan uudet ehdot
■ Pääpiirteissään vanhat säännöt pätevät
edelleen, mutta oleellisimpia muutoksina
ovat:
– yrittäjätulon on oltava vähintään 17 000 €
– elinkeinosuunnitelma tehdään kaikille
– päätökset tehdään ennen seuraavaa
hakukierrosta
– investointia ei saa aloittaa ennen kuin
päätös on tullut te-keskuksesta ja kaikki
luvat (ympäristölupa sekä rakennuslupa)
oltava kunnossa jo hakuvaiheessa.
– Minimi yksikkökokovaatimus lypsykarjatalous 30kpl lypsylehmiä, emolehmiä
80kpl, nautaeläimiä alle 12kk 160 kpl ja
nautaeläimiä yli 12kk 120 kpl.
– Tuet lypsykarja- ja nautakarjatalous A- ja
B-alueella: avustusta 40% ja korkotukea
60%.
– Tuet lypsykarja- ja nautakarjatalous Calueella: avustusta 25%, korkotukea 75%.
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– Nuorenviljelijän lisä on 10%.
– Tuotantosuunnan kotieläinrakennustuen
mukaan ko. tuotannossa tarvittavat lantavarastot, rehuvarastot ja rehunkäsittelytilat sekä kaasutiiviit viljavarastot sekä
pelkästään tuotantoa palvelevat lämpökeskukset.

Uuden vasikkatilan suunnittelu
ja rakentaminen sekä vanhan
korjaaminen
Vasikkatilojen suunnittelussa tärkeimpiä
seikkoja ovat vasikkatilan pohjaratkaisu,
lannanpoisto, makuualue sekä sen kuvitustapa ja kuvitusmateriaalit, juottotapa,
ruokintatapa, eläinmäärät ja ryhmäkoko,
ilmanvaihto, rakennustyyppi: kylmä, puolilämmin vaiko lämmin.
Ja tietenkin kokonaiskustannukset rakentamisen suhteen sekä jatkuva vasikkati-

lan työpanokseen tarvittava työntekijän
ajankäyttö sekä työviihtyvyys. Juuri näistä
kaikista tekijöistä johtuen kannattaa suunnitella tarkoin ennen kuin ryhtyy rakentamaan uutta vasikkatilaa.
Vanhojen navetoiden korjaus uusiksi vasikkatiloiksi on usein vaikeaa ruokinta-,
eläinliikenne- ja lantalogistiikan suhteen,
koska olemassa olevat rakenteet eivät
tahdo taipua uusiokäyttöön. Siksi suosittelisin kevyitä muutosratkaisuja aina vanhan
hyödyntämisessä sekä ripaus luovuutta ja
rohkeutta.

Elina Tiinanen, RI
Rakennussuunnittelija
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
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Esimerkkejä hyvistä ratkaisuista

Vasikkatila onnistuu myös vanhaan tilaan

Iglussa ilmastointi toimii

Käyttökelpoiset olemassa olevat rakennukset kannattaa hyödyntää.Vesikiertoisilla pattereilla toteutettu lämmitys ehkäisee kosteuden tiivistymisen kylmille pinnoille. Riittävä ilmanvaihto ja valaistus tarvitaan myös kylmimpinä ja pimeimpinä talvikuukausina.

Kylmyys ei välttämättä ole vasikalle ongelma. Tärkeintä on, että
tila on vedoton ja kuiva. Runsas kuivitus antaa vasikalle mahdollisuuden säädellä itse lämpötilaansa.
Kuva Kanadalaiselta tilalta.

Juoma-allas

Heinähäkki

Kipattava juoma-allas on helppo pitää
puhtaana. Kun kaadettava vesi vielä johdetaan esimerkiksi ritilän kautta kaivoon,
ehkäistään makuualueen kastuminen ja
jatketaan kuivikkeen kestoaikaa. Juoma-allas on myös vasikalle se luonnollisin tapa
juomiseen. Vesi olisi hyvä sijoittaa lähelle
väkirehuautomaattia.

Pienelle vasikalle parasta karkearehua on
nuorena korjattu heinä tai hyvälaatuinen
esikuivattu säilörehu. Heinähäkki on hyvä
ratkaisu vapaaseen ruokintaan.

Väkirehu
Erityyppiset väkirehuautomaatit säästävät työtä ja ehkäisevät rehun haaskausta.
Rehu pysyy myös puhtaana ja maittavana.

Osakuivikepohjassa yhdistyy ritilän
ja kuivikepohjan edut
Osakuivikepohjassa vasikat syövät ja juovat ritilän päällä. Näin
suurin osa lannasta ja virtsasta ohjautuu suoraan lantakuiluun samalla myös kuivikkeen käyttöaika jatkuu. Kuivikepohjan ja ritilän
välissä on betonikynnys, joka ehkäiseen kuivikkeen joutumisen
ritilälle. Kuivikepohjan tyhjennys käy kätevästi joko traktorilla tai
pienkuormaajalla.
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Sika

neuvonta

Tue suolen toimintaa niin porsiminen onnistuu

■ Tutkimusryhmämme on viime aikoina della, kuten kuva 1 osoittaa. Koe-emakot
tehnyt tutkimusta suolen toiminnan ja (81 emakkoa) jaettiin kahteen osaan siten,
emakon kunnon merkityksestä porsimisen että toinen, perinteisellä tavalla ruokittu
onnistumisen kannalta (Claudio Olivieron ryhmä ruokittiin ensin tiineyden ajan tannytysteitä. Myös väitöstutkimus).
maitokuumeen ja ummetuksen
välillä tiedetään
olevan
vanomaisesti (2,5 ry/pv) ja kolme viikkoa
Koeryhmissä
on testattu
mmetus altistaa emakoita maitokuumeelle.
rehun kuitupitoisuuden merkitystä lähes- ennen porsimista ryhmälle alettiin antaa
sa löydettiin myöstyttäessä
yhteys selkäsilavan
paksuuden
ja porsimisen
keston
porsimista.
Keskeisiä
mittareita
kaupallista imetyksen ajan täysrehua, jonmakko oli tuhdissa kuntoluokassa, niin porsiminen tahtoi venyä yli 5
ovat
olleet
porsimisen
kesto,
ummetukka kuitupitoisuus oli 3,8% (”Perinteinenahtauttaa
Myös
maitokuumeen
ummetuksen
a 3.). Vastaava
asia synnytysteitä.
on havaittu mm.
lypsylehmillä,
joillajaylikunto
on välillä tiedetään olevan
eli
maitokuumeelle.
senummetus
aste
jaaltistaa
kesto,
veden
kulutus ja emakon
rehu”).
oikiminenyhteys,
tahtoo kestää
pidempään
ja emakoita
myös
synnytysvaikeuksia
esiintyy
ikuntoisilla lypsylehmillä.
kunto
ennen
porsimista.
Tutkimuksessa löydettiin myös yhteys selkäsilavan paksuuden ja porsimisen keston
Ummetus
Toiselle
ryhmälle
(”Kuitu-rehu”) sitä vasvälillä. Jos emakko
oli tuhdissa kuntoluokassa, niin porsiminen tahtoi
venyä yli
5
äimistä
tunnin (Kuva
3.). Vastaavaesiintymiseen
asia on havaittu mm.
lypsylehmillä,
joilla
ylikunto
on
Ummetuksen
pystytään
seltoin
annetiin
vastaavanlaisen
tavanomai45,0
riskitekijä;
poikiminen tahtoo kestää pidempään ja myös synnytysvaikeuksia esiintyy
41,5
keästi
vaikuttamaan
rehun
kuitupitoisuusen
tiineysruokinnan
jälkeen
kuitupitoista
enemmän ylikuntoisilla lypsylehmillä.

kaupallista täysrehua (kuitupitoisuus 7,0%)
siten että päivittäisen rehuannoksen energiapitoisuus oli vastaava kuin perinteisesti
ruokitulla ryhmällä (41 MJ/kg). Porsimisen
jälkeen rehun määrää alettiin lisätä ruokintasuositusten mukaan ja kuiturehua
saavien emakoiden rehu vaihdettiin imetysajan rehuun vasta kolmantena päivänä
porsimisen jälkeen.
Ryhmämme havainnot ovat porsimisen
ajan ruokinnan kannalta merkityksellisiä.
Ensimmäinen ja tärkeä havainto on, että
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% eläimistä
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5,0
akoiden ummetusaste porsimisen
yhteydessä “perinteisellä” imetysrehulla
kuiturehulla ruokituilla0,0emakoilla. Lähde: Oliviero et al., 2009.
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Kuva 1. Emakoiden ummetusaste porsimisen
Kuva 1.yhteydessä
Emakoiden ummetusaste
porsimisen
yhteydessä “perinteisellä”
imetysrehulla
“perinteisellä”
imetysrehulla
ruokiruokituilla
ja kuiturehulla
ruokituilla
emakoilla. emakoilla.
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et al., 2009.
tuilla
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Lähde:
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Oliviero et al., 2009.
Selän silava vs porimisen kesto

Ummetus vs Porsimisen kesto
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Kuva 3: Pisteviivan vasemmalla puoella laihempien emkoiden (selkäsilava <17 mm)
2. Pisteviivan
vasemmalla
puolella
porsivat
joilla suoKuva
3: on
Pisteviivan
vasemmalla
emakoiporsimisen
kesto
pääsääntöisesti
< 5 tuntia,puolella
kun taas laihempien
tuhdissa kunnossa
olevien
Kuva Kuva
2. Pisteviivan
vasemmalla
puolella ne
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emakot,
joillaemakot,
suolen toiminta
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len toiminta
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Pisteviivan
ne porsivat
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kesto
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pääsääntöisesti
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oikealla puolella
ne porsivatoikealla
emakot, puolella
joiden suolen
toimintaemakoiden
emakot,
joiden
suolen
arvioitu hyväksi.
Kuvasta
tuntia,
Oliviero<et5al.,
2009.kun taas tuhdissa kunnossa olevien emakoiden
on arvioitu
hyväksi.
Kuvasta
käytoiminta
ilmi, että on
ummetuksesta
kärsivillä
emkoillakäy ilmi,
että ummetuksesta
kärsivilläyliemkoilla
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kestää
useissa
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taas ne emakot,
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yliporsivat
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kun taas nealle
emakot,
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on hyvä
suolen
toiminta,
Lähde: Oliviero et al., 2009.
suolenuksissa
toiminta,
pääsääntöisesti
5 tunnissa.
Oliviero
et al.,
2009.
porsivat pääsääntöisesti alle 5 tunnissa. Lähde: Oliviero et al., 2009.Literature
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perinteisesti ruokituilla emakoilla oli yllättävän paljon ummetusta. Yli 40% emkoista kärsi porsimisen yhteydessä vakavasta
ummetuksesta ja joka viidennellä emakolla
ummetus kesti 5 pv tai pidempään (erittäin
vakava ummetus). Kuten kuva 1 osoittaa,
niin rehun kuitupitoisuuden lisäämisellä oli
selkeä ummetusta vähentävä vaikutus.
Yksi tärkeä havainto oli sekin, että kuiturehulla ruokituilla emakoilla oli edelleen
huomattavasti ummetusta ja siksi onkin oleellista tehdä kaikki voitava suolen
toiminnan tukemiseksi ja ummetuksen
ehkäisemiseksi. Näitä keinoja ovat mm.
kuivan, hyvänlaatuisen heinän syöttö ja hyvänlaatuisen juomaveden vapaa saatavuus.
Tutkimuksessamme todettiin myös, että
kuiturehua syövien emakoiden juomaveden vedenkulutus oli päivässä jopa 20 litraa suurempi kuin perinteisellä ruokinnalla
ruokituilla emakoilla.
Ummetus vaikuttaa myös selkeästi porsimisen kestoon. Tämä asia osoitettiin
toisessa tutkimuksessamme, jossa niiden
emakoiden, joiden suolen toiminta oli
heikentynyt porsimisen yhteydessä, porsiminen kesti huomattavasti pidempään verrattuna sellaisiin emakoihin, joiden suolen
toiminta oli parempi (Kuva 2). Suolen toimintaa tässä tutkimuksessa mitattiin ulosteen kiinteydellä ja ummetuksen asteella.
Ummetuksen on epäilty pidentävän porsimista mm. siitä syystä, että se mekaanisesti
ahtauttaa synnytysteitä. Myös maitokuumeen ja ummetuksen välillä tiedetään olevan yhteys, eli ummetus altistaa emakoita
maitokuumeelle.
Tutkimuksessa löydettiin myös yhteys selkäsilavan paksuuden ja porsimisen keston
välillä. Jos emakko oli tuhdissa kuntoluokassa, niin porsiminen tahtoi venyä yli 5
tunnin (Kuva 3.). Vastaava asia on havaittu
mm. lypsylehmillä, joilla ylikunto on riskitekijä; poikiminen tahtoo kestää pidempään ja myös synnytysvaikeuksia esiintyy
enemmän ylikuntoisilla lypsylehmillä.

Olli Peltoniemi

Emakoiden piilevät
virtsatietulehdukset
■ Monissa maissa on tutkittu emakoiden lisääntymiseen liittyviä ongelmia
ja todettu, että tiinehtymättömyyteen
liittyvät piilevät virtsatie- tai kohtutulehdukset. N. 20-30 % emakoista meillä Suomessakin kärsii tästä ongelmasta.
Oireina ovat enemmän tai vähemmän
selkeästi näkyvät sameat valuttelut virtsateistä, jotka havaitaan helpoiten makaavilla emakoilla.
Tulehdus leviää ensin virtsarakkoon ja
saattaa levitä siitä kohti munuaisia tai
kohdun puolelle. Useimmiten aiheuttajana on koli-bakteeri. Kohdussa tulehdus ilmenee akuuttina tai kroonisena
ja aiheuttaa selviä tiinehtyvyysongelmia.
Kroonisoituessaan tulehdus johtaa usein
emakon ennenaikaiseen poistoon turhien tiineytysyritysten jälkeen. Ongelma
tulee helposti kalliiksi emakoiden runsaina poistoina ja tyhjinä päivinä. Ongelma ei ole ainoastaan vanhoilla emakoilla
vaan 1-2 kertaa porsineetkin saattavat
ongelmasikaloissa olla riskiryhmä.
Hyvä hygienia on perusasia ongelman
torjunnassa. Oikeat karsina/häkkirakenteet, jotka eivät vahingoita ulkosynnyttimiä sekä hyvälaatuinen rehu ja runsas
juomaveden saanti ovat perusasioita.
Hyvä siemennyshygienia keinosiemennyksessä ja porsima-avussa tulee muistaa. Astutuksessa karju voi olla ongelman ylläpitäjä sikalassa. Tauti leviää
helposti siemennyksen/astutuksen ja
porsimisen aikaan, jolloin kohdun suu on
auki ja bakteereilla on avoin reitti synnytysteihin kohtua myöden.

Ongelman hoidossa käytetään usein antibiootteja, joilla saadaankin nopeaa tulosta. Riskinä on kuitenkin helposti syntyvät vastustuskykyiset bakteerikannat
ja melko korkeat kustannukset.
Vaihtoehtona ennaltaehkäisyssä ja ongelman ratkaisussa käytetään virtsan
happamoittamista eli virtsan pH:n alentamista. Useimmat virtsatietulehdusta
aiheuttavat bakteerit eivät viihdy alhaisessa pH:ssa ja näin ollen eliminoituvat
pois virtsateistä.
Virtsan pH:n alentamiseen on käytetty
erilaisia happoja ja niiden seoksia. Happojen tulee olla kuitenkin sellaisia, että
ne sian elimistössä muuntuvat oikein ja
saavat aikaan riittävän elimistön ja virtsan
pH:n alenemisen ilman haittavaikutuksia
pitkäaikaisessakin käytössä. Rehuun sekoitettava tai yksilöllisestikin annosteltava Biomin pHD on suunniteltu erityisesti emakoilla käytettäväksi ja sen teho
on hyvä n. 20 g:n päiväannoksella. Sitä
suositellaan käytettäväksi 5-7 pv:n ajan
siemennyksen ja porsimisen aikaan, jotta
virtsan pH:n laskulla saadaan tulehdusta
torjuva vaikutus aikaan. Pidempiaikainen
käyttö ongelmayksiköissä on mahdollista ilman haittavaikutuksia. Biomin pHD
sisältää myös puolukkaekstraktia, jota
on perinteisesti käytetty virtsatieinfektioiden torjunnassa. Biomin pHD:n käyttökustannus vuodessa emakkoa kohden on alle 10 EUR vaikka sitä käyttäisi
kahden kuukauden ajan. Etuna edullisen
kustannuksen lisäksi on se, että ei ole
ongelmaa antibiootti-resistenteistä bakteereista ja varoajoista.

Ilmari
Hiidenheimo
eläinlääkäri,
agronomi

Tuotantoeläinlääketieteen laitos
Helsingin yliopisto
Tutkimuksia on rahoittanut Suomen Rehu oy sekä
MMM (Sikatekno, HYTU). Kirjoittaja haluaa kiittää rahoittajia tutkimuksen tekoon osoitetuista
varoista.
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Homeinen rehu on terveysriski
Kotieläintaloudessa homeinen
rehu on terveysriski niin ihmisille kuin eläimillekin. Pitkäaikainen homealtistuminen aiheuttaa hoitajille allergiariskin
ja eläimille mm. hengitystieoireilua. Akuutit homeongelmat
ilmenevät kuitenkin hometoksiinien eli homemyrkkyjen aiheuttamina sairauksina ja tuotannon alenemisena. Yksimahaiset
eläimet kuten siat ja siipikarja
ovat hyvin herkkiä eri hometoksiinien aiheuttamille oireille.
Märehtijät, joiden pötsimikrobit
hajottavat hometoksiineja eivät
ole yhtä alttiita häiriöille.
Suomessa viljeltävistä viljoista kaura kuorellisena viljana on riskialttein homekasvustoille. Viljely-menetelmillä on suuri
merkitys homeiden ja niiden toksiinien
torjunnassa. Esim. peitattu siemen on tärkeä torjunta homeille heti kasvukauden
alussa. Sääolojen suuret vaihtelut kasvukaudella ovat suuri riskitekijä ja esim.
suuret vuorokautiset lämpötilan vaihtelut
”stressaavat” homeita tuottamaan toksiineja. Maan eri osien ja jopa samalla tilalla
eri peltolohkojen väliset erot hometoksiinien määrässä voivat vaihdella merkittävästi. Lohkojen sisälläkin vaihtelu voi olla
suurta varjoisuuden ja lakoisuuden johdosta.
Viljan ulkonäkö ei sellaisenaan paljasta
mahdollista hometoksiinien määrää. Run-

Vaikka homeiden kasvu loppuu, niin toksiinit säilyvät vielä varastontivaiheessakin. Huonot varastointiolosuhteet, kuten kosteus ja epäpuhtaudet, voivat käynnistää uudelleen
homeiden kasvun ja toksiinien muodostumisen. Eläinlääkäri Ilmari Hiidenheimo luennoi
Snellmanin sikapäivillä viime syksynä.

sashomeinen kasvusto ei välttämättä sisällä toksiineja ja toisaalta puhtaan näköiset
jyvät voivat olla myrkkypitoisia kun kauniin
kesän kuumat päivät ja kylmät yöt ovat ärsyttäneet vähäisen homekasvuston jyvässä
runsaaseen toksiinien eritykseen. Hometoksiinit ovat näkymättömiä, hajuttomia
ja mauttomia. Ainoa keino varmistaa mahdollinen toksiinien määrä on analysoida
ne laboratoriossa. Toksiinianalyysi maksaa
50-200 EUR riippuen analysoitavien tok-

siinien määrästä, määritysmenetelmästä ja
laboratoriosta.
Sioille useimmat Suomessa esiintyvät hometoksiinit aiheuttavat haittoja. Erityisesti
porsaat ja emakot ovat herkkiä niiden vaikutuksille. Useat trikotekeeni-toksiinit ilmenevät vastasyntyneillä porsailla ihomuutoksina, mm. häntäkuolioina. Vanhemmilla
sioilla ne aiheuttavat esim. heikentynyttä
syöntiä, oksentelua, löysää ulostetta ja
ihomuutoksia. Emakoilla zearalenoni-toksiini aiheuttaa lisääntymishäiriöitä: pitkäkiimaisuutta ja tiinehtymättömyyttä. Useiden
hometoksiinien vaikutus ilmenee heikentyneenä kasvuna ja rehuhyötysuhteena. Lievät muutokset ovat usein vaikea arvioida
ja päätellä hometoksiinien aiheuttamiksi.

Hometoksiinit aiheuttavat mm. vastasyntyneillä porsailla kuvissa näkyviä
ihomuutoksia. Kuvat Ilmari Hiidenheimon
luentomateriaalista.
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Hometoksiinien yleinen ja niihin vaikeasti
yhdistettävä ongelma on vastustuskyvyn
eli immuniteetin heikkeneminen. Se ilmenee altistumisena tarttuville taudeille ja
heikkona rokotesuojan muodostumisena.
Tarttuvan taudin ilmeneminen muutamissa tai useammassakin sitä vastaan rokotetussa eläimissä voi pohjimmiltaan johtua
hometoksiinien aiheuttamasta immuniteetin heikkenemisestä. Tämä kannattaa pitää
mielessä kun pohditaan esim. yksittäisiä
parvo-porsaiden tai sikaruusutapausten
esiintymisiä rokotetussa yksikössä.
Hometoksiineja sisältävä vilja kannattaa
ohjata lihasioille tai märehtijöille ja varata parhaat erät emakoiden ja porsaiden
ruokintaan. Käytännössä täydellinen hometoksiinipitoisten viljojen eliminoiminen ruokinnasta on mahdotonta. Kaikkia
viljaeriä ei voida analysoida ja toisaalta
monta erilaista hometoksiinia alhaisinakin
pitoisuuksina samassa viljaerässä voivat
vahvistaa toistensa vaikutusta siten, että
oireet eläimissä ilmenevät varsin yllättäen
ja voimakkaana.

Sian PMWS oireyhtymä
■ PMWS (postweaning multisystemic
wasting syndrome) on 2000-luvulla sikatalousmaissa levinnyt syndrooma eli
oireyhtymä, jonka synnyssä on osallisena circo 2 -virus . Circo 2 -virus on
Suomessakin yleinen, mutta siihen ei ole
liittynyt PMWS syndroomalle tyypillisiä
oireita ennen kuin vasta ensimmäisen
kerran loppuvuonna 2007.
PMWS syndrooman kliinisenä oireena
on porsaiden selvä laihtuminen, suoranainen nääntyminen vieroituksen jälkeen. PMWSään sairastuneissa sikaloissa
5-10% tai enemmän porsaista nääntyy.
Porsaat voivat olla kalpeita, ja ihon kellerrystä voidaan todeta joillakin yksilöillä. Nääntyneiden joukossa kuolleisuus
voi olla huomattavaa, jopa 90%. Hengitysvaikeudet ja ripuli ovat seuraavaksi
yleisimmät oireet. Suurentuneita nivusimusolmukkeita voidaan nähdä.

PMWS oireet

Ruokinnassa on mahdollista käyttää valmisteita, kuten esim. Mycofix-esiseosta,
jotka osaltaan estää hometoksiinien pääsyä eläimeen ja lieventää niiden vaikutusta
elimistössä. Näiden aineiden käyttöä ei
aina teoriassa suositella, koska oletetaan,
että viljoissa ei hometoksiineja ole tai ei
ainakaan saisi olla, mutta käytäntö ja toksiinianalyysit ovat osoittaneet usein niiden
tarpeen. Kannattaa paneutua hometoksiinien torjuntaan jo viljelyvaiheessa ja vielä
ruokinnassa valita sellainen rehustus, joka
käytännössä antaa riittävät mahdollisuudet hometoksiinien vaikutuksien minimoimiseksi. Mikään keino yksinään ei ole
täydellinen, mutta hyvä viljely, hyvä hoito ja
tautien torjunta hygienialla ja rokotuksilla
ja oikealla ruokinnalla ovat avaimia hyvään
tuotokseen.

Ilmari Hiidenheimo
eläinlääkäri, agronomi

Kuolleiden tai lopetettujen porsaiden
ruhonavauksissa voidaan havaita mm.
suurentuneet nivusimusolmukkeet ja
kumimaiset keuhkot. Mikroskooppisesti nähdään syndroomalle tyypillisiä kudosmuutoksia. Circo 2 -virus voidaan

osoittaa kudosnäytteistä mm. PCR-menetelmällä ja immunohistokemiallisesti.
On kuitenkin huomattava, että circo 2
-virusta voi löytyä myös oireettomien
sikaloiden porsaiden kudosnäytteistä.
PMWS on aina koko sikalaa, ei yksittäistä sikaa, koskeva tauti. Sairauden
esiintyminen sikalassa voidaan vahvistaa,
kun tilakohtainen vieroituksen jälkeinen
kuolleisuus on huomattavasti noussut,
tilan porsaissa on havaittu PMWS:lle
tyypillisiä kliinisiä, kuolemanjälkeisiä ja
mikroskooppisia kudosmuutoksia, sekä
lisäksi on osoitettu circo 2 -virusta runsaana kudosnäytteissä.
PMWS:n hoito sikalatasolla perustuu
ympäristöolosuhteiden kohentamiseen,
eri-ikäisten eläinten kasvattamiseen eri
osastoissa, mahdollisesti eläintiheyden
alentamiseen, sekä luonnollisesti muiden
samanaikaisesti esiintyvien bakteeritautien hyvään hoitoon.
Epäilytilanteissa tulee ottaa yhteyttä hoitavaan eläinlääkäriin ja suunnitella näytteenotto ja tutkimukset yhdessä Eviran
Tutkimus- ja analytiikkaosaston asiantuntijoiden kanssa.
MH

PMWS syndrooman kliinisenä oireena on porsaiden selvä laihtuminen. Porsaat voivat
olla kalpeita, ja ihon kellerrystä voidaan todeta joillakin yksilöillä.
Kuva ETT:n arkistosta.
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Hyvä suunnittelu sikavaraston avulla
Anelman sikavarasto on teuraseläinten tulevien ajantasaisuudesta. Alkutuotannon henkilökunta
määrien ennakoinnissa erittäin tärkeä työkalu. avustaa mielellään tuottajia kaikissa sikavarasTeuraseläin- ja välitystoiminnot voivat sujua hyvin toon ja Anelmaan liittyvissä kysymyksissä.
vain jos tuottajat pitävät huolta sikavarastonsa
KUVA
A.

Lihasikalan sikavarasto

Avoimen ilmoituksen muokkaus

Mikäli haluat muokata jo olemassa olevaa ilmoitusta paina: Sikailmoitus
uusi/muokkaa. Anelma varmistaa vielä seuraavalla kysymyksellä, että
uusi teurasilmoitus tulee tehtyä oikeasta tietolähteestä.

Vastatessasi OK näytölle tulee kuvan A mukainen näkymä. Mikäli tarkoituksenasi on muokata jo olemassa olevaa ilmoitusta, vastaa Peruuta.
Näytölle avautuu seuraava näkymä. Paina Muokkaa-tekstin alla olevaa
kuvaketta. Tarkista tiedot ja paina Jatka.

Ketjuinformaatiolomake

Lihasikaloiden saamat porsaserät ja niiden tiedot tulevat automaattisesti Anelmaan. Tuottaja voi siirtää ne sen jälkeen sikavarastoon pääsääntöisesti sille osastolle, jonne ne on myös todellisuudessa sijoitettu.
Sikavaraston kalenterista näkyy milloin eläinten on arvioitu tulevan
teuraaksi. Harvennukset on tehty tuotantosuunnitelmassa olevan harvennussuunnitelman mukaisesti. Kalenterin voi tulostaa muistutukseksi
sikalan seinälle muistuttamaan teurasilmoitusten tekemisestä ajoissa.
Sikavarastossa olevat eläimet ilmoitetaan teuraaksi sikavarastosta viimeistään toivottua noutoviikkoa edeltävän viikon maanantaina. Ilmoitusten tekeminen on mahdollista neljälle seuraavalle viikolle. Paina
Anelman vasemmasta valikosta Sikavarasto. Näyttöön tulee kuvan A
yläosan mukainen näkymä. Mikäli haluat muokata olemassa olevaa ilmoitusta niin katso Avoimen ilmoituksen muokkaus -ohjeet.
Paina jotakin vasemmassa reunassa olevista osastonumeroista ja näytön alareunaan avautuu Teurasilmoitus eläinvaraston
eläimistä -kenttä. Kirjoita Määrä-kenttiin kultakin osastolta
tällä kertaa lähtevien eläinten määrä. Muistathan, että eläimet
on myös tatuoitu kyseisten osastojen numeroilla. Vain silloin
Anelma osaa käsitellä teurastietoja automaattisesti ja kasvuraporttien laskeminen on mahdollista.
Paina Jatka ja pääset Ketjuinformaatiolomakkeelle.
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Täytettyäsi lomakkeen tarpeellisilta osin paina Lähetä. Mikäli ilmoituksen tallennus onnistui näkyy näytössä teksti ”Ilmoituksen lisäys
onnistui”. Mikäli se ei onnistunut niin seuraa näytöllä samassa paikassa
näkyviä ohjeita ja paina uudelleen Lähetä.

Tallennettu ilmoitus

Maatilan Parhaat info
Yhdistelmäsikalan sikavarasto
Yhdistelmäsikalan lihasikasuunnitelma

Yhdistelmäsikalat suunnittelevat tulevat teurastuksensa etukäteen sikavaraston Lisää porsaita/teuraserä -toiminnolla, kuva B. Lisätyt
porsaserät näkyvät esimerkkikuvassa osastolla 1 ja lisätyistä teuraseristä näkyy malli osastolla 2. Mikäli sikalasta lähtevien teuraserien
koko on melko vakio ja eriä lähtee säännöllisesti, voi esimerkiksi koko vuoden teuraserät
tallentaa valmiiksi yhdellä kertaa.

Yhdistelmäsikalan lihasikailmoitus
KUVA
B.

Paina Anelman vasemmasta valikosta Sikavarasto ja paina jotakin
osastonumeroista kuvan vasemmassa laidassa. Näytölle avautuu alla
oleva näkymä.

Huomaa: lisätty teuraserä ei ole
teurasilmoitus vaan vasta alustava ilmoitus. Sikavarastoa voi päivittää sitä
mukaa kun määrät ja aikataulut tarkentuvat. Mikäli yhdistelmäsikala haluaa seurata omien sikojensa kasvua
kasvuraporttien avulla on porsaat
lisättävä sikavarastoon Lisää porsaita
osastolle -toiminnon avulla.

Teurasilmoitus emakoista ja karjuista
Paina ensin vasemmasta valikosta joko Sikailmoitus: uusi/ muokkaa tai
Sikavarasto. Jos Anelma kysyy ”Haluatko, että teurasilmoitus tehdään
sikavarastosta?”, paina Peruuta.

Näytölle avautuu alla oleva näkymä.Valitse eläinlaji, täytä määrä ja paina
Lisää erä teurasilmoitukseen. Tarkista tiedot ja paina Jatka ja pääset
Ketjuinformaatiolomakkeelle

Kirjoita Määrä-kenttiin kultakin osastolta tällä kertaa lähtevien eläinten
määrä. Muistathan, että eläimet on myös tatuoitu kyseisten osastojen
numeroilla.Vain silloin Anelma osaa käsitellä teurastietoja automaattisesti ja kasvuraporttien laskeminen on mahdollista.
Paina Jatka ja pääset Ketjuinformaatiolomakkeelle.

Tallentuiko ilmoitus?
Haluatko poistaa ilmoituksen?
Jos vielä olet epävarma ilmoituksen perillemenosta niin sen voi varmistaa painamalla vasemmalta Teurasilmoitukset, jolloin seuraava näkymä
avautuu.
Jos tekemäsi ilmoitus on näkyvissä, silloin se on tallentunut myös teurastamolle. Ilmoituksen poistaminen tapahtuu painamalla Tiedot-otsikon
alla olevaa kuvaketta. Paina sen jälkeen punaista rastia.
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Kutsu sikaseminaariin
Seinäjoki Areena keskiviikkona 4.3.2009
9.00
9.30

10.45
12.00
13.00

15.30

Aloituskahvi/tee
Seminaarin avaus
Lihateollisuuden tulevaisuudennäkymät
Sikaketjun haasteet ja mahdollisuudet
Martti Vähäkangas ja Tomas Gäddnäs, Snellman
Suomen Rehun maakunnallinen rehustrategia
Jukka Heinonen ja Jari Sivunen, Suomen Rehu
Keskustelu
Lounas
Tuotannon suunnittelu, toteutus, seuranta ja
kehittäminen – Kehittämisvinkkejä
Marjut Vuorijärvi ja Marja-Leena Koivisto,
Suomen Rehu
Martti Hassila ja Reijo Lintulahti, Snellman
Kahvitauko
Tilaisuus päättyy

Ilmoittautumiset viimeistään
26.2. mennessä:
Snellman, Laura Ehlers
puh. 044 796 6398
laura.ehlers@snellman.fi
Suomen Rehun asiakaspalvelukeskus
puh. 010 402 2020
asiakaspalvelu@agrimarket.fi

Vastaava ruotsinkielinen seminaari
pidetään 5.3.Vöyrillä.

Tervetuloa!

Kutsu nautaseminaariin
Akustiikkatalo,Ylivieska torstaina 19.3.2009

09.30 Aloituskahvi/tee
10.00 Avaus, Leif Liedes, toimitusjohtaja, Rehuraisio
10.15 Kestävä naudantuotanto, Ilmo Aronen, tutkimus- ja kehitysjohtaja,
Rehuraisio
11.00 Lihateollisuuden näkymät, Martti Vähäkangas, toimitusjohtaja,
Snellman
Keskustelu
12.00 Lounas
13.00 Vasikasta kasvumestariksi tai huippulypsäjäksi, eläinlääkäri
13.30 Ruokintavinkit, Juha Anttila, tuotantoneuvoja, Rehuraisio
14.15 Tavoitteena hyvinvoiva maatila,Vesa Nuolioja, johtaja, ProAgria Oulu
14.45 Tästä eteenpäin,Vesa Hihnala, kenttäpäällikkö, Snellman
15.00 Päätöskahvi
Mahdollisuus tutustua Ylivieskan rehutehtaaseen
Ilmoittautumiset viimeistään 12.3. mennessä
Snellmanille:
Pekka Taipale, puh.0500-265 635, pekka.taipale@snellman.fi
tai Rehuraisiolle:
Päivi Heikkilä, puh 044-781 8961,
paivi.heikkila@raisio.com
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Vastaava ruotsinkielinen seminaari
pidetään 2.4. Pietarsaaressa.

Tervetuloa!

Maatilan Parhaat info

Yhteystiedot
MP Nauta
Vesa Hihnala, MP kenttäpäällikkö
044-796 6345
Matti Kastarinen, MP kenttäedustaja
0500-263 995
Pohjoinen alue
Pekka Taipale, alue-edustaja
0500-265 635
Markku Pökkylä, asiamies
0400-282041
Eero ja Antti Sallinen, hankintayrittäjä
0400-384 180 • 040-5543 621
Jukka ja Mauri Takanen, hankintayrittäjä
040-5155 702 • 0400-367 400

Pietarsaari

Eteläinen alue
Mårten Lassfolk, alue-edustaja
044-7966 545
Jarmo Niemelä, asiamies
0500-369 597
Peter Björk, hankintayrittäjä
0500-263 996

Maksuton eläintautivakuutus
2009
Kaikki Snellmanin Maatilan Parhaat -sopimustuottajat ovat edelleenkin vuonna
2009 osallisia Snellmanin ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n ryhmäeläinvakuutuksesta. Snellman maksaa vakuutusmaksun sopimustuottajien puolesta, mikä tarkoittaa,
että tuottajilla on maksuton perussuoja
joitakin tarttuvia tauteja vastaan. Nautatilat ovat osallisia mahdollisia salmonellan
aiheuttamia vahinkoja vastaan otetusta
ryhmävakuutuksesta.
Sikatilojen ryhmävakuutus on hiukan laajempi ja korvaa myös porsasyskän, dysenterian, kapin, aivastustaudin ja PRRS:n aiheuttamia vahinkoja.Yksi ehto, joka tilojen
on täytettävä vakuutuksen saamiseksi on
luonnollisestikin se, että tilat täyttävät alan

yleiset vaatimukset tilan tautisuojauksesta,
jotka on kuvattu mm. ETT:n kotisivuilla
(www.ett.fi).
Vahinkotapauksia on Snellmanin tiloilla ollut erittäin harvassa viimeisimpien viiden
vuoden aikana. Koko maassa on vahinkotapausten määrä ollut kuitenkin edelleenkin
merkittävä. Tästä johtuen ovat vakuutusmaksut pysyneet korkealla tasolla. Vuonna
2009 Snellman maksaa sopimustuottajien
ylimääräisenä etuna heidän puolestaan vakuutusmaksuja yli 76 000 €. Kuluvan vuoden aikana tulemme yhdessä vakuutusyhtiöiden ja tuottajiemme kanssa tutkimaan
uusia vaihtoehtoja epidemiavakuutuksille.
TG

Christer Sundqvist, vasikkavälitysyrittäjä
0500-264 570

MP Sika
Martti Hassila, MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344, 044-796 6344
Reijo Lintulahti, MP sikakonsultti
044-796 6542
Laura Ehlers, MP tuotannonohjaaja
044-796 6398
Lisa Ahlgren, sikaprosessisuunnittelija
(06) 786 6331, 044-796 6331
Henry Ahlvik, porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555

MP Toimisto
Mona Julin, logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
Brita Wiik, tilitysvastaava
(06) 786 6323
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
sähköposti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi
Myymälä (06) 786 6384
myymala@snellman.fi
Snellmanin Lihanjalostus Oy
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
fax 06 786 6184
anelma@snellman.fi
http://anelma2.snellman.fi

Kevään vierailutilaisuudet
naudantuottajille
Tervetuloa tutustumaan Snellmanin toimintaan ja
toimitiloihin Pietarsaareen. Järjestämme kevään aikana
bussikuljetukset alla mainituilla reiteillä.Tarkempi
aikataulu ilmoitetaan myöhemmin, mm. Anelmassa:
http://anelma2.snellman.fi
26.2.
5.3.
26.3.
16.4.
23.4.

Haapavesi - Oulainen - Ylivieska - Kannus
Perho - Veteli - Kaustinen
Kauhajoki - Kurikka - Ilmajoki - Lapua
Kiuruvesi - Pyhäjärvi - Haapajärvi - Nivala - Sievi
Muhos - Tyrnävä - Liminka - Raahe - Pyhäjoki - Kalajoki
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