info

Maatilan Parhaat
Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille

2007 • 2

Avoimet ovet
■ Kuluneen talvikauden aikana suuri joukko yhteistyökumppaneitamme on tutustunut lähemmin Snellmanin toimintaan. Noin
500 naudan- ja siantuottajaa osallistui kevättalvella kahteen Snellmanin tuottajille
järjestämään avoimet ovet -tilaisuuteen.
Sen lisäksi toistasataa tuottajaa osallistui
Snellmanin naudan- ja siantuottajien infotilaisuuksiin maakunnissa.
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Avoimuus on tärkeä osa Snellmanin toimintapolitiikkaa. Haluamme toimia avoimesti ja antaa yhteistyökumppaneillemme
mahdollisuuden tuntea tavoitteemme ja
toimintamme suunnan. Näiden tilaisuuksien yksi tärkeä tehtävä on tutustuttaa yhteistyökumppanimme Snellmaniin ja antaa
heille mahdollisuuden muodostaa mielikuvansa yrityksestä.
Avoimet ovet -tilaisuudet olisivat varmasti
voineet onnistua monin tavoin paremmin.
Vierailun lyhyiden hetkien aikana onnistuimme tuskin antamaan kaikille vierailijoille riittävän kattavaa kuvaa yrityksestä ja
monet kysymykset jäivät ehkä ilman vastausta. Uskon kuitenkin, että kaikki vieraat,
jotka omin silmin saivat nähdä tuotannon
arkipäivää Snellmanilla, saivat kokea jotain
uutta, jolla on vaikutusta yhteistyöhön yrityksen kanssa.
Snellman on kasvava yritys ja tarvitsee
siksi tuottajia, jotka uskaltavat panostaa
tulevaisuutta varten. Eräs kevään tilaisuuksissa esille noussut kysymys oli, että
uskallammeko me Snellmanilta rohkeasti
suositella tuottajille investointeja lihantuotantoon, vaikka alaa leimaavat epävarmat
kannattavuusnäkymät.Vastauksena tuohon
kysymykseen voimme todeta, että jokaisen yrittäjän täytyy tehdä omat arvionsa

ja päätöksensä oman toimintansa osalta.
Snellman voi tietyiltä osin tukea tuottajia
ja kantaa osan markkinavastuusta. Kaikissa
investoinneissa on kuitenkin riski, jota ei
voi kantaa kukaan muu kuin yrittäjä itse.
Snellmanin tuotantolaitosten ilmakuva on
muuttunut lähes vuosittain siitä lähtien
kun ensimmäiset osat Kuusisaaressa otettiin käyttöön 14 vuotta sitten. Sen jälkeen
uusinvestointeja on tehty kutakuinkin joka
vuosi. Näillä investoinneilla Snellman haluaa luoda tulevaisuuden mahdollisuuksia
elintarvikealalla Suomessa ja Euroopassa.
Yritys on ottanut suuria riskejä, mutta
toistaiseksi panostukset ovat tuottaneet
tulosta. Myös tällä hetkellä piha-alue Kuusisaaressa on kaivettuna auki. Uusi investointivaihe on jälleen alkanut, tällä kertaa
keskittyen lähettämötoimintoihin. Elinvoimaisen yrityksen täytyy jatkuvasti olla valmis uusinvestointeihin.
Tästä investoivasta yrityksestä olemme halunneet antaa pienen katsauksen avoimet
ovat -tilaisuuksien avulla. Investoiva yritys
tarvitsee myös investoivia yhteistyökumppaneita. Toivomme, että olemme voineet
antaa muutamille tuottajille tulevaisuuden
uskoa olla mukana kehittämässä elintarvikealaa edelleen. Ala tarvitsee tarmokkaita
tuottajia, jotka uskaltavat panostaa tulevaan. Ilman näitä tuottajia elinkeino kuihtuisi pois nopeasti. Snellmanilla on avoimet
ovet joka päivä niille, jotka haluavat olla
mukana ja kehittää toimintaa.
Toivomme hyviä tulevaisuudennäkymiä ja
toivotamme kaikille tuottajillemme hyvää
kasvukautta.
Hyvää kesää!

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja, Oy Snellman Ab
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Eläinkuljetuksille uusia
määräyksiä

Alkutuotannolle
omavalvonta

■ Eläinkuljetuksia ja niiden suunnittelua
koskevia uusia määräyksiä on astunut voimaan tänä vuonna useita. Uusi eläinkuljetusasetus, joka astui voimaan vuoden
alussa, uudisti eläinkuljetusluvat ja pienensi
mm. sikakuljetusten lastaustiheyttä noin
20 %. Tämän seurauksena ajetaan useimmat sikakuljetukset jatkossa perävaunullisilla rekoilla. Sikatoimitusten määrälisät
tarkistettiin 1.5. ja sovitettiin samalla uusiin lastausnormeihin.

■ Uuden Maa- ja metsätalousministeriön
Alkutuotantoasetuksen (134/2006) mukaisesti on alkutuotannon toimijan kuvattava
alkutuotantopaikalla käytettävät keskeiset
menettelyt elintarvikelain 19 §:n mukaisen
omavalvonnan toteuttamiseksi.
Kirjallisessa kuvauksessa on selostettava ainakin ne toimenpiteet siltä osin
kuin ne koskevat alkutuotantoa. Listan näistä toimenpiteistä löytää ainakin
osoitteista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060134 ja http://www.evira.fi.

11.4. astui voimaan uusi kuljetusten ajo- ja
lepoaikoja koskeva asetus, joka vaikuttaa
tuntuvasti eläinkuljetusten suunnitteluun.
Asetus säätelee kuljettajien ajoaikoja,
taukoja ja pakollisia lepoaikoja, joiden toteutumista seurataan ajopiirturilla. Eläinkuljetukset olivat aiemmin vapautettuja
ajopiirturin käytöstä.
Uusien määräysten noudattaminen vaatii,
että kuljetukset suunnitellaan tarkasti ja
että kuljetus voidaan toteuttaa suunni-

telman mukaisesti. Siksi pyydämme myös
tuottajiamme tarkistamaan ja tarvittaessa
parantamaan tiloilla lastausaikoihin vaikuttavat tekijät. Lastausjärjestelyn parantamisen suunnittelussa on apua saatavissa
Snellmanin alkutuotantohenkilökunnalta
tai kuljettajilta.
Hyvällä yhteistyöllä voimme pienentää uusien määräysten tuotantoketjulle aiheuttamia lisäkustannuksia. Kuljetusten sujumiselle on myös eduksi, jos kuljettaja saa
etukäteen tiedon mahdollisista häiriöistä,
jotka voivat pitkittää lastausta.
Snellman on jo aiemmin maksanut lisähintaa siantuottajille, joilla on toimiva
lastaushuone/lastausjärjestely ja naudantuottajille, jotka itse tuovat teuraslehmät
ja välitysvasikat navetan ovelle eläinkuljetusta odotettaessa.
TG

Liha-ala on yhteistyössä ETT:n kanssa
suunnitellut lomaketta tueksi omavalvonnan käytännön toteuttamiselle. Evira tulee
touko-kesäkuun aikana hyväksymään lomakemallin, jonka täyttämisellä ja pitämisellä
ajan tasalla tulevat asetuksen vaatimukset
täytettyä. Lomake tulee todennäköisesti
löytymään edellä mainitulta Eviran internet-sivulta. Käytännössä ne tilat, joilla on jo
ennestään tuotannon kirjallinen seuranta
kunnossa, voivat monilta osin viitata jo olemassa olevaan aineistoon.
MH



Sami Virtasen kuvasarja kertoi raaka-aineen matkasta leikkaamosta pakkaamoon.

Lintuperspektiivistä oli mielenkiintoista seurata tehokasta leikkuuta. Jorma Pesämaa ja
Pekka Kalliosaari esittelivät uudistettua lihaleikkuuta tuottajille.

Avointen ovien
tapahtumat suosittuja
Aamupäivällä teurastettiin sikoja, mikä
kiinnosti kaikenikäisiä tuottajia.

Snellman kutsui kevättalven
aikana tuottajat tutustumaan
yrityksen toimintaan. Avoimet
ovet -päivien ohjelmassa oli
mm. sian- ja naudanteurastusta
sekä tietoa uusien leikkuulinjojen seurannasta.
Noin 500 tuottajaa osallistui Snellmanin
avointen ovien päiviin helmi- ja huhtikuussa.
Suomenkielisille tuottajille avoimet ovet
-päivä oli 20.4. Kävijät toivotettiin tervetulleiksi tehdasalueelle sisääntuloon pystytetyssä kodassa, jossa tuottajille myös
jaettiin nimilaput.
Snellmanin alkutuotannon henkilökunta
opasti tuottajaryhmiä alueella.

Marja-Leena ”Malla” Korkeamäki palveli
tuottajamyymälässä.

Tapani ja Outi Puumala Ullavasta kävivät
tuottajamyymälässä avoimet ovet -päivänä.
Oikealla: Alkutuotannon johtaja Tomas
Gäddnäs tiedotti mm. Snellmanin hankintatavoitteista kahvitauon aikana.



Kierros aloitettiin teurastamosta, jossa
aamun aikana teurastettiin sikoja. Myöhemmin päivällä osanottajilla oli tilaisuus
seurata naudanteurastusta.
Teurastamokäynnin jälkeen kävijät saivat
tietoa lihanjalostuksesta. Lihanjalostuksessa työskentelevä Sami Virtanen kertoi
raaka-aineen tiestä lihanleikkuusta pakkaamoon.

Snellmanin uudet leikkuulinjat kiinnostivat
monia. Jorma Pesämaa ja Pekka Kalliosaari kertoivat perusteellisesti tehokkaasta
saannosta ja seurannasta ja saivat vastata
moniin kysymyksiin
Kierroksen päätteeksi tuottajille tarjoiltiin
kahvia ja maistiaisia Snellmanin tuotteista.
Alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs
sekä toimitusjohtaja Martti Vähäkangas
kertoivat Snellmanin kehityksestä ja hankintatavoitteista.

Naudanteurastus kiinnosti
Heidi Huhmarsalo ja Juha Saari ovat
noin 20 lypsylehmän tilan isäntäpari Evijärveltä.
Avointen ovien päivänä kiinnosti eniten
naudanteurastus.
– On hyvä nähdä, mihin elukat viedään,
Heidi sanoo hymyillen.
Yhteistyö Snellmanin kanssa on nuorten
tuottajien mukaan sujunut hyvin. Aina kun
teuraseläimiä on ilmoitettu, ne on haettu
melko nopeasti.
Outi ja Tapani Puumala Ullavasta ovat
olleet maidontuottajia jo 30 vuotta.Tämän
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Naudalla ja sialla hyvä
kysyntä kesällä

Asko Ala-Nisula Kurikasta kävi Snellmanilla
Tuulia-tyttären ja Sari-vaimon kanssa.

kertainen tehdaskierros oli toinen mihin
Puumalat ovat osallistuneet, joten teurastamotoiminta oli jo ennestään heille tuttua.
Puumaloilla on 16 lehmän lypsykarjatila.
Yhteistyö Snellmanin kanssa on ollut hyvä,
vaikka hankaluudet alkuvuoden vasikkavälityksessä harmittivat.
– Muuten tiedotus on ollut riittävää, mutta tässä tapauksessa sitä olisi saanut olla
tuottajan kannalta vielä enemmän.

Ihmisläheinen yritys
Ala-Nisulan perhe Kurikasta kävi Snellmanin avointen ovien päivässä ensimmäistä kertaa. Asko Ala-Nisulalla on 50
emakon porsastuotanto ja hän osallistuu
Snellmanin tilaisuuksiin aina kun se vain
on mahdollista. Viimeksi hän oli tulospäivillä Seinäjoki Areenassa, sitä ennen sikainfopäivillä.
– Aina kuulee jotain uutta ja lisäksi saa
tavata muita tuottajia, Asko Ala-Nisula sanoo.
Ala-Nisulat pääsivät muiden tuottajien
kanssa tutustumaan Snellmanin toimintaan ja pitivät sitä mielenkiintoisena kokemuksena. Erityisesti kiinnostivat tehokkaat
ja nykyaikaiset tuotantomenetelmät sekä
se, mitä tilalta lähteville eläimille tapahtuu
tuotantoprosessissa.
– Sitä huomaa, miten tärkeää on, että laatu
on kohdallaan heti alusta lähtien, Sari AlaNisula toteaa.
Tuottajaperhe on saanut Snellmanista aika
inhimillisen ja ihmisläheisen vaikutelman.
– On kiva kun yhteyshenkilö tunnistaa
puhelimessa, vaikka on puhuttu vasta pari
kertaa. 				
HJ

■ Snellmanin naudan- ja sianhankinta
kasvoi vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 12 % viime vuoteen verrattuna. Kasvu on budjetoidun määräkehityksen mukainen. Naudan tarjonta on
koko vuoden ollut tasapainossa tarpeen
kanssa, kun taas sikamarkkinoille oli
tunnusomaista ylitarjonta ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Sekä sian että
naudan tarjonta on kuitenkin pienentynyt ja kesäkaudelle ennustetaan vajetta
suhteessa tarpeeseen.
Hintataso sekä siassa että naudassa on
tällä hetkellä melko vakaa. Maksettu keskihinta on 3–5 c/kg yli viimevuoden vastaavan ajankohdan. Lihasikojen lihakkuus
on edelleenkin parantunut. Huhtikuussa
keskimääräinen lihakkuus oli 59,7 % ja
keskipaino 93 kg. Myös sonnien keskipaino on noussut. Huhtikuussa keskipaino oli 325 kg, vaikka Snellman edelleenkin maksaa parhaan hinnan sonneille jo
300 kilon painossa.
Vasikkamarkkinoiden tilanne on normalisoitunut talven ylitarjontatilanteen jälkeen ja vasikoilla on nyt hyvä menekki.
Talven aikana syntyi odottamattoman
tuhatta kg

suuri porsaspula, joka johti siihen, että
emme voineet toimittaa porsaita suunnitelman mukaisesti. Pahoittelemme
syntyneitä odotusaikoja. Pulatilanne helpottaa hiukan kevään aikana ja normaali
tasapaino saavutettaneen taas kesän
aikana. Snellman tarvitsee lisää porsastuottajia ja lisäinvestointeja vastatakseen kasvavaan kysyntään.
Teuraslinjan uusi PIMS-tietojärjestelmä
otettiin käyttöön 16.4. ja sisäänajovaihe
on parhaillaan menossa. Uudistettu
tuottajaversio Anelma-ohjelmasta on
valmis testattavaksi. Uusi Anelma toimii
testausaikana rinnan vanhemman Anelma-version kanssa ja siksi yksittäiset
testituottajat voivat ottaa sen käyttöön
jo nyt. Ohjelma esitellään lähemmin
seuraavassa numerossa ja julkaistaan
elokuun alussa.
Yleisestä korkotason noususta johtuen, tarkistettiin luottokorkoa 1.5.07
alkaen. Uusi eläinluottojen korko on
7,1 %. Siirrettyjen tilitysten korko nousi
samalla 4,6 %:iin. Ennakon korko säilyy
11 %:ssa.
TG

Naudanhankinta kuukausittain 2006–2007
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MP-sonniplus -kasvattajat nostivat
sonnien keskipainon ja päiväkasvun
MP-sonniplus -kasvatusohjelmassa on mukana tällä hetkellä
noin 60 erikoistunutta naudantuotantotilaa. Näiden tilojen
tuotantotulosten kehittymistä
tulemme seuraamaan tulevaisuudessa erityisellä mielenkiinnolla. Tässä esitetään tuloksia
MP-sonniplus -kasvatusohjelman ensimmäiseltä toimintakaudelta.
MP-sonniplus -tilojen maitorotuisten sonnien keskipaino oli vuonna 2006 320 kiloa,
keskikasvun ollessa syntymästä 528 g/pv.
Keskimääräinen lihakkuus tilaryhmällä oli
4,5 ja rasvaluokka 2,5.Vastaavasti päiväkasvultaan parhaan neljänneksen teuraspaino
oli keskimäärin 332 kiloa ja päiväkasvu
580 g/pv. Saman tilaryhmän lihakkuus oli
vastaavasti 4,7 ja rasvaluokka 2,8.
Viime kesän poikkeuksellinen kuivuus, ja
sitä kautta pieneksi ja myös heikkolaatuiseksi jäänyt
toinen säilörehusato, aiheutti
tilatasolla monille käytännön
ongelmia. Nämä
huomioiden
kasvutuloksiin
voidaan
olla

kohtuullisen tyytyväisiä. Vajaaksi jäänyt
säilörehumäärä jouduttiin korvaamaan
lisäämällä väkirehun käyttöä, joka lienee
myös osittain johtanut kohonneeseen rasvoittumiseen.
Toivotaan että tuleva kesä satoineen antaa
paremmat lähtökohdat seuraavalle sisäruokintakaudelle.

Teuraspaino ja päiväkasvu
MP-sonniplus -tiloilla 2006
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Raportit sähköiseen aikaan
Tuleva syksynä siirrymme täysin sähköiseen raportointiin. Emme lähetä kasvunseurantaraportteja enää automaattisesti
postitse, vaan ne löytyvät Anelmasta nautaraportti -palkin takaa. Raportit tulevat
myös ”jäämään” tallennettuina Anelmaan
myöhempää tarkastelua ja vertailua varten.

Nautaa ja välitysvasikoita
tarvitaan lisää
Snellmanilla tarvitaan runsaasti nautaa
myös tulevan kesän aikana. Vilkkaasta teurastuksesta johtuen välitysvasikoiden ylitarjonta on kääntynyt kysyntävoittoiseksi.
Tulemmekin kesän ja tulevan syksyn aikana
tarvitsemaan lisää välitysvasikkaa investoiville kasvattajillemme. Vasikoita välitetään
edelleen ns. normaalina vasikkana sekä 10
– 28 päivän ikäisinä ternivasikoina. Syksyllä
tulemme ottamaan käyttöön uudistetun
vasikkahinnoittelun, siitä myöhemmin lisää.
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Rasvaluokka ja lihakkuus
MP-sonniplus -tiloilla 2006
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Vesa Hihnala

MP kenttäpäällikkö, Oy Snellman Ab
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Palkittuja naudankasvattajia
Vuoden 2006 kasvatustulosten perusteella diplomilla ja
Herra Snellmanin mukilla palkittiin alla mainitut naudantuottajat. Valintaa tehtäessä otettiin huomioon eläinten

päiväkasvu, lihakkuus, rasvaluokka sekä eläinten teuraspaino. Niille tuottajille jotka eivät palkintoa ole vielä saaneet
toimitetaan se lähiaikoina. Onnittelut palkituille!

Elenius Lars-Erik			
Groop Cindi ja Krister		
Forsgård Per-Erik			
Forsgård Kjell			
Krook Anders			
Nykung Andreas			
Vestergård Inga-Lill		
Åberg Mikael			
Åkerlund Klaus			

Kainulainen Kari			
Kattilakoski Marianne ja Mikko
Laitila Tapani			
Latvala Hillevi ja Juha		
Oja Esa 				
Pesonen Tanja ja Seppo 		
Ranta Marika ja Pasi		
Ulvinen Vesa 			
Vilminko mty			



Uusikaarlepyy
Närpiö
Uusikaarlepyy
Uusikaarlepyy
Närpiö
Pedersöre
Mustasaari
Pedersöre
Kruunupyy

Sonkajärvi
Kaustinen
Haapavesi
Lapua
Nivala
Kiuruvesi
Veteli
Isokyrö
Vihanti
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Säilörehu nautatilojen tärkein
perusrehu
■ Säilörehu on maitoa ja naudanlihaa
tuottavilla tiloilla ylivoimaisesti tärkein
perusrehu. Karjan käyttämästä rehusta
keskimäärin 75 % tuotetaan tilan omilla
pelloilla. Se kuinka paljon ja millaista rehua saadaan, vaikuttaa koko tilan kannattavuuteen. Keskimääräinen rehuyksikkö
sato on hieman yli 4000 ry/ha, joka johtuu useimmiten toisen sadon heikosta
lannoituksesta tai lannoittamatta jättämisestä. Kasvuohjelmakokeiden perusteella
voidaan todeta, että satotaso vaikuttaa
tuotantokustannukseen luultua enemmän. Säilörehunurmen satotavoitteeksi
tuleekin asettaa 6500- 8000 ry/ ha, johon
päästään jo kahdella korjuukerralla.

Laatu huipputasolle
Ensimmäisen säilörehusadon niiton ajoitus on kesän tärkein päätös. Liian aikaisin korjattaessa sato jää pieneksi ja liian
myöhään korjattaessa saadaan suuri sato,
jolla on kuitenkin huono sulavuus.
Korjuun
ajoituksen
onnistuminen
näkyykin parhaiten sulavuutta kuvaavassa
D-arvossa.
Tavoite D-arvona voidaan pitää 68–70.
Omien kasvusto havaintojen apuna voi
käyttää osoitteessa www. farmit.net löytyvää Artturi-korjuuaika -palvelua, josta
saa paikkakuntakohtaista tietoa nurmen
D-arvojen kehityksestä, jotka auttavat
ratkaisemaan oikean korjuun aloittamisajankohdan. Säilörehun sulavuuden
merkitys lihanaudan rehukustannuksessa
on samaa luokkaa kuin satotason nosto
2000 ry/ha.
Riippumatta korjuu menetelmästä tai
rehun kuiva-aine pitoisuudesta, säilöntäaineen käyttö ja huolellinen rehun
tekeminen ovat parhaita keinoja välttää
säilörehun laatutappioiden aiheuttamat

tuotoksen menetykset. Rehunsäilöntä
perustuu aina hapettomuuteen ja happamuuteen, eli säilöntäainetta pitää annostella riittävästi sekä tiivistää ja painottaa
siilo huolellisesti. Mikään säilöntäaine ei
korvaa rehuun jäävän ilman aiheuttamaa
pilaantumista, joka johtuu huonosta siilotyöskentelystä. Aina ei ole mahdollista
päästä tavoiteltuun kuiva-aine pitoisuuteen, joten myös huonoihin olosuhteisiin
kannattaa varautua. Riskien minimoimiseksi erityisesti biologisia aineita käytettäessä kannattaakin tilalla pitää varmuusvarasto happoja. Useimmiten rehu on
oletettua märempää, joten AIV tuotteet
ovat parhaat vaihtoehdot.

Lannoita ajoissa ja riittävästi
Nurmen kevätsadon lannoitus tulee
tehdä riittävän ajoissa nurmen kasvun
alkaessa. Varsinkin karkeilla kivennäismailla oikea ajoitus on tärkeää. Myös
kesälannoitus tulee tehdä mahdollisimman pian rehunkorjuun jälkeen, jolloin
maassa on vielä kosteutta. Mikäli lohkolla
on puutetta hivenistä, kiinnitä huomiota
myös hiven lannoitukseen.

Kuiva-ainesato 2005 ja ry-sato 01-04 nurmikokeissa
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Kasvuohjelma kokeissa saatujen tulosten mukaan, käyttämällä typpeä 140 kg/ha
tuotantokustannus on ollut
0,27 € ja vastaavasti 200 kg
typpitasolla kustannus on
0,22 €/ry. Lihanaudan kasvatuksessa säilörehun tuotantokustannus on alhaisella

satotasolla keskimäärin 378 euroa eläintä
kohden ja hyvällä satotasolla vastaavasti
308 euroa. Satotason nostolla voidaan
siis saada keskimäärin 70 euron säästö
eläintä kohden.

Nurmiviljelijän muistilista
Hyvän ja taloudellisen nurmirehun tuottaminen perustuu perusasioiden kunnossa pitämiseen
• Tehokkaaseen ja tarkoituksen mukaiseen peltojen käyttöön
• Pellon peruskunto kohdallaan
.– vesitalous
– kalkitus
– oikea ja riittävä lannoitus, myös
hivenlannoitus
– rikkakasvien torjunta
• Uudista nurmet riittävän usein
• Korjaa oikeaan aikaan
• Varmista säilörehun laatu säilöntäaineella
• Tukituta rehut, rehuanalyysin avulla
tiedät, mitä olet karjallesi syöttämässä.
Ruokinnan suunnittelu ja hyvän tuotoksen varmistaminen on sen
jälkeen huomattavasti helpompaa.

Markku Heikkilä

Aluemyyntipäällikkö,
Kemira GrowHow Oyj



Koesikojen
koeleikkuu
Pietarsaareen

Sikojen lihakkuuden ja lihanlaadun jalostamisessa välttämätön kantakoeleikkuu siirtyi
huhtikuun puolivälissä Snellmanille Pietarsaareen. Längelmäen kantakoeasemalla tarkassa yksilöllisessä seurannassa kasvatetut siat teurastetaan viikoittain Snellmanilla.

Fosforivaihtelut vaikeuttavat sianruokintaa
■ Kuluneen talven aikana on paljastunut
suuria puutteita viimevuotisen viljaraakaaineen ravintoainepitoisuuksissa.Tämä käy
ilmi myös Suomen Rehun ISO-VILJA -viljatutkimuksesta. Ainakin fosforin (P) tasot
ovat vaihdelleet rajusti.
Karkeimmat vajaukset tutkituista viljoista
ovat olleet taulukkoarvoihin (2005) verrattuna jopa 25 % alempia.Tällaisen vajeen
täydentäminen vaatii käytännössä rehulisänä n 35–70 g/pv/sika (noin kourallinen)
sikakivennäistä.
Rehutäydennyksiä suunniteltaessa tulee se
aina tehdä rehuoptimointiohjelmien avulla,
jolloin voidaan huomioida myös mm. kalsiumin ja fosforin suhteen sekä muiden
kivennäis- ja hivenaineiden pitoisuuksien
säilyminen oikeana.
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Viljan fosforipitoisuus verrattuna taulukkoarvoihin. Lähde: Suomen Rehun ISO-VILJA
-tutkimus 2006.



Eri rehunvalmistajien tarjoamien tiivisteiden välistä paremmuutta ja hinta-laatusuhdetta arvioitaessa on myös niiden
kivennäis- ja hivenainepitoisuudet otettava
huomioon.
Sika käyttää rehun fosforin ensisijaisesti
aineenvaihduntaan ja kasvuun. Luuston,
joka toimii kivennäisaineiden varastona,
kasvaminen ja kovettuminen jäävät siksi
puutostilanteessa vajavaiseksi. Erilaisten
sikojen ympäristö- ja olosuhdetekijöiden
sekä ruokinnan puutteiden yhteisvaikutuksena voi tuloksena olla esimerkiksi nivelvaurioista johtuvia osaruhohylkäyksiä.
Ensioireina sikalassa voi näkyä mm. jalkajäykkyyttä ja ontumisia sekä sikojen herkkyyttä jalkavioille mm. eläinten siirtojen
yhteydessä.
		
MH

Ohran fosforipitoisuus eri tutkimusvuosina.
Suunta on aleneva, alhaisin taso oli vuoden
2006 viljassa.

■ Sikojen lihakkuuden ja lihanlaadun
jalostamisessa välttämätön kantakoeleikkuu siirtyi huhtikuun puolivälissä
Snellmanille Pietarsaareen. Längelmäen kantakoeasemalla tarkassa yksilöllisessä seurannassa kasvatetut siat
teurastetaan viikoittain alkuviikosta.
Yksilöllisesti merkityistä sioista kerätään teurastamossa painojen lisäksi
tiedot sekä selkä- että kylkisilavan
paksuudesta kuin myös ulkofileen
paksuudesta.Yksilöllinen seuranta jatkuu teurastusta seuraavana päivänä,
kun ruhoista mitataan sisäpaistin ja
ulkofileen väri sekä sisäpaistin, ulkofileen ja etuselän lihasten happamuus
eli pH.
Matkalla ruhovarastosta lihanleikkaajien työpisteisiin ruhosta poistetaan
sisäfileet, pää ja sorkat. Kaikki ruhosta
poistetut osat punnitaan. Ruho paloitellaan neljään karkeapalaan, jotka
punnitaan erikseen. Leikkaajat pienivät
karkeapalat ohjeistusten mukaisesti,
jonka jälkeen leikkaamon ohjausjärjestelmä noutaa lajitelmat leikkuupisteestä ja kuljettaa ne vaa’an yli kullekin lajitelmalle varattuun paikkaan.
Leikkaamoon sisään punnitsemisesta
lähtien, on ohjaus järjestelmällä tieto
siitä missä vaiheessa käsittelyä kunkin
ruhon osat ovat. Näitä yksittäisten
ruhojen, yksittäisten lihapalojen saantotietoja käytetään sitten hyväksi sian
lihakkuuden arvioinnissa.
Kantakoesikojen teurastuksesta ja
leikkuusta kerätyt tiedot lähetetään
Maatalouden laskentakeskuksen sikatietokantaan, josta ne ovat sianjalostuksen hyödynnettävissä esimerkiksi
jalostuseläinten ruhon- ja lihanlaatuindeksilaskentaa varten. Maa- ja
elintarviketalouden
tutkimuskeskus vastaa indeksilaskennan
perusteista.

Martti Hassila

MP kenttäpäällikkö, Oy Snellman Ab

Maatilan Parhaat info

Palkitut porsastuottajat
■ Tulospäivillä palkittiin porsastuottajia,
jotka vuoden 2006 aikana vieroittivat vähintään 21 porsasta/emakko/vuosi ja joiden MP-indeksi oli vähintään 50.

Porsastuotannossa suuri
potentiaali
■ Paras kolmannes sikatarkkailussa olevista tiloista vieroitti keskimäärin 23 porsasta/emakko. Vuonna 2006 Snellmanin
porsastuottajat vierottivat keskimäärin
19,4 porsasta emakkoa kohden. Edelliseen
vuoteen nähden muutoksia ei juurikaan
ole tapahtunut. Parhaimpien tilojen joukossa on mm. useita sianjalostajia. Tämä
kertoo suomalaisen sika-aineksen hyvästä
potentiaalista porsastuotannossa. Toinen
listasta esille nouseva tekijä on tuotannon
seuranta. Hyvin sekä emakkonsa hoitava

että tuotannon seurannasta huolehtiva
tuottaja kykenee kohtuudella tuottamaan
emakollaan yli 21 porsasta vuodessa.
Suunnitelmallisuus mahdollistaa sikapaikkojen tuottavuuden maksimoimisen. Kun
suunnitelmallisuus ulotetaan alkamaan
emakoiden oikeiden parituskumppaneiden valinnasta aina välitysikäiseen porsaaseen ja teuraskypsään lihasikaan saakka on
Maatilan Parhaat -sikalaatuketjun tulevaisuus vakaalla pohjalla.
MH

Menestyneitä lihasiantuottajia
palkittiin
■ Valinnan perusteella olivat seuraavat
tekijät: Myynti vähintään 300 lihasikaa,
lihakkuus yli 59 %, keskipaino yli 88 kg

ja teurashylkäykset yhteensä alle 12 %.
Seuraavat tuottajat saivat Herra Snellman -mukin:

Ahlman Bengt
Backlund Kenneth
Blåmans Ab
Erkkilä Esa
Hagner Ulf
Huhtakallio Tapio
Hurme Pekka
Härtull Kristian
Jeppo Lantgris Ab
Koivisto Jari
Koivulahti Jukka
Korkiamäki Erkki
Korkiamäki Maatalousyht
Lahti Juha
Latva-kokko Jorma ja Saara
Latvala Tapio ja Heidi
Lehto Juha
Lindborg Börje
Lindborg Mats

Lång Anders ja Niklas
Mäenpää Pertti
Mäki Asko ja Pirjo
Norrgård Dan
Norrpig Ab
Nyholm Mathias
Nylund Kenneth ja Krister
Paulasaari Sami
Penttilä Seppo
Penttilä Veli-matti
Rantamäki Ilpo
Ristiluoma M. ja Ollikkala S
Rouhiainen Esa
Snellman Johan
Staffans Jens ja Mats
Vataja Mauno ja Leena
Vuolle Olavi
Yli-hannuksela Antti
Yli-rahnasto Sami

Antila Rami
Hakomäki Juha ja Jaana
Holkkola maatalousyhtymä
Iso-Oja Tapio ja Hanna
Järviseudun ammatti-instituutti
Kainasto-Ontto J A J MTY
Kujala Vesa
Mäki Asko ja Pirjo
Palmu Maria ja Anssi
Perälä MTY/Tapio, Matti, Sinikka
Poti Markku ja Raija
Rautalahti Tapio
Saari Jarko ja Anita mty
Svenska Yrkesinstitutet/Ala-Hynnilä
Välimäki Maatalousyhtymä
Yli-Tuomola Hannu
Lista koostuu valtakunnallisen tuotantoseurannan tuloksista (Faba). ProAgrian
WinPig-seurannan tulokset eivät ehtineet
mukaan, joten nämä tuottajat ilmoitetaan
myöhemmin.

Teuraslinjalle uusi
tietojärjestelmä
■ Snellmanilla otettiin huhtikuun puolivälissä käyttöön uusi teuraslinjan tiedonkeruujärjestelmä. Uusi ohjelmisto ja laitteet
mahdollistavat entistä ajantasaisemman ja
tarkemman ruhojen laatuseurannan.
Tuottajille ohjelmisto tulee antamaan
reaaliaikaisempaa teurastietoa mm. ruhopainoista uuden Anelman kautta. Tavoitteisiin kuuluu myös kasvuseurannan helpottaminen ja teurasraporttien parantaminen.
MH



Kuljetussuunnittelua
ja asiakasyhteyksiä
Mårten Lassfolk ja Pekka Taipale ovat tuttuja kasvoja tuottajille suurella osalla Snellmanin
hankinta-aluetta.
Mårten Lassfolk on toiminut naudanhankinnan alue-edustajana Pedersören–Perhojokilaakso–Järviseudun alueella runsaan
vuoden ajan, Anders Fellmanin seuraajana.
– Tuottajia on alueella tiheässä, Mårten
Lassfolk kertoo. Tiloja on paljon ja useimmat sijaitsevat tunnin ajomatkan etäisyydellä. Monissa kunnissa yli puolet tiloista
myy tuotantonsa Snellmanille.

Snellmanin palkkalistoilla
Mårten Lassfolk ja Pekka Taipale ovat molemmat nykyään Snellmanin palkkalistoilla. Mårten Lassfolkin alueella kuljetukset
hoitavat pääosin liikennöitsijä Peter Björkin kuljettajat. Mårten auttaa tarvittaessa myös kuormaamisessa, mutta enimmäkseen alue-edustajat vastaanottavat
ilmoituksia ja suunnittelevat kuljetuksia.
Kuljetukset pyritään järjestämään mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.
Koska alue-edustajat ovat Snellmanin
palkattuja työntekijöitä, eivätkä yrittäjiä,
edustajille olisi suositeltavaa soittaa työaikana. Muina aikoina ilmoituksia voi tehdä Snellmanin sähköisen palvelukanavan
Anelman kautta.

Pietarsaari

Pitkä kokemus naudanhankinnasta
Pekka Taipale on työskennellyt Snellmanilla naudanhankinnan parissa yli 20 vuotta,
mm. hätäteurastus- ja vasikkakuljettajana.
Hankinta-alue on Snellmanin suurimpia.
Kenttäedustaja Matti Kastarinen toimii
työparina alueella hoitaen pääosin tilakäynnit ja Pekka alue-edustajan juoksevat
asiat.
Pekka Taipaleen mukaan alue on erittäin
eläinrikas ja -tiivis.
– Sekä Snellmanille myyvät tuottajat että
tuottajien eläinmäärät ovat lisääntyneet,
hän sanoo.
Viime syksystä lähtien on ollut erittäin paljon eläimiä liikkeessä, mutta Pekka Taipaleen mukaan ruuhka on vältetty ja kesäksi
tahti rauhoittuu.

Pekka Taipale ja Mårten Lassfolk keskustelevat tuottajien kanssa Farmari-näyttelyssä
Seinäjoella 2006.

Tulevaisuudessa vasikoiden kysyntä kuitenkin kasvaa.
– Alueelle on ilmestynyt monia uusia kasvattajia, Mårten Lassfolk toteaa. Lisäksi
monien pienten maitotilojen toiminta lakkaa, koska viranomaismääräysten mukaan
lehmien on päästävä kesällä laiduntamaan.

Vasikoiden välitystilanne paranee
Vasikka-auto, jota Mårten ajoi ennen siirtymistään alue-edustajaksi, kiertää molemmilla alueilla pari kertaa viikossa.
– Meillä oli vasikoista ylitarjontaa koko talven, mutta kysyntä on nyt kasvussa, Mårten Lassfolk kertoo.
Viime vuoden poikkeuksellinen kesä kärjisti rehutilanteen koko maassa. Monet
maitotilat halusivat myydä enemmän vasikoita kuin aikaisemmin, kun taas kasvattajat vastaanottivat niitä varovaisesti.

Tee ilmoitus ajoissa!
Teuraskuljetukset alue-edustajat suunnittelevat itse, kun taas vasikoiden välityksestä huolehtii Ronny Snellman. Työ olisi
monessa tapauksessa paljon helpompaa,
jos ilmoitukset tehtäisiin ajoissa.
– Ternivasikat on ilmoitettava heti syntymän jälkeen, Mårten Lassfolk sanoo. Silloin
me ehdimme etsiä ostajan ja suunnitella
välityksen.
HJ

Pekka Taipale
Mårten
Lassfolk

Mårten Lassfolk ja Ronny Snellman keskustelevat vasikanvälityksestä.
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MP Nauta
1. Pekka Taipale
2. Mårten Lassfolk
3. Peter Björk
4. Jarmo Niemelä
5. Eero Sallinen
Antti Sallinen
6. Jouni Vanhatalo

0500-265 635
044-7966 545
0500-263 996
0500-369 597
0400-384 180
040-5543 621
044-7966 531

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö
044-796 6345
Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja
0500-263 995

MP Sika
Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344, 044-796 6344
Reijo Lintulahti
MP sikakonsultti
044-796 6542

MP Konttori
Mona Julin
Logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
Brita Wiik
Tilitysvastaava
(06) 786 6323
Lisa Ahlgren
Ilmoitussihteeri
(06) 786 6375
Ronny Snellman
Eläinvälityssuunnittelija
(06) 786 6331, 044-796 6331
Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
Johanna Lindvall
MP tuotepäällikkö (äitiyslomalla)
s-posti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi

Oy Snellman Ab
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
faksi 06 786 6184
anelma@snellman.fi

Kunnon pihviä tänä kesänä!
Erilainen uutuus pihvisarjaan
Herra Snellmanilta, Isot Mureat
pihvit jotka muistetaan!
Herra Snellmanin Isot Mureat 200 g jättipihvit on pakattu 2 kpl rasioihin. Pihvit
ovat reilusti mureutettuja ja ne ovat saa-

tavilla 1.5. alkaen sekä marinadissa että
maustamattomana. Vaihtoehtoina ovat
naudan fileepihvit, naudan sisäpaistipihvit
ja porsaan fileepihvit. Pakkauksissa on nyt
myös uudet kesäisen tunnelmalliset etiketit. Uudesta etiketistä löytyy mm. paistovinkki helposti.

Isot Mureat ja Paahdetut sipuliset perunat
Pihvit:
Isot Mureat Porsaan fileepihvit
Rosee- ja viherpippureita
Kastike:
1 paprika kuutioina
1 sipuli hienonnettuna
1 ½ dl kermaa
1 tl soijaa
1 tl sinappia
Perunat:
1 kg perunoita (uusia perunoita)
Marinadi
2 rkl balsamiviinietikkaa
1 rkl oliiviöljyä

1 rkl juoksevaa hunajaa
1 kpl valkosipulinkynttä puserrettuna
1 tl suolaa
mustapippuria
Lisäksi
0,5 dl ruohosipulia, hienonnettuna
0,5 dl punasipulia, hienonnettuna
suolaa
Perunat:
Laita uuni 200 asteeseen. Sekoita balsamiviinietikka, oliiviöljy, hunaja, valkosipuli,
suola ja mustapippuri. Aseta perunat uunivuokaan tasaiseksi kerrokseksi. Lisää
marinadi päälle ja sekoita perunat hyvin.
Paahda perunoita noin 40-45 minuutin
ajan, kunnes ne pehmenevät. Sekoita perunoita 2-3 kertaa paiston aikana. Laita
perunat kauniiseen kulhoon ja ripottele
hieman punasipulia ja ruohosipulia päälle. Valmista pihvit ja kastike perunoiden
kysyessä
Pihvit ja kastike:
Rouhi rosee- ja viherpippureita karkeaksi ja pyörittele pihvien reunat siinä.
Tee kastike: kuullota öljyssä kuutioitu paprika ja hienonnettu sipuli. Lisää
kerma, soija, sinappi ja kiehauta. Paista
pihvejä keskilämmöllä noin 3 minuuttia
kummaltakin puolelta, mausta tarvittaessa suolalla.
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Herra Snellmanin
leikkelekakku - taiteile omasi
¾ dl valmista perunasosejauhetta
1 ½ dl vettä tai maitoa
4 kananmunaa
100 g sulatettua voita tai margariinia
1 dl maitoa tai vettä
4 dl vehnäjauhoja
4 tl leivinjauhetta
½ tl suolaa
1 dl pieniä paprikakuutioita
180 - 300 g Snellmanin Ylikypsää kinkkua
2 rkl murennettua sinihomejuustoa
3 rkl silputtua ruohosipulia
Voitele ja korppujauhota noin kahden
litran kokoinen kakkuvuoka. Voit pehmentää paprikakuutioita mikrossa täydellä
teholla minuutin.
Lämmitä 1 ½ dl vettä mikrossa kuumaksi
ja sekoita se perunasosejauheen kanssa
(tai käytä 2 dl valmista perunasosetta).
Anna jäähtyä ja sekoita joukkoon kananmunat, jäähtynyt voisula ja maito.

Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää
ne sekä murennettu juusto, kinkkukuutiot,
paprika ja ruohosipulisilppu taikinaan.
Lusikoi taikina vuokaan.
Kypsennä 175-asteisessa uunissa noin
tunti. Anna jäähtyä ennen tarjoilua.
Säilytä jääkaapissa.
Ylikypsän kinkun tilalle sopii hyvin esim.
Ohuen ohut Currykalkkunalee, Ohuen
ohut Aito Saunapalvikinkku, Palvikinkku,
Kalkkunalee yhdessä Kalkkunameetvurstin kanssa ja monet muut Herra Snellmanin maukkaat leikkeleet.
Voit myös käyttää useampaa leikkelettä
samassa kakussa!

Helppoa - eikö totta!

Taiteile oma juhlareseptisi
www.snellman.

Lähetä meille OMA juhlareseptisi, jonka valmistuksessa olet käyttänyt Herra Snellmanin
tuotteita. Parhaat reseptit julkaistaan reseptikirjassa ja kotisivuillamme. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Arabian LUMI astiasto (arvo 1000 €) ja reseptikirja lähetetään kaikille joiden resepti julkaistaan. Lähetä reseptisi osoitteeseen Herra Snellman, PL
113, 68601 Pietarsaari tai syötä se kotisivuillamme osoitteessa www.snellman.. Muista
liittää mukaan yhteystietosi. Voimassa 31.5. asti.

