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Johdanto:

Seuraava vaihe

■ Seuraava Askel oli erään maatalouden kehittämishankesarjan
nimi 5-10 vuotta sitten. Hanketta johti Pro Agria Keski-Pohjanmaa, mutta myös Snellman osallistui siihen yhteistyökumppanina.
Eri projektien kautta etsittiin askel askeleelta uusia etenemismahdollisuuksia.
Viimeisimpien 10 vuoden aikana järjestettyjen projektien todellisesta annista voidaan luonnollisesti olla montaa mieltä. Voimme
kuitenkin todeta, että Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ovat selvinneet hyvin maataloudessa meneillään olevassa pudotuspelissä.
Tämän saatoimme todistaa mm. Farmari-näyttelyssä Kokkolassa.
Elinvoimaisella maaseudulla oli paljon esiteltävää laajalle yleisölle.
Laajan yrittäjähengen ja eteenpäin suuntautuneiden innovaatioiden tarjonta oli varmasti antoisaa suurelle Farmari-yleisölle.Tuottajat, kuluttajat, tavalliset kaupunkilaiset ja maan korkein poliittinen johto saivat todistaa maatalouden ja elintarviketeollisuuden
olevan hyvin tärkeää tälle seudulle ja koko maalle. Voidaan perustellusti todeta, että Farmari onnistui roolissaan luoda tulevaisuuden uskoa elinkeinolle ja samalla vahvistaa uskoa suomalaisen
elintarviketuotannon mahdollisuuksiin pärjätä yhä kovenevassa
kilpailussa.
Snellmanin Maatilan Parhaissa puhumme tänään seuraavasta
vaiheesta. Maatilan Parhaat-konseptin avulla Snellman on määrätietoisesti tehnyt työtä sekä Snellmanin alkutuotannon, että
sopimustuottajiemme kilpailukyvyn parantamiseksi. Tätä prosessia arvioidessamme näemme monta onnistunutta vaihetta ja
osa-aluetta. Kuitenkin meidän on koko ajan kehitettävä tuotettamme. Keskustelimme siantuottajiemme kanssa elokuussa Maatilan Parhaat-sikaketjun seuraavan vaiheen sisällöstä. Me tulemme
mm. entistä aktiivisemmin motivoimaan ja myös taloudellisten

lisäpalkkioiden muodossa tukemaan toimintaansa kehittävien tilojen tuottavuusparannuksia. Tämä on välttämätöntä
torjuaksemme varsinkin tukijärjestelmämuutoksien aiheuttamaa
passivoitumista.Tänä vuonna esimerkiksi porsastuotos emakkoa
kohti on kasvussa “ylimääräisten tukiemakoiden” vähennyttyä,
mutta tästä saatava hyöty saattaa monessa tapauksessa olla näennäinen, koska tilojen kokonaistuotos ei ole kasvanut.
Tulevan talvikauden aikana me tulemme aktiivisesti arvioimaan
omaa toimintaamme, ja etsimään uusia tapoja tulla itse tehokkaammiksi ja paremmiksi. Uskomme ja toivomme, että myös
tuottajamme saavat nähdä Snellmanin alkutuotannon kehittyvän
positiiviseen suuntaaan. Tämä on tärkeää, jotta me Maatilan Parhaat-ketjussa voimme luoda yhä parempia valmiuksia lihantuotannolle, joka on kilpailukykyinen myös tiukempina aikoina.
Samalla meidän täytyy valitella ylimääräistä byrokratiaa, jota pakollinen ketjuinformaatiovaatimus (sivu 7) aiheuttaa naudantuotantoketjulle. Anelman kautta olemme kuitenkin halunneet tehdä
tämän toteutuksen mahdollisimman käteväksi. Lähes kahden vuoden kokemuksella voimme myös todeta, että siantuottajat ovat
onnistuneet täyttämään vastaavat vaatimukset hyvin.
Meillä on joukko mielenkiintoisia asioita työn alla. Kerromme lisää
talvikauden tuottajatilaisuuksissa ja seuraavissa infolehdissä. Älkää
myöskään unohtako seurata ajankohtaisia asioita Anelmasta.
Hyvää syyskautta ja jatkuvaa hyvää yhteistyötä toivoen,

Tomas Gäddnäs
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Snellmanilla hyvä myynti
lamasta huolimatta

Kuluneen kasvukauden viljasato ja
säilörehun laatu puhuttavat tuottajakentällä.
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■ Vuosi 2009 on ollut Snellmanin osalta vahvan kasvun aikaa. Maassa vallitsevasta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta, Snellman onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan 19 % vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana.
Valmisruoan kasvu oli voimakkainta, jopa 35 %, mutta myös lihanjalostuksen liikevaihto
nousi 11 %. Varsinkin tuorelihan myynti on onnistunut hyvin tänä vuonna ja Snellman
on kasvattanut markkinaosuuksiaan tuntuvasti. Jauhelihan kuukausittainen myynti on
kasvanut lähes 1 milj. eurolla ja jauhelihamyynnin arvo on tänä päivänä noin 3 milj. €/kk
verrattuna 2 milj. €/kk vastaavana ajanjaksona vuonna 2008.
Kasvu asettaa suurempia vaatimuksia raaka-ainetarpeelle. Snellmanin Kunnon Nautakampanja lisähintoineen onnistui kuluneena kesänä hyvin. Nautamäärät riittivät tuotannon tarpeisiin myös kesäkuukausien aikana. Snellman on saanut vuoden aikana uusia
tuottajia ja naudanhankinta on kasvanut siten 14 %. Siantarjonta oli heikompaa kesällä,
mutta on kasvanut jälleen syksyllä. Kokonaisuutena Snellmanin sikamäärät ovat kuitenkin täysin linjassa tälle vuodelle budjetoidun tason kanssa. Naudantuotanto on kasvanut
koko maassa 2 %, kun taas siantuotanto on laskenut 5 %. Naudan- ja sianlihan kokonaiskulutus on laskenut 2–3 %, mutta kalliimpien leikkele- ja lihalaatujen kulutuksen lasku on
vielä huomattavasti suurempi.
Lamasta huolimatta sian ja naudan keskimääräinen tuottajahinta on edelleenkin viime
vuoden tasoa korkeampi. Nautakampanjan ansiosta naudanhinta nousi kesällä. Myös
siasta maksettu keskihinta on tähän mennessä ollut tänä vuonna hiukan korkeampi kuin
vastaavana aikana viime vuonna. Sianhintaa tarkistettiin alaspäin 3 c/kg syyskuussa. Taloudellisen tilanteen odotetaan vaikuttavan lihamarkkinoihin yhä enemmän ja painavan
markkinahintatasoa suuressa määrin loppuvuoden ja ensivuoden aikana. Tällä hetkellä
sian hinta laskee Euroopassa melko voimakkaasti. Snellman on taannut nykyisen perushintatason 1,38 €/kg alustavana hintana (+/- 5 c/kg) aina vuoden loppuun asti.

Eläinluoton korko laski
■ Snellmanin eläinluottojen korkoa laskettiin 4,33 %:iin (aiemmin 5,13 %) 1.9.2009 alkaen. Korkoa tarkistetaan puolivuosittain 1.3 ja 1.9 suhteessa edeltävän kuukauden keskimääräiseen korkotasoon (12 kk euribor tod360).
Aktiivisten sopimustuottajien, jotka ovat tehneet tuotantosuunnitelman, on mahdollista
saada tilityksistään ennakkoa mahdollisen epätasapainon tasaamiseksi tilan maksuvalmiudessa. Lyhytaikaisten ennakoiden ja aikaistettujen tilitysten korko on 10 %. Pienistä
ennakoista, joiden korkosumma jää alle 10 €, peritään koron sijasta 10 €:n käsittelymaksu.
Ennakkoa voi hakea kätevästi Anelman viestipalvelun kautta. Ennakkomaksua vielä toimittamattomista eläimistä ei voida myöntää suullisesti puhelimessa. Snellmanin luottojen ja ennakkomaksujen ohjeet ja ehdot löytyvät Anelmasta.
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■ Snellmanin MP-tilat ovat ylimääräisenä etuna osallisina eläinryhmävakuutuksesta. MPnautatiloille tarjotaan suojaa mahdollista salmonellavahinkoa vastaan summalla, joka vastaa tilan vuosimyyntiä. Sikatiloilla vakuutus koskee myös porsasyskän, dysenterian, kapin
ja PRRS:n aiheuttamia vahinkoja.
1.10.2009 alkaen vakuutuksen hoitaa Vakuutusyhtiö Fennia. Fennia on keskinäinen,
asiakkaiden omistama vakuutusyhtiö, jossa asiakkaat osallistuvat yrityksen tuotteiden ja
palvelujen kehittämiseen. Snellmanin eläinryhmävakuutukset olivat aiemmin vahinkovakuutusyhtiö If:ssä. Vakuutusehdot ovat edelleenkin samat kuin aiemmin. Lue enemmän
vakuutusehdoista Anelmasta. 					
TG
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Farmari -09 pähkinänku

Onnistuneet messut maataloudelle
ja suomalaisille elintarvikkeille
■ Maatalouskesän kohokohta Farmari-näyttely järjestettiin tänä
vuonna Kokkolassa ProAgria Keski-Pohjanmaan toimesta. Snellman osallistui näyttelyyn yhtenä pääyhteistyökumppaneista.
– Haluamme kiittää messujen kävijöitä, järjestäjiä ja yhteistyökumppaneita, jotka kaikki myötävaikuttivat siihen, että Farmarimessuista tuli onnistunut tapahtuma, sanoo alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs.
Neljän messupäivän aikana kävijöiden määrä nousi 76 000. Snellmanin osasto houkutteli myös runsaasti kävijöitä. 17 000 vierasta

vastasi tietopolun kysymyksiin ja osallistui messukilpailuun, jossa
päävoittoina oli 5 New York -matkaa (arvo 2 000 €/matka). Lisäksi jaettiin 8 000 ilmapalloa, 30 000 meetvurstipakettia ja lähemmäs 20 000 Herra Snellman -postikorttia. Maatilan Parhaat VIPkabinetissa käyneiden tuottajien antama palaute oli positiivista.
Messujen aikana Snellman tarjosi tuottajilleen Panini-leipää sekä
juoman.Yli 3 000 tuottajaa tartui tilaisuuteen ja maistoi Paninia.

Farmari onnistui markkinoimaan suomalaisia
elintarvikkeita laajalle yleisölle
Farmari-näyttely osoittautui erittäin onnistuneeksi lähiruuan ja
suomalaisen alkutuotannon markkinointitilaisuudeksi. ProAgria
Keski-Pohjanmaan satavuotisjuhlassa päätöspäivänä pitämässään
juhlapuheessa pääministeri Matti Vanhanen nosti esiin suomalaiset elintarvikkeet. Hän totesi, että puhdasta ja lähellä tuotettua
ruokaa arvostetaan yhä enemmän, ja painotti sitä kuinka tärkeää
on, että lähiruoka löytää tiensä kaupan hyllyille ja kouluihin. Sertifioitu puhtaus on suomalaisten elintarvikkeiden kilpailuetu maailmanmarkkinoilla.

VIP-kabinetissa Snellman tarjosi pullakahvit ja tuottajilla oli
mahdollisuus keskustella alkutuotannon henkilöstön kanssa.
Teltan ulkopuolella iso hiekkalaatikko houkutteli nuorimpia kävijöitä ja vanhemmat nauttivat kahvistaan auringonlämmössä.
Kuvassa alla Kenneth Bergroth, yksi Snellmanin meetvurstikilpailun voittajista, vaimon ja kahden lapsenlapsensa kanssa.

Snellmanin osastolla sijaitsevasta Sikakioskista halukkailla
siantuottajilla oli mahdollisuus ostaa laadukkaita jalostussikoja.
Sikakioski toteutettiin yhteistyössä Faba Sika Oy:n kanssa.
Jussi Peura tarjosi edulliseen hintaan sekä ensikkopaketteja että
karjuja. Lisäksi kaikki Farmarin aikana sikoja ostaneet osallistuivat yhden Maisteri-jalostuskarjun lahjakortin arvontaan
(arvo 1 500–2 000 €).
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Vasikkabaari oli Snellmanin,Valion ja ProAgrian yhteinen
satsaus vasikoiden hyvinvointiin ja ruokintaan. Heikki
Kemppi ja Valion muu henkilökunta kertoi vasikoille
tarkoitetuista juomajauheista ja valmisteista. Kuvassa
kanadalainen, eristämätön vasikkaiglu, joka on vedoton
ja paksun olkikerroksen ansiosta vasikalle mieluisa makuu- ja oleskelupaikka.

Luottamusta ja avoimuutta
elintarviketeollisuudessa
■ ProAgria-hallin pieni tiedotusnäyttämö Maitolaituri tarjosi messuilla päivittäin eri näytteilleasettajien ohjelmaa. Snellman osallistui
teemalla “Menestyvä elintarvikeketju”. Peter Fagerholm ja Martti
Vähäkangas puhuivat mm. kuluttajaluottamuksesta ja avoimuudesta elintarvikeketjussa.
– Kuluttaja on erittäin kiinnostunut syömästään ruuasta. Ruuan
alkuperä, ruuan vaikutus ihmisen terveyteen ja ruuan ympäristökuormitus ovat kaikki kysymyksiä, joista me tulemme kuulemaan
paljon tulevaisuudessa.
Tulevaisuudessa elintarviketeollisuuden on oltava valmis työskentelemään yhä avoimemmassa maailmassa ja vastaamaan kuluttajan
toivomuksiin avoimuudesta.Viime vuosina Snellmanilla on keskusteltu avoimuudesta ahkerasti ja Kunnon jauheliha -kampanja on
ensimmäinen konkreettinen tulos.
– Kampanjasta tuli menestys siksi, että se vastasi konkreettisesti
kuluttajan odotuksiin. Kuluttajat haluavat jauhelihansa tuoreena
– tämä on meillekin mieluinen pyrkimys, koska tiedämme, että kuluttajat arvostavat sitä, sanoi Peter Fagerholm.

Tarja Halonen vieraili Snellmanin osastolla
■ Tasavallan presidentti Tarja Halonen ja tohtori Pentti Aravirta vierailivat lauantaina
Snellmanin osastolla. Snellman-konsernin toimitusjohtaja Martti Vähäkangas vastaanotti
presidentin ja kertoi Snellmanin toiminnasta ja messujen teemasta ”Maatilan Parhailta
perhemaatiloita Herra Snellmanin tuotteiksi”. Tarja Halonen huomioi ja arvosti infopuiden tietoja, erityisesti sikapuun otsikkoa ”Suomalaiset, vähärasvaiset siat”.
Martti Vähäkangas kertoi myös Kunnon jauhelihan lanseerauksesta ja presidentti olikin
jo aikaisemmin tutustunut Snellmanin konseptiin, jossa jauhelihassa käytetään ainoastaan
tuoreita pakastamattomia raaka-aineita. Presidentti oli myös erittäin kiinnostunut Herra
Snellmanin maailmasta, joka osastolla näkyi ensisijaisesti vierailijoille jaettavissa postikorteissa ja tarroissa. Tarja Halonen sai mukaansa kotiin useita postikortteja ja Maatilan
Parhaat -kangaskassin MP-infolehtiään varten.
Tasavallan presidentti Tarja Halonen vieraili Lähiruokaviestin suojelijana Laatuketjun
osastolla sopivasti saadakseen maukkaat maistiaiset Snellmanin pihveistä. Staffan Snellmanin ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan keskustelun aikana pihvit grillasi Laatuketjun osastolla Culinary Team Finland.

Haluatko lukea lisää Farmarista?

Anelmasta löydät lisää mielenkiintoisia artikkeleita Farmari-näyttelystä. Käy katsomassa osoitteessa anelma2.snellman.fi ja lue lisää!
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MP nauta

Säilörehusta asiaa
■ Nurmen viljely on käynyt viime vuosina haasteelliseksi, eikä
kulunut kasvukausikaan tuonut helpotusta karjankasvattajille.
Näyttää siltä, että saamme vuodesta toiseen varautua hyvin vaihteleviin sääoloihin. Suuria lohkojen, tilojen ja alueiden vaihteluja
löytyy niin sadoissa kuin rehuarvoissakin. Syksyn ensimmäisten
Artturi-rehuanalyysitilastojen mukaan maitotiloilla säilörehut
ovat olleet pääosin hyviä niin laadullisesti kuin rehuarvoiltaankin.
Kuitenkin kesäkuun hallayöt saattoivat vaikuttaa viljelijöiden tekemiin korjuupäätöksiin niin, että yleensä heti pakkasten jälkeen
niittäneet saivat ihan kohtuullisen toisen sadon, kun taas korjuupäätöstään lykänneet joutuivat tyytymään heikompaan tulokseen
kuivuuden vuoksi.
Liian varhain korjattu säilörehu voi aiheuttaa ongelmia varsinkin
lypsylehmillä. Kun kuitupitoisuus (NDF) jää helposti liian alhaiseksi ( eli alle 50 g/kg ka), on vaikea käyttää väkirehua suuria annoksia,
ellei saada muuta kuiturehua sekaan. Halvan viljan runsas käyttö
ei siis ole lainkaan hyvä idea tällaisilla rehuilla. Nurmisäilörehun
kuidun paikkaajaksi voi käyttää olkea ja kuivaa heinää, mikä on
helpointa myös yksilöruokinnassa.Varsinkin seosrehuruokinnassa
kokoviljasäilörehu on lisännyt suosiotaan. Lypsylehmien ruokinnassa sitä voidaan käyttää kolmannes karkearehuista.

Myöhään korjatut rehut oikeaan käyttötarkoitukseen
Toivottavasti suurin osa näistä myöhäisistä rehuista on tehty
suunnitelmallisesti syötettäväksi hiehoille tai ummessa oleville
lehmille. Ne käyvät hyvin myös emolehmille talvikaudella, kun
ei ole imetettävää vasikkaa alla. Jonkin verran on jouduttu myös
korjaamaan lannoittamattomia viherkesantoja ja luonnonhoitopeltoja, jolloin ravintoarvot ovat suurella todennäköisyydellä heikot. Runsas rikkakasvilajistokaan ei ole vielä koskaan parantanut
rehuarvoja.

Millaista säilörehua lihanaudoille?
Lihanaudat tarvitsevat yhtä hyvää säilörehua kuin lypsylehmätkin.
Rehun säilönnällisestä laadusta ei pidä koskaan lähteä tinkimään.
Kun D-arvo on 68 ja raakavalkuainen 15 % paikkeilla, päästään
yli 1200 gramman päiväkasvuihin, mikäli väkirehutaso on noin
neljännes koko rehustuksen kuiva-aineesta. Mitä sulavampaa säilörehu on, sitä vähemmän väkirehua tarvitaan. Jos kuitenkin karkearehusta on jostain syystä puutetta, ja puutetta korjataan oljella
tai heikompiarvoisella säilörehulla, kannattaa suunnitella väkirehuruokintakin vastaamaan kasvavan lihanaudan tarpeita. Kokoviljasäilörehun käyttö ilman analysointia on melkoista hakuammun-

taa minkä tahansa
eläinryhmän ruokinnassa,
koska
sen taulukkoarvoja
on hyvin vaikea
suhteuttaa käytäntöön. Eri kasvilajien
osuus seoksessa
sekä korjuuaika ja
-tappiot vaikuttavat huomattavasti
rehun käyttömääriin eri eläinryhmille. Hyvin harvoin pystytään ruokkimaan pelkällä kokoviljasäilörehulla.
Kun rehusta otetaan rehuanalyysi, kannattaa laittaa myös ruksi
kivennäismääritysten kohtaan. Esimerkiksi runsas fosforipitoisuus
voi aiheuttaa ongelmia kalsiumin ja magnesiumin imeytymisessä,
ellei sitä ole huomioitu kivennäisten valinnassa.

Epäonnistumisenkin kanssa on elettävä
Toivottavasti nämä kaksi seuraavaa väittämää ovat jo ns. urbaanilegendoja:
1.” Rehuja ei kannata analysoida, koska ne on kuitenkin syötettävä ”
2. ”Osaan tehdä säilörehua, ei siitä tarvita todistusta erikseen”
Kun rehun laatu on tiedossa, oli se sitten hyvää tai huonoa, on
sen kanssa helpompi elää, kuin että arvuuteltaisiin, mitä syötetään.
Kustannuksia on aina tarpeen karsia, ja konkreettisemmin niitä
saadaan edes kohdennettua oikeille eläinryhmille, kun ruokinta
suunnitellaan analyysien perusteella. Kannattaa muistaa, että rehuanalyysia voi käyttää myös viljelyn sekä korjuu- ja säilöntätekniikan kehittämiseen – mikäli tänä vuonna ei aivan onnistuttu, niin
seuraavana vuonna parannetaan. Ja
päinvastoin: Jos nyt on saatu aikaiseksi
huippurehua, niin on hyvä miettiä, mitkä seikat siihen antoivat edellytykset
– ja olla saavutukseensa tyytyväinen!

Sari Vallinhovi
Kasvintuotantoagrologi, nurmiviljely
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Rehu/elopaino
vasikkarehu
vilja
rypsi
kivennäinen
säilörehu

100-200 kg
1,2
0,3
0,5
0,05
5

200-300 kg
1
0,5
0,1
8

300-450
3,2
0,3
0,1
16

450-700
4,4
0,3
0,1
22

Esimerkki 1. Hyvä säilörehu maitorotuisten
lihanautojen ruokinnassa
Kasvutavoite 1250 g/pv, teuraspaino 350 kg
Säilörehun D-arvo 70, rv 16%, OIV 86, PVT 12,
NDF 52

Rehu/elopaino
vasikkarehu
vilja
rypsi
kivennäinen
säilörehu

100-200 kg
1,5
0,9
0,5
0,05
3

200-300 kg
0,3
2,4
0,5
0,1
6

300-450
4,5
0,3
0,1
12

450-700
6
0,3
0,15
17

Esimerkki 2. Heikko säilörehu maitorotuisten
lihanautojen ruokinnassa
Kasvutavoite 1250 g/pv, teuraspaino 350 kg
Säilörehun D-arvo 65,rv 14 %, OIV 80, PVT 0,
NDF 60
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Nautojen ketjuinformaatiolomakkeen
täyttö sujuu jouhevasti Anelmassa
■ Lakisääteinen nautojen ketjuinformaatiovaatimus astuu voimaan vuoden 2010 alusta. Laki määrää, että kaikkien elintarvikealan toimijoiden koko elintarviketjussa on varmistettava, että
elintarvikkeiden turvallisuus ei vaarannu. Keskeinen tekijä turvallisuudessa on elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien jäljitettävyys. Ketjuinformaatioon kuuluvat tiedot voidaan toimittaa
tilalta teurastamoon joko kirjallisesti tuottajan allekirjoittamana
tai sähköisesti. Tietojen on oltava teurastamolla viimeistään 24
tuntia ennen teuraaksi toimitettavan eläimen tai eläinten saapumista teurastamoon. (Eviran ohje 16005/1 ja toukokuun 2009
nautaluettelon liite, www.palvelu.fi/evi/files/72_653_301.pdf)
Snellmanin Anelma-tuottajapalvelua käyttävien tuottajien on mahdollista harjoitella sähköisenlomakkeen täyttöä jo 1.11 alkaen.
Tuottaja täyttää lomakkeen kaikkiin Anelman kautta tehtäviin
teurasilmoituksiin ennen teuraserän tietojen tallentamista teurastamolle. Lomake on esitäytetty Anelmassa jo valmiiksi olevilla tiedoilla. Tuottajan tehtäväksi jää esitietojen tarkistaminen ja
täydentäminen puutuvilta osin sekä lomakkeen täyttöhetkellä
lähetettävien eläinten terveydessä havaittujen poikkeamien kirjaaminen. Teurastusajankohtaa edeltävien kolmen kuukauden
aikana lääkityt eläimet on merkittävä (rasti ruutuun) ja tiedot
lääkityksestä ilmoitettava lomakkeen kohdassa 10 (ja/tai 11). Lääkitystiedot on myös mahdollista tallentaa Nasevaan, jolloin lääkitystiedon ilmoittamiseksi riittää kohdan: Eläinlääkekirjanpito on
tallennettu Nasevaan, rastittaminen.Tuottajan on mahdollista päivittää lomakkeen tietoja muokkaamalla teuraserän tietoja. Täytetyt ja tallennetut lomakkeet ovat tuottajan nähtävillä teurasilmoitusten yhteydessä Anelmassa.

Paperilomakkeet ovat vain poikkeustapauksia varten
Nasevaan kuulumattomat tilat ja tilat, jotka eivät ole tallentaneet
sinne lääkityksiä, joutuvat lähettämään ketjuinformaatiotiedot
paperikaavakkeella. Tämä teettää enemmän töitä sekä tuottajalla
että teurastamon henkilökunnalla. Anelmaa käyttävän tilan, jonka lääkitystiedot eivät ole Nasevassa, on mahdollista liittää tieto
lääkityksistä myös sähköisenä liitetiedostona Anelman ketjuinformaatiolomakkeen kohtaan 19.

Kun ketjuinformaatiolomake täytetään ilmoituksen yhteydessä
Anelman kautta, perustiedot haetaan automaattisesti sähköiselle
lomakkeelle. Lääkityt eläimet merkitään lisäämällä rasti eläimen
syntymätunnuksen vieressä olevaan ruutuun.

Tilan lääkekirjanpidon ollessa Nasevassa, lääkitystiedon ilmoittamiseksi riittää kohdan ”Eläinlääkekirjanpito on tallennettu
Nasevaan” rastittaminen.

Anelman ja Nasevan käyttö kannattaa
Teurasilmoitukset kannattaa siis hoitaa Anelman kautta. Näin
ketjuinformaatioon liittyvät tiedot siirtyvät vaivattomasti Snellmanille ilman ylimääräistä paperityötä. Lisäksi saat Anelmailmoituslisän (2 c/kg).
Nasevaan liitytään solmimalla Naseva-terveydenhuoltosopimus
eläinlääkärin kanssa. Liittyminen kannattaa hoitaa mahdollisimman pian, sillä vuoden loppuun on odotettavissa ruuhkaa sopimusten rekisteröinnissä. Snellmanin alkutuotantohenkilökunta
avustaa tuottajia ketjuinformaatioon liittyvissä kysymyksissä. Nasevaan liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa Paula Halkosaari
puh. 0400-988 894.

Mikäli tilan lääkekirjanpito on muualla kuin Nasevassa, sähköiselle
lomakkeelle voidaan lisätä kopio lääkitystiedoista liitetiedostona.

MH
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Kasvattamotyypillä suuri merkitys
olosuhdeperäisiin terveysongelmiin
Naudanlihantuotannon loppukasvatuksessa
ennenaikaiset poistot ja kuolleisuus aiheuttavat
maatilayritykselle tappioita menetettyinä myynti- ja tukituloina kasvatuskustannusten lisäksi.
Sairaista naudoista aiheutuu huomattavasti
enemmän eläinkohtaista työnmenekkiä terveisiin nautoihin nähden mm. tarkkailun ja eläinsiirtojen vuoksi. Koko nautaketjussa pienetkin
poistoja ja kuolleisuutta alentavat toimenpiteet
johtavat vuositasolla merkittäviin säästöihin
mm. eläinaineksessa. Agrologi AMK Vesa Koskela lähti selvittämään asiaa opinnäytetyössään
keväällä 2009 yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Snellmanin Lihanjalostus Oy:n
kanssa.
EU:n naudanlihantuotannon loppukasvattamoratkaisuissa on rakolattioilla merkittävä asema. Esimerkiksi Saksassa (joka tuottaa
noin 15 prosenttia EU:n naudanlihasta) loppukasvattamot perustuvat lähes yksinomaan rakolattioihin. Tästä huolimatta Euroopan komission selvityksen mukaan rakolattioita ei suositella
rakennettavaksi. Jos kuitenkin rakolattia valitaan, on selvityksen
mukaan kiinnitettävä huomiota jalkaterveyteen esimerkiksi käyttämällä kumipäällysteistä rakolattiaa (European Comission 2001).
Ruotsin uusin eläinsuojelulainsäädäntö (Djurskyddsbestämmelser
2008) mukailee tätä suositusta: elokuusta 2007 lähtien uusissa
rakennushankkeissa on makuualueelle tarjottava pehmeä makuu-

Kasvatustuloksissa on eroja
Paras neljännes -vertailu 2009 (1–7)
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MP sonniplus- ja muiden nautatilojen kasvatustulokset eroavat
selvästi toisistaan. Sonniplus -tilojen paras neljännes kasvattaa
eläimensä yli kuukautta nopeammin noin 5 kiloa korkeampaan
teuraspainoon kuin nettopäiväkasvultaan paras neljännes muista
tiloista. Huolimatta korkeammasta teuraspainosta 100 eläimen
sonniplus-tila myy 6 eläintä enemmän teuraaksi vuodessa.Vaihteluväli tilojen välillä on todella suuri.
Tulokset on haettu suoraan Anelman kasvuraporteista ja kasvattamoratkaisun vaikutusta ei ole huomioitu.
		
VH
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Ennenaikaiset poistot ja kuolleisuus
eri kasvattamoratkaisuissa
8
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makuuparsi
2,7

rakolattia
7,5

kylmäkasvatus
2,6

Tutkimukseen osallistui yhteensä 17 tilaa Suomesta ja Ruotsista,
joista 7 oli makuuparsipihattoa, 5 rakolattia- ja 5 kylmäkasttamoa.

alusta esimerkiksi kumipäällysteellä. Tämä saattaa aiheuttaa paineita myös Suomen nykyiselle lainsäädännölle. Ruotsalaiset karjankasvattajat ovat vastanneet näihin vaatimuksiin investoimalla
kestokuivikeratkaisuihin, kumisiin rakolattioihin ja ns. viileisiin
makuuparsipihattoihin.
Karsinan pohjamateriaalin vaikutusta eläinten kasvuun, rehuhyötysuhteeseen, ja ruhon sekä lihan laatuun on tutkittu useassa
eri tutkimuksessa. Karsinan pohjamateriaalilla ei ole kovin suurta
merkitystä näihin tuotannon mittareihin, kun vertaillaan rakolattioita ja olkipohjaisia, kestokuivitettuja karsinoita. Nautojen kasvatusolosuhteilla (mm. lattiamateriaali, eläintiheys) onkin terveysongelmien (jalkaterveys, häntäpolkemat jne.) kautta suurempi
vaikutus tuotannon tuloksiin (Tuomisto ym. 2004b). Nautojen
rehuhyötysuhde ja rehunkulutus ovat optimaalisia, kun tilaa on
vähintään 4,7 neliömetriä 250–500 kiloista nautaa kohden (Tuomisto ym. 2004a, 39.) Euroopan komission (2001) selvityksen
mukaan päiväkasvu vähenee hitaasti nautakohtaisen eläintiheyden
laskiessa alle 4,7 neliömetrin.
Hollantilaisessa tutkimuskeskuksessa on vertailtu kumipäällysteistä rakolattiaa betoniseen rakolattiaan (4,2 m2/eläin) ja olkikuivitteiseen kestokuivikepohjaan (paksuus maksimissaan yksi
metri). Tutkimuksen mukaan nautojen epänormaalit makuulle
asettumiset ja makuulle nousut ovat merkittävästi harvinaisempia
kumiritilöillä (9,1 %) kuin betoniritilöillä (71,8 %). Myös vakavat
jalkavauriot ovat merkittävästi harvinaisempia kumiritilöillä kuin
betoniritilöillä tai jopa olkikuivikkeella. Tutkimuksen jalkavaurioiden määriä olkipohjalla selittää osaltaan karsinan suuret korkeuserot kuivikkeen paksuuden vuoksi. Tutkimuksessa kasvatettiin
Piemontese -rotuisia lihanautoja ikävälillä 6–17 kuukautta. Kumipäällysteisillä rakolattioilla kasvatettujen elopaino oli kokeen
lopussa keskimäärin 667 kiloa ja betonisella rakolattialla 651 kg
(Ruis-Heutinck, Smits, Smits & Heeres 2000).

Ongelmat vähäisemmät pehmeillä lattiaratkaisuilla,
rakolattiallakin voi päästä hyviin tuloksiin
Opinnäytetyön tutkimusosassa keskityttiin vertailemaan eri kasvattamoratkaisujen terveysongelmia ennenaikaisten poistojen
ja kuolleisuuden perusteella. Ruotsalaisilta naudanlihantuotta-

Vain oikein korvamerkityn
naudan saa ottaa kuljetettavaksi
Varmista, että niin teuraaksi kuin myös välitykseen tulevilla eläimillä ovat aina molemmat
korvamerkit paikoillaan. Puutteellisesti merkittyä eläintä ei voida eikä saa ottaa kuljetukseen!

varastossa.
Nautojen korvamerkkitoimitukset
nautaeläinrekisterin
asiaKuva 2. Elektroninenjamerk
ki
Etukappale
kaspalvelun hoitaa Maatalouden
laskentakeskus. Lisätietoja saat
numerosta 020 747 2360, tai osoitteesta www.laskentakeskus.fi.
VH

3.2 Tilapäismerkki

3.2.1 Nautojen tilapäismerkki
Tilapäismerkki on väriltään puna
inen, mutta muuten samanmallinen
ja
nautaeläinten merkitsemiseen hyvä
ksytty keltainen korvamerkki. Tilap
ä
painettuna - sekä uros- että naar
asosassa - järjestelmän antama
juoks
Tilapäismerkit ovat nautaeläinten
pitäjäkohtaisia ja niitä saa tilata ja
var
määrän tulevaa käyttöä varten.
Kuva 3. Tilapäismerkkipari

Tilapäismerkkejä ”ensiapuun”

jilta haastateltiin materiaali makuuparsipihattoja varten, ja suomalaisista tiloista haettiin sopiva verrokkiryhmä rakolattia- ja
kylmäkasvattamoratkaisuista. Koska tutkimuksessa tavoiteltiin
erityisesti loppukasvattamoratkaisujen olosuhdeperäisten terveysongelmien vertailua, pyrittiin tulosten analysoinnissa rajaamaan
esimerkiksi ruokinnasta ja välikasvatuksesta aiheutuvat ongelmat.
Tulokset tukevat aiempia tutkimuksia: pehmeät lattiaratkaisut
(kylmäkasvattamot) ja makuuparsipihatot tarjoavat keskimäärin
matalammat riskit jalkaterveydelle sekä maito- että liharotuisilla
naudoilla. Tuloksista kävi ilmi, että ennenaikaiset poistot ja kuolemat yli 6 kuukauden ikäisillä sonneilla olivat makuuparsipihatoissa 2,7% ja vertailuryhmän kylmäkasvattamoissa 2,6 % sekä
ritiläpohjaisissa kasvattamoissa 7,5 %. Puhuttaessa keskimääräisistä arvioista on huomattava, että rakolattiakasvattamoissa poistoprosenttien vaihteluväli oli kaikista suurin. Myös rakolattioilla

Maatunnus

EU-tunnuks
viimeistä nu

Jokainen syntyvä vasikka on merkittävä kahdella virallisella, maaja metsätalousministeriön hyväksymällä korvamerkillä, yhdellä
kumpaankin korvaan, vasempaan korvaan päämerkki ja oikeaan
korvaan apumerkki. Ennen 1.1.1998 syntyneiltä naudoilta vaaditaan vain yksi korvamerkki. Jo kertaalleen kiinnitettynä ollutta korvamerkkiä ei saa kiinnittää uudelleen. Pudonneen merkin
tilalle on viivytyksettä tilattava korvausmerkki. Viranomaisten
vaatimuksesta täytyy myös aina ennen naudan vastaanottamista
teurastamoon varmistaa eläimen alkuperä nautaeläinrekisteristä
tehtävällä rekisterikyselyllä. Puutteellisesti merkittyä eläintä ei
voida eikä saa ottaa kuljetettavaksi!

Jos eläimeltä tippuu korvamerkki ja eläin on jo ilmoitettu teuraaksi voi viime hetken yllätykset välttää, kun varastossa on Laskentakeskuksesta etukäteen tilattuja tilapäismerkkejä. Tilapäismerkki
on väriltään punainen, mutta muuten samanmallinen ja -kokoinen
kuin nautaeläinten merkitsemiseen hyväksytty keltainen korvamerkki. Tilapäismerkeissä on valmiiksi painettuna – sekä urosettä naarasosassa – järjestelmän antama juokseva numero.
Tilapäismerkit ovat nautaeläinten pitäjäkohtaisia ja niitä saa tilata ja varastoida tilalla pienen määrän mahdollista tulevaa käyttöä
varten. Tilapäismerkin saa ottaa käyttöön vain tilanteessa, jossa
eläimen toinen korvamerkki on pudonnut juuri ennen teuraskuljetusta eikä sille ole mahdollista enää saada normaalia korvausmerkkiä ennen lastausta.
Tilapäismerkkejä käyttämällä varmistat, että jo sovittu eläimen
nouto voidaan hoitaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Näitä
punaisia korvamerkkejä on hyvä olla jokaisella nautatilalla aina
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on
tuloksiin poistojen ja kuolleisuuden osalta. Keskeisimpiä kehittämiskeinoja ovat ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten riittävän
alhainen eläintiheys ja ryhmien
yhdistelyn välttäminen.

Vesa Koskela
vesa.s.koskela@gmail.com
Kirjoittaja on maatalouden tuotantotalouden Agrologi (AMK),
jonka vanhemmat tuottavat naudanlihaa Toholammilla.
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MP sika

Hyvä sika-aines
vaatii hyvät rehut
Suomen Rehun keväällä 2009 lanseeraama
maakunnallinen rehuohjelma Pohjanmaalla
on poikinut hyviä tuloksia.Tehokkaat rehut
auttavat suomalaisen sian kasvupotentiaalin
esiintuloa. Pirjo ja Asko Mäen jalostussikalassa
saavutetaan hyviä kasvuja yhteistyössä Snellmanin sikatilaneuvonnan ja Seinäjoen rehutehtaan kanssa.
Pirjo ja Asko Mäki ovat kasvattaneet ja jalostaneet sikoja Pihlajan tilalla Ilmajoella jo 25 vuotta. He rakensivat ensimmäisen 25
emakon yhdistelmäsikalan vuonna 1980. Vaikka nuorella isäntäparilla ei ollutkaan aiempaa kokemusta sikataloudesta, jo vuonna
1981 lähtivät ensimmäiset kantakoeporsaat testattavaksi. Ja siitä
asti on kantakoe-eriä ehditty lähettää jo toista tuhatta kappaletta!
Tällä hetkellä tilalla tuotetaan puhtaita Suomen maatiaisia noin
100 emakon voimin.
Tilan eläinaines on palkittu monessa yhteydessä. Mainittakoon,
että Pihlajan tila oli Suomen ensimmäinen halotaanigeenistä vapaa
sikatila. Mäen jalostussikalasta myydään sekä karjuja että emakoita. Tosin karjujen kysyntä on viime vuosina oleellisesti heikentynyt, koska nykyajan isoilla tiloilla emakoiden tiineytys hoidetaan
keinosiemennyksenä.
Menneinä vuosikymmeninä on Suomen kymmenissä jalostussikaloissa tehty mittaamattoman arvokasta työtä suomalaisen sikaaineksen kehittämiseksi hyvällä menestyksellä. Suomalaisen sian
kasvukyky ja lihakkuus ovat hyvien rakenne- ja hedelmällisyysominaisuuksien ohella haluttua vientitavaraa ympäri
maailmaa. Mäen tilalta on jalostuseläimiä viety vuosittain useaan maahan, aina Taiwania myöden. Viime
kesänäkin vientiä oli Venäjälle.

Askon ja Pirjon näkemykset rehustuksesta ovat selkeät. - Sikalan
ehdottomasti tärkein rehu on porsasrehu! Sen pitää olla erinomaisen maittava ja porsaan mahan on pysyttävä kunnossa. Jo
yksikin ripuli porsaalla on liikaa. Tilalla on tällä hetkellä käytössä
Suomen Rehun Multi-Pekoni Mini, jota syötetään aina 25 kiloon
asti. Sitä isommat porsaat, kuten myös imettävät ja tiineet emakot, ruokitaan heralla terästetyllä vilja-tiivisteliemellä.
Tilalla luovuttiin OVR-liemestä jo aikoja sitten. - Liemen laadun
jatkuva vaihtelu aiheutti kaikenlaista ongelmaa, mikä kulminoitui
rauhattomuutena ja syönnin heikkenemisenä, Asko ja Pirjo perustelevat päätöstään.
– Kuivaruokinta sopisi kyllä imettävälle emakolle paremmin. Liemiruokinnassa emakon syöntikyky on herkemmin koetuksella ja
ainakin meillä se merkitsee useampia ruokintakertoja ja sitä myötä suurempaa riskiä sille, että porsaat jäävät emakon ruhjomaksi.
Ruokinnan suunnittelu on vuosien varrella tullut aina vaan tarkemmaksi. Toki viljoja on aina analysoitu, mutta tänä päivänä jokainen Mäen tilalla käyttöön tuleva viljaerä analysoidaan tarkasti
ja ruokinta suunnitellaan sen mukaan. Paitsi valkuaispitoisuudella,
myös viljojen kivennäispitoisuuksilla on suuri merkitys. Ja niiden
vaihtelu on oltava ruokintaa suunniteltaessa tiedossa ja hallinnassa.

Nyt on sellainen tunne, että meistä pidetään huolta!
Mäet ovat olleet Snellmanin sopimustuottajia jo vuodesta 1997
lähtien. Snellmanin tuotantoketjussa sikojen teuraspainot ovat
keskimääräistä korkeammat ja eläinaines perustuu kotimaisiin
rotuihin. Iso sika asettaa omat haasteensa esim. rehujen kivennäispitoisuuksille. On ilmennyt, että mikä riittää normaalioloissa

Hyvällä rehulla saadaan sikojen
suorituskyky esiin
Onnistuneen jalostussikojen tuotannon perusedellytys on sikojen ravintotarpeiden mukainen
tarkka ruokinta. Vain silloin sikojen perinnölliset
hyvät ominaisuudet saadaan esiin. Sama periaate
pätee tietysti muuhunkin sikatalouteen, mutta
siitoseläinten tuotannossa tämä konkretisoituu
erityisesti.
– Usein mietin, että tuleeko jalostusketjun eri vaiheissa karsittua vääriä eläimiä sen takia, että rehustus ei olekaan ollut kohdallaan, pohtii Asko.
Pirjo ja Asko Mäki kasvattavat ja jalostavat sikoja
Pihlajan tilalla Ilmajoella. Tuottajat ovat saavuttaneet hyviä
tuloksia yhteistyössä Snellmanin sikatilaneuvonnan ja Suomen Rehun Seinäjoen rehutehtaan kanssa.
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keskivertosialle, ei aina riitäkään näille isoille sioille. Tarvitaan jotain spesiaalia!
Snellmanin alkutuotantoneuvoja Reijo Lintulahti on puhunut
näistä asioista jo kauan. Kun Hankkija-Maatalouden Seinäjoen rehutehtaalla investoitiin vuoden 2009 alussa uuteen sikarehujen
tuotantolinjaan, rakensi Suomen Rehu uuden alueellisen sikarehustrategian. Tämän mukaan tuotetaan paikallisesti rehuja paikallisiin olosuhteisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Nyt oli mahdollista
rakentaa yhdessä jotain spesiaalia juuri Pohjanmaalle!
Snellmanin ja Suomen Rehun yhteistyöllä on syntynyt sarja Special-tiivisteitä, jotka on optimoitu juuri edellä mainittuihin tarpeisiin. Sarjasta löytyvät Special-tiiviste lihasioille, Tiineys-Special
tiineille emakoille ja Imetys-Special imettävän emakon tiivisteruokintaan. Nämä kaikki ovat käytössä myös Pirjo ja Asko Mäen
jalostussikalassa.

Valitse täydennysrehusi oikein

Special-tuotteilla on saavutettu erinomaisia tuloksia. Lihaprosentti nousi viime kesänä parhaimmillaan jo 64,1 %:iin. Ja vaikka
porsastuotantoa emännän mukaan harjoitetaan pienessä mittakaavassa, niin vierotettuja porsaita tulee emakkoa kohden n. 25
porsasta vuodessa.

■ Kuluvan vuoden viljasato tuntuu olevan määrällisesti kohtuullisen hyvällä tasolla. Laadullisesti viljat ovat pääsääntöisesti
melko painavia eli hyvin energiapitoisia. Valkuaistasoissa (raakavalkuainen ja aminohapot) on sen sijaan ollut hyvinkin suurta vaihtelua paikkakuntien ja lajikkeiden välillä. Tästä johtuen
muistutamme jälleen kerran kotoisen rehuraaka-aineen analysoinnin tärkeydestä. Analysointeja tekevät kaikki rehutehtaat
omien asiakkaidensa puolesta. Tuottajan on vain huolehdittava
edustavan viljanäytteen otosta ja toimittamisesta analysoitavaksi. Näytettä otettaessa ja aina viljoja käsiteltäessä on muistettava myös tarkkailla jälkiä mahdollisista homekasvustoista.
Merkkejä homeiden esiintymisestä on jossain määrin myös
tältä satokaudelta.

– Hyvä, että tällainen yhteistyökuvio on saatu aikaiseksi. Nyt on
sellainen tunne, että meistä pidetään huolta, kiittelee Asko tyytyväisenä.

Huoli tulevaisuudesta vaikkakin valoa tunnelin
päässä on havaittavissa!
Isäntäväkeä harmittaa nykyinen politikointi ja kiistely sianjalostuksen keinoista ja tavoitteista.
– Maksumiehenä on kuitenkin aina viime kädessä suomalainen
sikatalousyrittäjä, muodossa tai toisessa, harmittelee Asko. Tämä
vie mielenkiintoa jalostustoiminnasta. Lisäksi kiinnostus eläinaineksen ylläpitämiseen tai kehittämiseen tiloilla on vähentynyt sikatalouden heikon kannattavuuden myötä.

Analysointitulokset on hyvä toimittaa myös meille Snellmanille,
jotta voimme tallentaa ne Anelmaan tuottajan tilan tietojen yhteyteen. Samaan paikkaan voidaan tallentaa myös analyysin perusteella tehty ruokintasuunnitelma. Nämä ovat siten tallessa
Anelmassa ja tuottajan katseltavissa ja tulostettavissa tarpeen
mukaan. Näiden tietojen tarkastelu yhdessä rehunkulutustietojen ja teurastulosten kanssa antaa mahdollisuuden tilan toiminnan ja tuotannon kehittämiseen ja siten taloudellisen tuloksen
parantamiseen. RUOKINTALIHASIOILLE
- JA KASVUKÄYRÄT

Ennätyksellisen alas laskenut viljanhinta on toisaalta hyvä ja toisaalta huono asia. Kun viljanhinta on alhainen, ei sen tuotantoon
juuri panosteta. Tällöin myös laatu jää heikoksi. Tämä aiheuttaa
suoraan ongelmia viljaa ostaville kotieläintiloille. Toisaalta edullisikaneuvoja
21.9.2009
nen vilja taas laskee rehustuskustannusta, mikä ainakinSnellman
hetkelliReijo
Lintulahti
16:57
puh.044-7966542
sesti helpottaa jo pitkään jatkunutta sikatalouden heikkoa kannattavuutta.
Ruokintasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä teitä avustaa
siat pyritään ruokkimaan
maksimi
tasolla teuraaksi
asti. Paitsi Leikoilla pudotetaan 2 viikkoa ennen teurastusta maksimista 2
tarvittaessa
Reijo
Lintulahti
(044-7966542).
viik. Ry:tä Elop. Ry/viik. Kaikki
viikon ajan 2,750 ry,kön tasolle. Kun ruokinta ja olosuhteet ovat kunnossa,ruokintakäyrän pitäisi toteutuman
0 1,250 30
Vaikka aktiivinen sianjalostus ei tilatasolla aina tunnukaan
välttä-/Sika
1 1,500 36 9,625
3,5
mättä taloudellisesti mielekkäältä, ei siitä olla tämän 2isäntäparin
1,750 42 11,375
3 2,000 49 13,125
3,0
aikana luopumassa. - Hyvänen aika! Tämähän on jo elämäntapa!
4 2,200 55 14,700
2,5
toteaa Pirjo-emäntä ja kuittaa sillä puheet lopettamisesta.
5 2,380 61 16,030
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Asko ja Pirjo Mäen jalostussikalan sika-ainekseen voi käydä tutus80 19,320
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Teksti ja kuva: Jukka Heinonen, Suomen Rehu 2,750
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IMISÄT JA LEIKOT
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Oikea teuraspaino haetaan,mittaamalla siat viikkoa ennen teurastusta,etujalkojen takaa 107--> cm.. Ja
loput siat
teuraaksi 115 vrk.päästä
siitä kun sikala tai karsina
on täytetty.
ja kuntoiset siat mahMalli
lihasikojen
ruokintakäyrästä.
Kaikki
siat Heikkokasvuiset
pyritään ruokkidollisimman pian heti teurastukseen.
maan maksimitasolla teuraaksi asti. Leikoilla tasoa pudotetaan
Porsasp.kg
30
Teurasp.kg
92
Kasvuaika
Elop.kg
124,32
2 viikkoa
ennen
teurastusta
maksimista
2,750
ry:n 105,00
tasolle. Kun
ry;tä / lisäk.kg 2,757
ry;tä/vrk/sika
2,476
päiväkasvu
0,898
Lisäk.kg 94,32
ruokinta ja olosuhteet ovat kunnossa, ruokintakäyrän pitäisi
toteutua.

PARAS MAHDOLLINEN LIHAPROSENTTI,KASVU JA REHUHYÖTYSUHDE SAAVUTETAAN JAKAMALLA LEIKOT JA IMISÄT OMILLE
RUOKINTAVENTTIILEILLE.MYÖS SIAT OVAT RAUHALLISEMPIA JA HÄNNÄNPURENTA RISKIT OVAT PIENEMPIÄ.
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MP sika

Siantuotannon uudet kehittämisohjelmat esiteltiin tuottajille
■ Loppukesästä puintien kynnyksellä
kokoontui Snellmanille Pietarsaareen
kahden päivän aikana noin 70 innokasta siantuotannon kehittäjää. 19. ja
21.8 pidettyjen keskustelutilaisuuksien
aluksi tuottajat tutustuivat Snellmanin
Lihanjalostuksen uusimpiin investointeihin: meetvurstitehdas ja lähettämö,
toimitusjohtaja Henrik Snellmanin sekä
IT- ja logistiikkapäällikkö Timo Tupelin
johdolla. Tehdaskierroksen jälkeen tilaisuus jatkui Pietarsaaren Hiihtäjien
majalla, jossa aluksi Tomas Gäddnäs
piti yhdessä Henrik Snellmanin kanssa ajankohtaiskatsauksen tapahtumista Snellmanilla sekä lähitulevaisuuden
että hieman pitemmän aikavälin kaavailuista sikavision muodossa.
Lopputuotteiden markkinointi ja sii- Markkinointijohtaja Peter Fagerholm kertoi mm. Kunnon Jauheliha -kampanjasta ja sen jatkohen liittyvät kysymykset kiinnostivat suunnitelmista.
osallistujia jo viime vuoden vastaavissa
tilaisuuksissa. Niin oli nytkin. Peter Fagerholmin myyntiin ja mark- tarkastelun jälkeen. Edellytyksenä porsasplus-lisien saamiselle on,
kinointiin liittyvä alustus herätti runsaasti keskustelua. Hyvä niin, että tila kuuluu emakkotarkkailuun ja päivittää tapahtumia säänkoska tuottajat ovat tärkeitä toimijoita elintarvikkeiden tuotan- nöllisesti sekä hyödyntää MP-sisun mahdollisuuksia eläinaineksen
toketjussa ja siksi tietoisuus tapahtumista ja toimintaympäristöstä kehittämiseksi.
sekä sen vaatimuksista teurastamolta eteenpäin on erittäin tärkeää. Peter kertoi myös niistä toimenpiteistä, millä Snellman aikoo Tehokkuudesta lisäsenttejä
jatkossa vahvistaa tuotteidensa kysyntää.Vain tieto siitä, miksi asi- Yhdistelmäsikaloiden plus-lisät ovat kiloperusteiset. Samoin
oita tehdään niin kuin tehdään, riittää perusteluksi motivoimaan edellytyksin, kuin mitä edellä jo MP-indeksistä ja myyntimääristä
oma-aloitteisia, omia yrityksiään johtavia tuottajia. Vuorovaikutus mainittiin, on lisähinnan maksimitaso 4 c/kg. Lisäksi sikavarastoon
on välttämätön osa toimivaa yhteistyötä.
tulee ilmoittaa säännöllisesti tulevia teuraseriä.

Uudet kehittämiseen kannustavat ohjelmat
Snellmanin teurastamien sikojen määrä tulee kasvamaan ja siksi
haluamme antaa nykyisille sekä uusille tuottajille mahdollisuuden
kannattavaan emakkoaineksen määrälliseen ja laadulliseen kehittämiseen. Uusien MP Porsas- ja Lihasikaplus-ohjelmien luonnokset esiteltiin tuottajille tilaisuudessa. Porsasohjelman tavoitteena on taata riittävä emakkokanta tyydyttämään tulevaisuuden
sikatarpeita. Porsastuotannon osalta 3-vuotinen ohjelma on jo
alkanut 1.9. Seuraavat mahdolliset aloitusajankohdat ovat neljän
kuukauden välein siten, että viimeinen on 1.1.2011. Sopimuskauden aikana on tavoitteena emakkomäärien nostaminen siten, että
ohjelmakauden päätteeksi plussa-tiloilla tulee olla vähintään 100
emakkoa tuotannossa.
Plus-tilan kanssa tehdään Kehittämissopimus ja samassa yhteydessä katsotaan tuottajan tekemät suunnitelmat tuotantonsa kehittämiseksi. Vuosittain asetettavilla ja tarkistettavilla tavoitteilla
helpotetaan kehitystyön etenemistä. Täydet kehittämislisät maksetaan kun myytyjen porsaiden/lihasikojen määrä ylittää 21 kpl/
emakko ja MP-indeksi on vähintään 50. Yhteensä porsaantuottajalla on mahdollista saada lisähintaa 3 €/porsas. Lisät maksetaan
kolme kertaa vuodessa aina neljän kuukauden jakson tulosten
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Vuoden vaihteessa 1.1.2010 alkavan lihasikalan Plusohjelman tavoitteena on kannattava ja laadukas lihasikojen kasvatus. Lihasikaloiden pluslisätasot ovat 1–3 c/kg. Edellytyksinä lisän saamiselle
ovat säännöllinen ja jatkuva kasvatus 16–17 viikon kierrolla sekä
huolellinen seuranta sikavaraston kautta, eli sinne kasvatuserien
siirtäminen, kuolleiden ilmoittaminen, teuraiden ilmoittaminen
varastosta sekä rehunkulutustietojen lisääminen. Toisena edellytyksenä on, että lihasikojen päiväkasvu kasvatuserässä on ollut
vähintään 850 g/pv. Sikavaraston käyttäminen helpottaa teurasmäärien suunnittelua ja antaa meille mahdollisuuden seurata
paremmin porsaslaatua ja mahdollistaa siten myös paremmin
palautteen antamisen porsastuottajille. Rehun kulutustietojen
perusteella voidaan arvioida tehdyn ruokintasuunnitelman oikeellisuutta ja toteutuksen onnistumista suhteessa porsaserän
kasvu- ja teurastuloksiin. Tavoitteena on siis parantaa laatua ja
samalla pyrkiä pienentämään tilalla syntyviä turhia kustannuksia,
esimerkiksi rehukustannusten pienentäminen ”ylimääräisiä” kasvupäiviä vähentämällä.
Lisätietoja plusohjelmista saa sekä alkutuotantohenkilökunnalta
että Anelmasta. Anelmasta löytyy myös esimerkkejä plus-lisien
laskemisesta.					
MH

Anelmasta kätevästi:

Seuraa välitysporsaserän kasvutuloksia!
■ Lihasian kasvatuksen seurantamahdollisuudet paranivat huomattavasti Anelman uuden kasvatuseräraportin valmistuttua.
Tuottajan tehtäväksi jää eläinten sijoittaminen sikavarastoon oikealle osastolle, kuolleiden yksilöiden poistaminen varastosta ja
eläinten merkintä osastonumerolla teuraaksi lähetettäessä. Tuottajalla on mahdollisuus käydä ”kurkistamassa” erän tilanteen kehittymistä Esikatselutoiminnon avulla osan eläimistä vielä ollessa
jäljellä sikalassa. Kun tieto erän kaikista eläimistä on tallennettu
sikavarastoon niin tuottajalla on mahdollisuus tämän jälkeen tulostaa kasvatuserästä kasvuraportti teurastulosten osalta. Tuottajan on siis mahdollista saada kasvuraportti jo samana päivänä, kun
kasvatuserän viimeiset siat on teurastettu.
Kasvatuserän raportointi on kuitenkin valmis vasta kun eläinten
kuluttamien rehujen määrät on tallennettu ja eläimistä saadut tilitykset ovat kirjautuneet Anelmaan.Tällöin tuottaja saa myös tiedon erän eläinten ruokinnan onnistumisesta sekä taloudellisesta
tuloksesta eläinten- ja rehujen hinnat huomioituna.
Eläimiä koskeva tieto tulee siis Anelmaan automaattisesti ja tuottajan tehtävä on lisätä erään kohdistuvat tilalla tapahtuneet asiat.
Kuolleista sioista saatujen tietojen pohjalta on myös palautteen
antaminen porsaantuottajille mahdollista ihan uudella tavalla. Lisätietoja sikavarastoon, kasvatuserän tietojen tallentamiseen sekä
raportointiin saatte alkutuotannon henkilökunnalta.
MH
Kasvuraportissa on yhteenveto erän eläimiä koskevista tiedoista.
Raportin alaosassa on eritelty tärkeitä kasvatuksen onnistumisesta kertovia avainlukuja erikseen imisille ja leikoille sekä erän
keskiarvot.
Yllä olevassa kuvassa näkyvät yhden
kasvatuserän tapahtumat. Porsaserien
tulopäivät, kuolleet sekä teuraserien
lähtöpäivät.
Esikatselu-näkymässä näkyvät katseluhetkellä kasvatuserän tilanne siihen
mennessä valmistuneiden tietojen
osalta.Tuodut - Teurastettu - Kuolleet
-kohdassa on sikavarastossa vielä
jäljellä olevien eläinten lukumäärä.
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ETT juhlisti 15-vuotista taivaltaan
■ ETT juhli jo 15 vuotta kestänyttä, kansainvälisestikin uraauurtavaa toimintaansa Helsingissä 10.-11.9.2009. Tilaisuuden avauspuheenvuorossa Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio kiitti elinkeinoa
(teurastamoita, meijereitä ja munanpakkaamoja) edustavaa ETT:
tä vuosien varrella
tehdystä hyvästä
yhteistyöstä. Samalla hän totesi
että pohjoismaissa on vielä paljon
tehtävää eläinterveyden edistämiseksi ja varmistamiseksi. Koko
elintarvikeketjun
vastuulla on myös
kunnollisten
valmiussuunni-

telmien tekeminen ja ylläpitäminen. Olennainen osa
kestävää toimintaa on myös varmistua tuottajien kyvystä hallita yhä suuremmiksi kasvavia eläinyksiköitä.
Juhlan yhteydessä pidetyssä Pohjoismaisessa valmiusseminaarissa luennoiden henkilöiden puheenvuoroissa korostui yhteistyön
merkitys kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa sekä taudeilta suojautumisen tärkeys. Eläinterveyden huollon roolin muuttuminen
yksittäisten sairaiden eläinten hoidosta eläinten hyvinvointiin keskittyväksi ja entistä valikoivampien sekä ympäristönsä paremmin
tiedostavien kuluttajien tarpeita täyttäväksi toiminnaksi tuli esille
useaan otteeseen.
MH

John Webster

Kotieläintalouden
tulevaisuuden suuntaukset
Emeritus professori John Webster Bristolin yliopistosta Iso-Britanniasta luennoi ETT:n seminaarissa tulevaisuuden ratkaisuista
kotieläintaloudessa. Tulevaisuuden suuntauksista hän nosti esille
seuraavaa: kotieläintuotteiden kulutus tulee kasvamaan maailmanlaajuisesti ja eläinten ja ihmisten välinen kilpailu samoista resursseista (ruoka, vesi, biopolttoaineet jne.), ympäristön suojelun
ja säilyttämisen tarve sekä kuluttajien vaatimukset kotieläintalouden kehittämiseksi (eläinten hyvinvointi ja maankäyttö) tulevat
kasvamaan.
Tilatason toimista edellisiin vastaamiseksi hän nosti esille seuraavaa: parempi riskien tunnistaminen ja eläinterveyden ja -hyvinvointi riskien määrittäminen, parempi eläinperusteinen hyvinvoinnin arviointi, terveys- ja hyvinvointistrategioiden toteutus tiloilla,
vaihtoehtoisten toimintamallien kehittäminen sekä terveyteen ja

MP-sikatiimin Martti Hassila ja Laura Ehlers osallistuivat ETT:n
pohjoismaseen valmiusseminaariin. Kuvat ETT:ltä, Sanna Nikunen

hyvinvointiin panostaneiden palkitseminen. Tilojen ulkopuolella
tehtävistä toimenpiteistä mainittiin: kuluttajien tietoisuuden lisääminen, lisäarvollisten tuotteiden menekin edistäminen ja kuluttajien luottamuksen rakentaminen todiste-pohjaisilla vakuuksilla.
Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen ja siitä tietoisuuden
lisääntyminen tuo mukanaan kuluttajille paremman terveyden ja
omantunnon, eläimille paremman hoidon, terveyden ja hyvinvoinnin, viljelijöille paremman elämän laadun sekä elinympäristön selviämisen hengissä.
MH

Tuottajatilaisuuksien alustava kalenteri
6.11. Nautapäivä, Sanifani Kalajoki, kaksikielinen
10.11. Ketjuinformaatiokoulutus nauta, Optima
Pietarsaari (ruotsink. yhteistyössä ÖSL kanssa)
11.11. Ketjuinformaatiokoulutus nauta,
YA Vanha Vaasa, Mustasaari (ruotsinkielinen)
17.11. Sikapäivä, Ilmajoki
18.11. Sikapäivä, Norrvalla Vöyri (ruotsinkielinen)
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20.11. Sikapäivä, Huittinen
29.1.2010 Nautapäivä, Kauhava (Ylihärmä),
Härmän Kuntokeskus, kaksikielinen
3–4.2. 2010 Kaksikielinen sikaseminaari
Tietoja muista tapahtumista ja tilaisuuksien ohjelmista saat Anelmasta: http://anelma2.snellman.fi

MP-tiimin yhteystiedot
MP Toimisto

MP Nauta / Liikennöitsijät

Mona Julin
logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343
044-796 6343

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö
044-796 6345

Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja
0500-263 995

Markku Pökkylä
asiamies
pohjoinen alue
0400-282 041

Jarmo Niemelä
asiamies
eteläinen alue
0500-369 597

Mårten Lassfolk
alue-edustaja
eteläinen alue
044-796 6545

Christer Sundqvist
vasikkavälitysyrittäjä
koko alue
0500-264 570

Pekka Taipale
alue-edustaja
pohjoinen alue
0500-265 635

Timo Hartikainen
vasikkavälitysyrittäjä
pohjoinen alue
0400-379 977

Brita Wiik
tilitysvastaava
(06) 786 6323

Tomas Gäddnäs
alkutuotannon
johtaja
(06) 786 6342
044-796 6342

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Snellmanin Lihanjalostus Oy
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
faxi 06 786 6184
anelma@snellman.fi
Peter Björk
hankintayrittäjä
eteläinen alue
0500-263 996

Jukka Takanen ja Mauri Takanen
hankintayrittäjä
pohjoinen alue
040-515 5702 • 0400-367 400

Eero Sallinen ja Antti Sallinen
hankintayrittäjä, vasikkavälitys
pohjoinen alue
0400-384 180 • 040-554 3621

http://anelma2.snellman.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi
Oulu

Pohjoinen nauta-alue
Kajaani
Kokkola

Pietarsaari

Ylivieska
Iisalmi

MP Sika

Vaasa
Seinäjoki

Eteläinen nauta-alue
Pori

Tampere

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
porsasvälitys
(06) 786 6331
044-796 6331

Henry Ahlvik,
porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555

sähköposti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi
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Mukavaa syksyä!
anelma2.snellman.fi

