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Maatilan Parhaat

Uusi MP-maitotilahinnoittelu
Sikamarkkinoiden
tilanne vakaa

Olemme kaikki tärkeitä
Snellmanin tiedotuslehti
tuottajille ja yhteistyökumppaneille

Vuosi 2004 lähestyy loppuaan.
Tähän vuoden aikaan on tavallista että teemme suunnitelmia
tulevalle vuodelle.
Samalla katselemme taaksepäin ja analysoimme mennyttä vuotta. Katselemme
tuloksia ja arvioimme tavoitteiden saavuttamista. Mitkä päätökset olivat oikeita ja
mitä olisi voitu tehdä toisin? Kun teemme
rehellisen analyysin tuloksistamme suhteessa aiempiin tavoitteisiin, meillä on samalla
paremmat mahdollisuudet asettaa oikeat
tavoitteet tulevalle vuodelle.

Vastaava julkaisija ja toimittaja
Tomas Gäddnäs, Oy Snellman Ab
Toimittaja
Heidi Jylhä, Solid Media
Kuvat
Martti Hassila,Vesa Hihnala
Björn Stjernvall,Tommi Salmi (Solid Media)
Snellmanin arkisto
Graafinen muotoilu/taitto
Solid Media
Painotalo
FORSBERG ®
Panos
3500 suom.
1200 ruots.

Yhteystiedot
Oy Snellman Ab
PL 113
68601 Pietarsaari
*06 786 6111
http://anelma.snellman.fi
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Myös silloin kun lopputulos on pääosin positiivinen, meidän on usein myönnettävä että
kaikkia tavoitteita ei saavutettu. Snellmanin
puolesta voimme helposti luetella listan
asioista missä emme kuluneena vuonna
onnistuneet täyttämään omia, tuottajien tai
asiakkaiden asettamia odotuksia. Syyt voivat
olla ulkoisia. Jokin mitä tapahtui ja mitä
emme voineet ennakoida, aiheutti epäonnistumisen. Mutta syy voi olla myös meissä
itsessämme, teimme tilanteesta etukäteen
virhearvion tai toimimme väärin jossakin
tärkeässä vaiheessa. Joka tapauksessa on
tärkeää ottaa oppia myös tehdyistä virheistä, penkomatta sen syvemmin kaikkia eri
syitä, vaan sen sijaan katsoa eteenpäin kohti
uusia mahdollisuuksia.
Henkilöstövoimavarat ovat maataloudessa
tavallisesti rajalliset. Saman henkilön täytyy
hallita yhä laajempia asiakokonaisuuksia
käytännön maanviljelystä, erikoistuneeseen
eläintenkasvatukseen, yrityksen johtamiseen,
byrokratiaan ja taloudenseurantaan. Samalla
voi joko perheessä tai lähiympäristössä tapahtua ennalta arvaamattomia asioita, jotka
voimakkaasti leikkaavat voimavaroja ja joilla
on ratkaiseva vaikutus maanviljelysyrityksen
tulevaisuuteen. Sairaudet ja onnettomuudet
ovat tänäkin vuonna aivan odottamatta
yllättäneet monen maanviljelijäperheen.
Yritykselle asetetut, aiemmin niin selvät tavoitteet on ollut pakko arvioida uudelleen.
Vaikka kaikki ei aina sujuisikaan suunnitelmiemme mukaan, on kuitenkin tärkeää että
uskallamme asettaa itsellemme uusia tavoitteita.Tavoitteet antavat jokapäiväiselle työlle
sisältöä. Snellmanin tuottajille järjestämissä

Hankinnan määrätavoitteet 2005
Nauta
Sika
Vasikat
Porsaat

7,7 milj. kg
15,0 milj. kg
9 000 kpl
96 000 kpl

toiminnanhallintakoulutuksissa haluamme
painottaa tavoitteellisuuden ja panostamisen, mutta myös tulosten seurannan sekä
voimavarojen oikean käytön tärkeyttä.
Asettaessamme selkeitä tavoitteita, voimme
säästää itseltämme kokolailla tarpeetonta
työtä. Panostaessamme oikeisiin asioihin,
voimme jo aikaisemmassa vaiheessa havaita
työmme tuloksia. Meidän tulee kuitenkin
muistaa, että kaikki kehitys vaatii oman
aikansa. Mikäli yritämme muuttaa tuloksia
liian kiivaassa tahdissa, on olemassa suuri
riski että käytämme voimavaramme loppuun etuajassa.
Päivittäisessä työssä kohtaamme jatkuvasti
tulevaisuuden epävarmuuden, joka myös
kuluttaa voimavaroja. Muutokset maataloustuissa luovat tällä hetkellä epävarmuutta
koko alalle. Epävarmuus kannattavuudesta ja
toimintaympäristön uudet vaatimukset antavat aihetta huoleen. Epävarmuustekijöistä
huolimatta meidän täytyy uskaltaa katsoa
eteenpäin ja uskoa, että tummankin pilven
takaa avautuu uusia mahdollisuuksia. Usein
se miten onnistumme, riippuu kuitenkin pitkälle itsestämme ja omasta asenteestamme.
Päivittäinen työmme on tärkeää ymmärtää
osana suurempaa kokonaisuutta, joka tuottaa ruokaa miljoonille ihmisille.
Uskomme että meillä on edessämme monia
haasteita tulevan vuoden aikana. Tiedämme,
että vaaditaan monia hyviä päätöksiä ja paljon positiivista panostusta, jotta Snellmantiimi kokisi menestyksen myös vuonna 2005.
Se miten onnistumme, on tärkeää meille
kaikille koko ketjussa tuottajalta kuluttajalle sekä perheillemme ja ympäristöllemme.
Toivon että me kaikki lähestyvien joulupyhien aikana saisimme mahdollisuuden irrottautua hetkeksi tuloshakuisuudesta ja sen
sijaan siirtää panostuksemme lepäämiseen
ja rentoutumiseen. Ottakaamme joulun
aikana osaa siitä sanomasta, joka kerran täydellisesti muutti eläintenhoitajien työpäivän
Betlehemin lähistöllä olevalla nummella.
Ajatelkaamme sitä pientä lasta, joka useimmille ihmisille täysin huomaamatta ja odottamatta syntyi eläinsuojan ruokintapöydälle,
mutta joka kuitenkin toi ilosanoman koko
maailmalle ja vielä tänäänkin antaa miljoonille ihmiselle elämäntarkoituksen ja arkipäivän työniloa.
Haluamme osoittaa lämpimän kiitoksen
teille kaikille yhteistyöstä kuluneena vuonna. Rauhallista joulua ja työniloa tulevalle
vuodelle toivottaa Snellmanin väki.
Tomas Gäddnäs
hankintajohtaja, Oy Snellman Ab
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Karjatila houkutteli
aktiivisia tuottajia
Snellman osallistui Karjatilamessuihin Tampereella syyslokakuun vaihteessa.

Jeppo Lantgris panostaa jalostustyöhön.

Nauta-asiamies Peter Björk Maitotilan vasikanmyynti nostaa
lehmien tilityshintaa.
ja emäntä Eija Mäkiluoma.

Snellmanin tuottajakalenteri 2005

Snellmanin tuottajakalenteri 2005 on valmis.
Kalenteri postitetaan lahjana kaikille tuottajille joulukuun puolessa välissä. Kalenteri
koostuu edellisten vuosien tapaan alueen
valokuvaajien luontokuvista, jotka valitaan
valokuvakilpailussa. Vuoden 2005 kalenterin
teemana on: Vesi suomalaisessa maalaismaisemassa. Kalenteri pitää sisällään myös
tarra-arkin ”Herra Snellmanin vuosi 2005”.
Lisäkappaleita voi tarvittaessa pyytää hankinnasta tai eläintenkuljettajilta.

Naudan hyvä kysyntä jatkuu
Ylimääräinen markkinalisä
joulukuun
puoliväliin saakka
Snellman maksaa naudanlihasta ylimääräisen markkinalisän 5 c/kg kaikille
17.12.2004 mennessä ilmoitetuille
naudoille. Markkinalisä on nuoren naudan osalta voimassa myös ensi vuoden
alkuun etukäteen ilmoitetuista naudoista.
Kampanja-aikana ilmoitettujen sonnien
ja hiehojen haut voidaan niin sovittaessa
järjestää jopa helmikuun 2005 loppuun
saakka. Ylimääräinen lisä on voimassa
riippumatta siitä miten markkinahinta
kehittyy vuoden alkupuolella. Nyt kannattaa siis ilmoittaa talven teurasnaudat
etukäteen.

Erityisesti aktiiviset eläimistä kiinnostuneet
tuottajat olivat liikkeellä. Messuilla keskusteltiin tulevaisuuden haasteista sekä mahdollisuuksista. Snellmanin selkeä profiili ja
vahva tuotemerkki kiinnosti messukävijöitä.
Snellmanin osastolla oli myös kahvitarjoilu
tuottajille.

Sikamarkkinoiden
tilanne vakaa
Sikamarkkinoiden tilanteen
odotetaan olevan vuodenvaihteen tienoilla vakaa. Mitään
yllättäviä hintamuutoksia ei
ole odotettavissa ja uskomme
sianteurastuksen jonon muodostumisen olevan aiempia vuosia
vähäisempää.

Andreas Nykung Pedersören Ähtävältä on
panostanut viime vuosina voimakkaasti
naudanlihantuotantoon. Muutama vuosi sitten valmistunut lämminkasvattamo, erillisine vasikan vastaanottotiloineen toimii nyt
täydellä teholla. Nuori isäntä on kuitenkin
edelleen valmis kehittämään tuotantoaan.
Siihen yhtenä hyvänä apuvälineenä toimii
parhaillaan meneillään oleva Tehokkaampi
naudanlihantuotanto Pohjanmaalla -hanke.

Meillä on tänä vuonna normaalia enemmän
työpäiviä joulukuussa. Jotta teurastaminen
pyhien välillä sujuisi jouhevasti ongelmitta,
toivomme ennen kaikkea että vuodenvaihteen sikailmoitukset päivitetään hyvissä
ajoin ja mahdollisimman tarkasti. Snellmanin teuraspainoväli (78-100,5 kg) pidetään,
kuten ennenkin muuttumattomana myös
joulupyhien aikana.
Lue lisää sivulla 5!
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Uusi MP-maitotilasopimus
uudistaa lehmien hinnoittelun
Esimerkki lehmän hinnoittelusta
Maitotila, lehmiä

Myydyt vasikat/
nuoret naudat, kpl/v
18
Myydyt MP-lehmät, kpl/v 8

30
12

MP-maitotilalisä, c/kg 9
Lastauslisä, c/kg
2
Määrälisä, c/kg
2-10

15
2
2-10

MP-maitotilalisä,
€/vasikka

Uusi MP-maitotilahinnoittelu
yhdistää tilan välitysvasikoiden
ja nuoren naudan myynnin lehmän hinnoitteluun.
Mitä enemmän tila myy vasikoita ja nuoria
nautoja, sitä korkeampi on tilityshinta teuraslehmille. Uudistus on jatkoa pyrkimykselle kehittää välitysvasikoiden hinnoittelua
niin, ettei vasikan hinta nousisi kasvattajalle
liian kalliiksi. Jo aikaisemmin on kehitetty
vasikoiden lastaus- ja määrälisät, jotka eivät
siirry kasvattajalle. Kesän aikana toteutetun
vasikkakampanjan tuotepaketit jaettiin vähintään 5 vasikkaa myyneille maitotiloille.
Maitotilojen sopimushinnoittelu uudistuu
1.1.2005. Maitotilan uusi MP-sopimuslisä

maksetaan myös lehmistä, joiden rasvaluokka on 4. Lisä maksetaan jokaisesta lehmästä
paitsi lihakkuusluokasta P- ja rasvaisuusluokasta 5. Uutuutena maitotila voi korottaa
tilan teuraslehmistä saatavaa sopimushintaa,
kun myös välitysvasikat ja tilan nuoret naudat myydään Snellmanille. Myydystä vasikasta ja nuoresta naudasta maksetaan 0,5 c/kg
bonuslisää MP-teuraslehmälle myyntiä seuraavan kuukauden alusta vuodeksi eteenpäin. Vuoden 2004 aikana myydyt vasikat ja
nuoret naudat otetaan huomioon lehmien
hinnoittelussa heti vuoden 2005 alusta.
MP-lisässä on minimi- ja maksimitaso.
Sopimuslisä on edelleen vähintään 7 c/kg,
mikä vastaa 14 myytyä vasikkaa tai nuorta

25
40
lehmää lehmää

11

16

nautaa vuodessa. Tämä tarkoittaa, että
tilan teuraslehmien sopimushinta nousee
kun maitotilan myynti on enemmän kuin
14 vasikkaa tai nuorta nautaa vuodessa.
Esimerkkitila joka myy vuodessa 30 vasikkaa
välitykseen saa MP-sopimuslisäksi 15 c/kg.
(Katso esimerkki ylhäällä)
Maitotilat jotka myyvät välitysvasikat suoraan
Snellmanin kasvattajalle, voivat hoitaa laskutuksen Snellmanin kautta. Käsittelymaksu on
vain 1 €/vasikka ja samalla maitotila pääsee
osalliseksi lisähinnasta.
Kysy lisää hankintahenkilökunnaltamme!

TG

Hankkeen avulla lisää vauhtia
rannikon naudanlihantuotantoon
Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla
on meneillään erikoistuneille
naudantuottajille tarkoitettu
”Tehokkaampi naudanlihantuotanto” -hanke.
Hanke toteutetaan yhteistyössä ruotsinkielisen maaseutukeskuksen (Österbottens
Svenska Lantbrukssällskap) ja Snellmanin
kesken. Vastaavana hanketyöntekijänä toimii
Susanna Jansson. Yksi projektin tärkeimmistä tavoitteista on lihanautatilojen kannattavuuden ja sitä kautta elinkelpoisuuden
turvaaminen. Konkreettisia tavoitteita ovat
mm. päiväkasvun ja laatuluokan nostaminen
eläimen silti rasvoittumatta.
Projektitiloille suoritettavien tilakäyntien
pohjalta etsitään keinoja tavoitteiden saa4

vuttamiseksi ja mahdollisten ongelmien
ratkaisemiseksi. Projektin puitteissa tehdyt
rehuanalyysit osoittivat esimerkiksi säilörehun laadun vaihtelevan suuresti tilojen
välillä. Hanke järjestää myös eri aiheisiin
keskittyviä teemapäiviä, näistä ensimmäinen
vasikkaan keskittyvä päivä järjestettiin marraskuun alussa Oravaisissa. Hanke on jo järjestänyt opintomatkan Etelä-Pohjanmaalle.
Matkan yhteydessä tutustuttiin vasikan alkukasvatukseen sekä emolehmätuotantoon.
Tulevista teemapäivistä ja tapahtumista
tiedotetaan ensivuoden alkupuolella. Tiloja
hankkeessa on mukana 24 kappaletta.
Projekti jatkuu aina vuoden 2005 loppuun
saakka.
VH

Tuottaja Andreas Nykung, hankkeesta vastaava Susanna Jansson sekä Snellmanin kenttäpäällikkö Vesa Hihnala.

Opintomatkalla Etelä-Pohjanmaalle tutustuttiin mm. Antero Huhtalan kasvattamoon
Alahärmässä.

Toiminnanhallintakoulutus siantuottajille

Sikamarkkinoiden
tilanne vakaa
Sikamarkkinoiden tilanteen
odotetaan olevan vuodenvaihteen tienoilla vakaa. Mitään
yllättäviä hintamuutoksia ei
ole odotettavissa ja uskomme
sianteurastuksen jonon muodostumisen olevan aiempia vuosia
vähäisempää.
Meillä on tänä vuonna normaalia enemmän
työpäiviä joulukuussa. Jotta teurastaminen
pyhien välillä sujuisi jouhevasti ongelmitta,
toivomme ennen kaikkea että vuodenvaihteen sikailmoitukset päivitetään hyvissä
ajoin ja mahdollisimman tarkasti. Snellmanin teuraspainoväli (78-100,5 kg) pidetään,
kuten ennenkin muuttumattomana myös
joulupyhien aikana.
Sikamarkkinoiden odotetaan olevan melko
vakaat myös vuoden alussa. Sianhinta on laskenut Euroopassa viime viikkojen aikana ja
ennusteiden mukaan se voi vielä laskea alkuvuodesta 2005. Myös Suomessa hinta voi
hieman laskea ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Snellmanin alustava perushinta
on muuttumaton tammi- ja helmikuussa.

Lopullinen hinta päätetään markkinatilanteen mukaan ± 3 c/kg Anelmassa ilmoitetusta hintatasosta (http://anellma.snellman.fi).
Ensi vuonna siantuotantomäärien odotetaan
pysyvän muuttumattomina nykyisellä tasollaan niin Suomessa kuin muualla Euroopassakin, mikä tarkoittaa sitä että hintataso voi
olla vuoden aikana melko vakaa. Suomessa
odotamme hintatason kokonaisuudessaan
hiukan jatkavan nousuaan. Tämän vuoden
aikana on niin sianlihantuotanto kuin -kulutuskin kasvanut Suomessa. Kulutuksen
kasvu (+ 3 %) on ollut suurempi kuin tuotannon kasvu (+ 2 %).

Muista rehuanalyysi
Kesän sateinen ja alueittain vaihteleva sää
on saanut aikaan suuria vaihteluja viljan
laadussa. Huonon hygieenisen laadun riskit
ovat myös ilmiselviä. Laatumenetysten ja
sitä seuraavien tuotantotappioiden välttämiseksi on hyvin tärkeää analysoida rehuviljan
laatu. Ota yhteyttä ruokintaneuvojaan Reijo
Lintulahteen (044-796 6542) tai Martti
Hassilaan (044-796 6344) mikäli epäilet
poikkeamia rehunlaadussa.
TG

Siantuottajat Etelä-Pohjanmaalta aloittivat sikatilan Toiminnanhallinta koulutuksen Ilmajoella 17.11. Sikakurssi etsii
keinoja sille että tuottajat onnistuisivat
tuotannossaan entistä paremmin sekä
kehittyisivät sikayrittäjinä. Keskeisinä
asioina kurssilla ovat tilan johtaminen
ja sikaketjun kilpailukyvyn analysointi. Koulutuksen päävetäjä on Erkki
Laitila, SeAMK/IMO. Koulutuksen ensimmäisenä päivänä oli mukana myös
työterveyshoitaja Paula Ala-Ikkelä
Kauhajoelta. Koulutuksen yhteydessä
myös Snellman haluaa kehittyä ja löytää
uusia mahdollisuuksia parantaa tuottajayrittäjien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Tule mukaan
sikainfopäiville!
Talven sikainfopäivät pidetään tammikuun lopulla 2005. Infopäivillä
käsitellään hankinnan ajankohtaisia
aiheita sekä ensi vuoden tavoitteita.
Erikoisaiheena tulemme käsittelemään
tuotantoympäristön merkitystä emakko- ja lihasikaloiden taloudelliselle
tulokselle. Vierailijaluennoitsijoina ovat
mm. PhD, professorit Anna Valros
(Vöyri-tilaisuus) ja Outi Hälli (Ilmajokitilaisuus). Varaa sikainfopäivä valmiiksi
kalenteriisi!
- Ilmajoki, Imo, keskiviikko 26.1.2005
klo 9-15
- Vöyri, Norrvalla, torstai 27.1.2005
klo 9-15 (ruotsinkielinen)

Ei katkosta sianjalostukseen kantakoesäätiön lopettaessa
Rakennustyö uudella sikakantakoeasemalla Längelmäellä on
tauolla talven aikana.
Maarakennustyöstä tuli odotettua suurempi ja suunnitellun nopean aikataulun
seurauksena tarjouksista tuli liian kalliita
budjettiin verrattuna. Kustannussyistä
päättivät projektin toimijat pitää rakennustauon talven aikana saadakseen lisää aikaa

suunnittelulle sekä tarjouskyselyille. Talven
aikana rakennussuunnitelmaa tarkennetaan ja varsinaiset rakennustyöt aloitetaan
ensi keväänä heti kun sää sen sallii.
Vasta perustetun jalostusyhtiön Suomen
sianjalostus Oy:n ansiosta sianjalostustyöhön ei tule katkosta kun Sikojen
Kantakoesäätiö, joka aiemmin hoiti jalostuskoetoiminnan, lopettaa toimintansa
ensi vuoden alussa. SSJ tulee toistaiseksi

hoitamaan jalostuskoetoiminnan vanhoilla
asemilla, kunnes uusi asema Längelmäellä
tulee valmiiksi. Koetoiminnan tärkeää
roolia kansainvälisesti korkeatasoisen sikapopulaation ylläpitämisessä valotti seikkaperäisesti SSJ:n seminaarissa Karjatilamessuilla mm. professori Asko Mäki-Tanila
MTT:sta.
TG
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Pohjanmaan Cowboyt
Peter Björkin kasvot ovat tutut
monille Snellmanin asiakkaille.
Kuljetusyrittäjänä hänellä on
tärkeä sosiaalinen rooli tuottajien keskuudessa.

Peter Björk ja Eija Mäkiluoma tarkistavat
ilmoitetun lehmän tiedot.

Nautakarjan käsittelyä ei opita käden
käänteessä, vaan siihen tarvitaan paljon kokemusta ja kärsivällisyyttä. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat Peter Björkin mukaan rauhallisuus ja eläinten tunteminen niin hyvin,
että voi ennakoida niiden käyttäytymisen.
Jotta voisi ajatella selkeästi, pitää osata pysyä
rauhallisena myös tiukoissa tilanteissa.
- Monesti voi mennä itseensä ja miettiä,
kuinka itse reagoisi tilanteeseen. Kylmä sää,
tai kun aurinko paistaa suoraan silmiin, ovat
yksinkertaisia asioita, jotka voivat aiheuttaa
lisätyötä lastauksessa. Silloin ei auta muu kuin
pysyä rauhallisena, eikä katsella kelloa, sillä
kaikki eläimet on kuitenkin saatava kyytiin.

Henkilökohtaiset kontaktit tärkeitä

Veli Rantalan tilalta lähtee kaksi lehmää
teuraaksi. Noin 70 % Alahärmän lehmistä
myydään Snellmanille.

Nauta-asiamiehenä Peter Björk on usein tekemisissä tuottajien kanssa. Noin 350 tuottajaa alueelta, joka ulottuu Uudenkaarlepyyn
ja Närpiön väliseltä rannikolta sisämaahan
ihan Ilmajoelle, Alavudelle ja Kuortaneelle
asti, ovat hänen asiakkaitaan.
- Kuljettajalla on monesti tärkeä sosiaalinen
rooli, sanoo Peter Björk. Ihmiset soittavat
mielellään ilmoittaakseen teuraita kuljetukseen ja haluavat kysellä yhtä ja toista.
Henkilökohtainen kontakti on tärkeä. Yli 20
vuoden aikana on ehtinyt oppia tuntemaan
suurimman osan tuottajista ja saada hyvät
yhteydet heihin.

Nautaa Härmästä
Toimittaja saa olla mukana matkalla
Härmään ja ensimmäisenä kohteena on Veli
Rantalan nautatila. Veli Rantala on sairaslomalla olkapääleikkauksen vuoksi ja siksi
hänen vaimonsa ja poikansa hoitavat kahden
ilmoitetun lehmän lastauksen yhdessä Peter

Björkin kanssa. Rantalan tilalla on n. 50 lypsävää lehmää ja sen lisäksi he kasvattavat
omat sonnivasikat teuraaksi saakka.

Eläinten hyväksyntä tarkistetaan
Juha Palo, Jarkko Salimäki ja Jouni
Mäkiluoma ovat ilmoittaneet yhden lehmän
kukin. Mäkiluoman tilalla Kuoppalassa Eija
Mäkiluoma hoitaa lastauksen. Mäkiluomilla
on n. 50 lypsävää lehmää lypsyasemallisessa
pihattonavetassa ja saman verran nuoria
eläimiä. Lehmät ja hiehot ovat vapaina pihattonavetassa, kun taas vasikat kasvatetaan
erillään vanhassa navetassa.
Kaikkien ilmoitetujen teuraiden alkuperä on tarkistettava Maatalouden
Laskentakeskuksen tietokannasta ennen
kuin ne haetaan. Jos eläimen identiteetti ei
ole sama kuin ilmoitettu, Peter Björk soittaa
hankintatoimistoon ja pyytää heitä tarkistamaan merkinnän.
- Ennen korvamerkintöjen yleistymistä, meidän täytyi merkitä eläimet itse, ennen kuin
ne lastattiin autoon, Peter Björk kertoo.
Vaikka nykyään onkin paljon byrokratiaa,
tämä on ainakin yksi asia, joka on helpottanut meidän kuljettajien elämää.

Sonneja joilla on oma tahto
Lars-Erik Eleniuksen tilalla Jepualla korvamerkinnän merkitys korostuu. Sonneja
pitäisi lastata 15, mutta puolivälissä muutama ylimääräinen eläin onnistuu avaamaan
portin ja sekoittumaan lastattavien joukkoon. Sonnisirkuksen ja pienen etsintätyön
jälkeen puuttuvat eläimet löytyvät taas ja ne
onnistutaan saamaan teurasautoon.
- On tärkeää saada yliote, kun työskentelee
näin suurten eläinten kanssa, Peter Björk
sanoo sonneista, joiden keskipaino on yli
600 kg. Tässä ei saa olla liian uhkarohkea,
mutta ei pidä myöskään pelätä ottaa kunnolla kiinni.
HJ

Lars-Erik Eleniuksen sonnit löytävät tiensä
autoon.

Ei saa olla liian uhkarohkea, mutta ei pidä
myöskään pelätä ottaa kunnolla kiinni.
Kuvassa mukana Lars-Erik Elenius.
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Ilkka Ansion sikalasta Alahärmässä haettiin
sekä lihasikoja että emakko.

Kymmenen sonnin joukosta kolme oli haettava autoon. Gustav Willmanin tila Jepualla.

Henkilökunta huolehtii siitä, että eläimet
saavat tarvitsemansa hoidon. Henkilökunta
on työskennellyt määrätietoisesti nostakseen
Jeppo Lantgrisin tulosta. Haasteita on ollut
paljon, mutta tulos on myös tyydyttävä.

Systemaattisella jalostuksella
kehitetään porsaiden laatua
MP-ohjelman indeksilaskenta
antaa pahnueille yksilöllisen
arvon, joka kertoo porsaiden
jalostuksellisesta tasosta. Jeppo
Lantgris työskentelee systemaattisesti parantaakseen tilan
eläinten jalostusominaisuuksia.
Jeppo Lantgris aloitti toimintansa neljä vuotta sitten viiden maanviljelijäperheen yhteistyöprojektina. Pääasiallisena tavoitteena oli
varmistaa porsaiden saanti, koska aloittamisen aikaan vallitsi porsaspula. Sen sijaan että
jokainen laajentaisi omaa tilaansa, perheet
päättivät ryhtyä yhteistyöhön perustamalla
yhteisen yrityksen.
- Uuden rakennuksen myötä halusimme
myös sijoittaa korkealaatuisiin, terveisiin
eläimiin, kertoo toimitusjohtaja Johan
Backlund. Katsoimme, että meillä oli erinomainen tilaisuus panostaa jalostukseen,
mm. isojen tilojen ja valitsemamme sikalarakennuksen ansiosta. Suomalaisilla sikaroduilla on hyvä tuotantopotentiaali ja toivomme,
että pystymme jalostamaan myös sikojen
kestävyysominaisuuksia.

Oman tilan laadun parantaminen
Kokeneen jalostajan Mikael Janssonin avulla
Jeppo Lantgris on systemaattisesti rakentanut jalostustyötänsä hyvin dokumentoitujen
emakkojen, hyvän karjumateriaalin sekä
ostetun siemenen pohjalta. Joka viikko jalos-

taja apulaisineen tekee testejä voidakseen
valita viikon finalistit 20-30 emakkoaineksen
joukosta. Mutta kun on kyse elävästä materiaalista, Johan Backlund toteaa, on eläinten
kehityksen ennustaminen usein sattumanvaraista.
- Mikael Janssonin pitkän kokemuksen ansiosta meillä on ollut mahdollisuus ostaa
oikeaa siementä, joka yhdistäisi oikeat suvut.
Olemme nostaneet eläintemme siitosstatusta merkittävästi jo parissa vuodessa.
Viime mittaukset näyttävät, että tilan tuotantotuloksena on 23 porsasta / emakko /
vuosi, mikä on suhteellisen hyvä luku, koska
samalla on haluttu panostaa porsaiden tuotanto-ominaisuuksiin. Tavoitteena on myydä
400 porsasta viikossa. Nykyinen jalostustyö
koskee pääosin tilan oman laadun korottamista ja omaa rekrytointia.

Vasem. kuvassa: Patrik Norrgård, Johan
Backlund, Johan Stoor, Kenneth Sundqvist,
Pernilla Grön sekä Nina Blom. Kuvasta puuttuu Birgit Lindvall.
Yllä jalostuksesta vastaava Mikael Jansson.

Henkilöstö- ja tuottajamyymälän uudet aukioloajat
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai

9 – 13
9 – 16.30
9 – 16
9 – 16.30
9 – 16

Muista tuottajakorttisi! Tervetuloa!

Laatutietoisia tuottajia
Snellmanin hankintajohtaja Tomas Gäddnäs
on myös vakuuttunut suomalaisten rotujen
erinomaisista ominaisuuksista tuottaa korkealaatuista lihaa.
- Snellmanin strategiana on tuottaa korkealaatuisia sikoja, hän kertoo. Olemme
valinneet panostamisen laatuun emme
massatuotantoon. Tämä asettaa vaatimuksia
siantuottajille, mutta meillä on laatutietoisia
hyviä tuloksia saavuttaneita tuottajia.

Hankintakonttori
Oy Snellman Ab
Kuusisaarentie 1
68600 Pietarsaari
puh. * 06 786 6111
faksi 06 786 6184
anelma@snellman.fi
http://anelma.snellman.fi
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