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Tässä numerossa:

Snellmanin jalostetehtaan
laajennus alkoi

■ Suomen naudan- ja sianlihantuotanto vähentyi vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 3-4 %. Samaan aikaan lihan kulutus jatkoi kasvuaan
muutamalla prosentilla. Suomen naudantuotantomäärät ovat jo pitkään
jääneet kulutusmääriä pienemmiksi. Nyt tämä on todellisuutta myös sikapuolella. Suomalainen siantuotanto ei enää riitä tyydyttämään lisääntyneen
kulutuksen tarpeita.
Ongelmana on, että markkinoiden hintataso ja vallitsevat olosuhteet eivät
riitä tekemään liha-alasta riittävän houkuttelevaa uusille investoinneille.
Tämä ongelma on jatkunut jo muutaman vuoden ajan ja laskevaa trendiä on
vaikea muuttaa käden käänteessä. Koska Snellmanin Lihanjalostus käyttää
ainoastaan suomalaista sian- ja naudanlihaa, meille on tärkeää löytää uusia
tapoja tehdä lihantuotanto tarpeeksi kannattavaksi ja vakuuttavaksi määrätietoisille tuottajille.

s.8
Maitotiloilla on Snellmanilla erityisasema

■ Snellmanin rakennussuunnittelijat elävät kiireistä aikaa. Kolmikerroksinen, 21 000 neliön suuruinen lisärakennus rakennetaan
reilussa vuodessa, ja valmiit rakennukset saneerataan – samanaikaisesti kun tuotanto jatkuu seinän takana. Investoinnin kokonaiskustannus on 21 milj. euroa.

Vuoden alku on kuitenkin merkinnyt Snellmanille voimakkaan kasvun jatkumista. Sianteurastus kasvoi 17 % neljän ensimmäisen kuukauden aikana,
mikä on budjetoitua enemmän. Vuoden vaihteessa, uuden teuraslinjan sisäänajon yhteydessä syntynyt teurassikajono saatiin purettua toukokuussa.
Nautamäärät ovat tällä hetkellä hieman budjetoitua alempia, vaikka olemmekin saaneet toivottaa tervetulleiksi suuren määrän uusia naudantuottajia.
Naudanteurastus kasvoi alkuvuonna 5 %.
Työskentelemme parhaillaan turvataksemme raaka-aikeen saatavuuden pitkällä tähtäimellä. On selvää, että suomalainen lihantuotanto tarvitsee uusien
investointien aallon, jotta kykenemme turvaamaan markkinoiden tarpeet
tulevina vuosina. Investointilaskelmien suhteen suurimmat haasteet ovat
tänä päivänä porsastuotannossa.
Tuotantomäärien alijäämä on nostanut tuottajahintoja kevään aikana niin
kansallisesti kuin kansainvälisestikin.Varsinkin naudanlihan hinta on noussut
moneen otteeseen. Snellman aloitti aktiivisen naudanlihan hinnan korottamisen jo viime vuoden aikana ja Snellmanin maksama naudan tuottajahinta
oli kevään aikana 30-35 c/kg korkeampi kuin vuosi sitten. Sialla nousu oli
keskimäärin 10 c/kg. Koska rehukustannukset ja muut kustannukset ovat
myös kasvaneet, lihantuotannon kannattavuus ei ole kuitenkaan vielä saavuttanut tyydyttävää tasoa.

Snellmanin Lihanjalostus ryhtyy toteuttamaan koko
historiansa suurinta yksittäistä investointia ja haastavinta
rakennusprojektia. Kuusisaareen nouseva uusi lihajalostetehdas on valmiina tuotantoon kesällä 2013 ja tuo siten
lisäkapasiteettiä yhä kasvavalle makkarantuotannolle.

Uutta kapasiteettia ruokamakkaralle

Snellman mullisti makkaran

s.4

s.10
Suomalainen sika pärjää maailmallakin

Uudessa jalostetehtaassa valmistetaan emulsiomakkaroita, toisin
sanoen hienojakoisia makkaroita, kuten grilli- ja nakkimakkaroita.
Myös hygienialtaan vaativa viipalointilinja ja kokolihaosasto saavat
lisätilaa laajennusosasta. Suuren palan investointikakusta muodostavat täysin uusitut kypsytys- ja jäähdytysprosessit.
– Tällä hetkellä makkaran valmistus tapahtuu aikaisemmassa tehtaassamme Skatassa, Pietarsaaren keskustassa, kertoo Snellmanin
Lihanjalostuksen tj Henrik Snellman.Voidaksemme kasvattaa
ruokamakkarantuotantoamme, siirrämme makkaranvalmistuksen
Kuusisaareen. Saamme uuden kapasiteetin käyttöömme kesällä
2013.
Makkarantuotannon siirtämistä Kuusisareen on suunniteltu jo
pitkään, mutta aika ei ole ollut kypsä.
– Tämä on tähän mennessä meidän suurin yksittäinen investointimme, ja me haluamme säilyttää maksuvalmiutemme järkevällä
tasolla. Lisäksi konsernissa tarvitaan tasapainoilua siten, että myös
toisilla on tilaa kasvaa.

Parempi henkilöstösuunnittelu ja logistiikka
Tilanne tulisi tietenkin korjata monella sektorilla. Snellmanin aktiivinen
tuotekehitys vastaa kuluttajien odotuksiin suuremmasta avoimuudesta ja
korkealaatuisista tuotteista, joissa on vähemmän lisäaineita. Me uskomme,
että tuotteiden hinnat saavuttavat helpommin oikean hintatason, mikäli ne
vastaavat markkinoiden odotuksiin.
Investointien motivoimiseksi tuottajahintojen tulisi olla pitkän aikavälin markkina-arvon mukaisia. Tosiasia
kuitenkin on, että kaikkia lisäkustannuksia ei
voida siirtää lopputuotteeseen. Siksi jatkamme
yhdessä uusien tehostamisratkaisujen etsimistä, jotta kykenemme kohtaamaan nousevan kustannustason.
Hyvää kesää!

Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja
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Uuden lihajalostetehtaan myötä koko lihan- ja lihajalostetuotanto
tulee sijaitsemaan samassa paikassa Kuusisaaressa. Vuonna 2009
rakennettu meetvurstitehdas oli ensimmäinen osa valmistautumista Skatan tehtaan toiminnan lopettamiseen. Nyt vuorossa ovat
ruokamakkarat. Kun kaikki on saman katon alla, lihaa ei tarvitse
enää kuljettaa tehtaiden välillä, vaan logistiikka tapahtuu samojen
seinien sisällä. Toinen etu on se, että henkilökunnan siirtäminen

Henrik
Snellman,
Snellmanin
Lihanjalostuksen tj ja Anders Snellman, rakennusprojektin vastaava, tutkivat Kuusisaaren uuden jalostetehtaan piirrustuksia. Laajennusosasta tulee kolmikerroksinen, joista jokainen on noin 7000 neliötä.

eri osastojen välillä tulee olemaan huomattavasti helpompaa.
– Grillimakkaran tuotannon huiput ovat viisi kertaa normaalitilannetta korkeampia, kertoo Henrik Snellman. Reilut 60 %
makkaroista myydään kymmenen kesäviikon aikana ja nakeilla
on omat huippunsa vappuna ja uutena vuotena. Tämä on todella
haasteellista henkilöstön suunnittelulle.

Snellman mullistaa ruokamakkarat
Henrik Snellman toteaa, että nyt odotetaan jännityksellä alkukesää ja sitä, miten kuluttajat tulevat ottamaan vastaan vuoden
ruokamakkarakampanjan. Kiinnostus Snellmanin grilli- ja nakkimakkaroihin on kasvanut vuodesta toiseen ja nyt on aika tuoda
markkinoille suuri uutuustuote. Siitä tulevat pitämään kaikki he,
jotka haluavat välttää ruoassaan lisäaineita.
– Meillä Snellmanilla on päätetty lopettaa kokonaan lisätyn fosfaatin käyttö grilli- ja nakkimakkaroissa, Henrik Snellman kertoo.
Luonnollista fosfaattia on runsaasti valkuaisainetta sisältävässä
ruuassa, kuten lihassa. Tällä hetkellä tutkitaan lisätyn fosfaatin
aiheuttamia riskejä, voiko se vaikuttaa terveyteen negatiivisella
tavalla.
Fosfaattia lisätään lihatuotteisiin sitomaan nestettä ja parantamaan säilyvyyttä. Fosfaatin poistamisen korvaavan oikean tuotantotavan löytäminen kesti noin vuoden, sillä fosfaattia ei haluttu
korvata millään muulla aineella.
Tuotekehityksen parissa Snellmanilla tehdään kovasti töitä myös
toisaalla. Kun uusi lihajalostetehdas otetaan käyttöön 2013, tuotannossa tulee olemaan myös uusia Snellmanin valikoiman tuotteita.						 HJ

Vastaava julkaisija ja toimittaja
Tomas Gäddnäs, Snellmanin Lihanjalostus Oy
Toimitus
Martti Hassila,Vesa Hihnala, Laura Ehlers,
Heidi Jylhä (Solid Media)
Graafinen suunnittelu Solid Media
Painotalo Forsberg
Yhteystiedot:
Snellmanin Lihanjalostus Oy
PL 113, 68601 Pietarsaari
puh. 06 786 6111, www.snellman.fi
Alkutuotannon yhteystiedot:
http://anelma.snellman.fi
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Kunnon liha korvasi lisäaineet:

Snellman poisti fosfaatin grillimakkaroistaan ja nakeistaan
Snellmanin suositut grillimakkarat ja nakit ovat kuluttajien toiveiden mukaisesti nyt entistä lisäaineettomampia ja jopa entistä aidomman makuisia. Uuden
grillisesongin ruokamakkarat eivät sisällä lainkaan lisättyä fosfaattia. Snellman
korvasi fosfaatin lihan määrää lisäämällä: lihapitoisuus kasvoi jopa 10 prosentilla. Näin tuotteet ovat entistäkin terveellisempiä ja lisäaineettomampia, mutta
yhtä maukkaita kuin ruokamakkarat ennen vanhaan.
■ Snellmanin grillimakkarat ja nakit ovat kasvattaneet suosiotaan
jatkuvasti siitä lähtien kun ruokamakkarat uudistettiin keväällä
2011. Kuluttajat ovat huomanneet lihan suuremman osuuden
merkitsevän lisää makua, ja laatutietoiset kuluttajat arvostavat
korkealaatuisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.

Fosfaatti korvataan lihalla
Snellman lopetti jo viime vuonna natriumglutamaatin ja kamaran
käytön ruokamakkaroissa, ja toukokuun alusta lähtien on poistettu myös lisätty fosfaatti. Poistetun fosfaatin Snellman korvasi lihalla, mikä tarkoittaa sitä, että ruokamakkaroiden lihapitoisuus nousi
jopa 10 %. Tämä on tervetullut uutuus, sillä tämän päivän suomalaiset kuluttajat haluavat tuotteita, joissa on vähemmän lisäaineita
ja enemmän lihaa. Suomalaisten fosforinsaanti ylittää ravintosuositukset (600mg/vuorokausi¹) keskimäärin 2-3-kertaisesti.
– Haluamme tehdä tuotteemme niin luonnollisiksi kuin mahdollista, Snellmanin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Elisabeth
Engström kertoo. Olemme jo poistaneet ruokamakkaroistam-

me natriumglutamaatin ja kamaran, joten
nyt oli luonnollista poistaa myös lisätty
fosfaatti. Näin saamme terveellisempiä
tuotteita.

Lisätty fosfaatti pois kaikista makkaroista
Uudesta fosfaatittomasta valikoimasta löytyvät muun muassa tutut grillimakkarat Eetvartti ja Iivari, Kunnon Nakkimakkara, Bratwursti sekä juustonmakuisia vaihtoehtoja.
Korkean lihapitoisuuden ansiosta Snellmanin makkarat maistuvat aidoilta ja täyteläisiltä ja sopivat erinomaisesti kesällä grilliin
ja nuotiolle sekä erilaisiin makkararuokiin ja patoihin, Elisabeth
Engström sanoo. Nakeista voi esimerkiksi juustojen ja hedelmien
kanssa koota brunssille herkulliset cocktail-palat, tai vaikkapa
hyödyntää maukkaassa perunasalaatissa. Nakit ovat myös lasten
kestosuosikkeja, ja perheen pienimmille ruokaa valmistaessa ovat
ne raaka-aineista parhaimpia – oli kyse sitten arki-illasta tai juhlista.

Snellman tarkastaa ruokamakkarat kuluttajien puolesta. Vuonna 2011 makkaroista poistettiin natriumglutamaatti ja nyt jätetään pois myös lisätty fosfaatti. Sen sijaan makkaroiden lihapitoisuus kasvaa jopa 10 %,
sillä ne sisältävät enemmän laadukasta lihaa.

Lihan korkeampi laatu poistaa lisätyn
fosfaatin tarpeen
Snellmanin ruokamakkaroista saatiin uudistuksessa poistettua Ekoodit E450 ja E451. Fosfaatit eivät ole myrkyllisiä, mutta tutkimusten² mukaan niiden lähteellä on merkitystä: elintarvikkeisiin
lisätty fosfori on tulosten mukaan haitallisempaa kuin luonnollinen fosfori.
– Polyfosfaatteja on käytetty suomalaisessa lihateollisuudessa
jo muutaman vuosikymmenen ajan, kertoo Snellmanin hygieniapäällikkö Nina Tiittanen. Makkarat valmistetaan useimmiten
hienontamalla liha ja muut valmistusaineet laitteella hienoksi
emulsioksi, joka sitten ruiskutetaan suoleen. Fosfaattia käytetään
emulsiossa vedensidonta-aineena, koska se sitoo vettä tehokkaasti yhdessä eläinproteiinin kanssa. Näin makkaroissa ei tarvitse käyttää yhtä korkealaatuista lihaa. Ravitsemuksellisesti näissäkään makkaroissa ei ole mitään vikaa, mutta lihan alhaisempi laatu
aiheuttaa sen, ettei liha sido vettä yhtä hyvin ilman kemikaalien
lisäystä.

tuotepakkauksia käytetään viestinviejinä, mm. uusi ja suurempi lihapitoisuus näkyy entistä selvemmin. Tähtäämme tänäkin vuonna
ruokamakkaran myynnin reiluun kasvuun. Snellman sai kuluttajilta erinomaista palautetta viimevuotisesta ruokamakkarauudistuksesta.Vuonna 2011
Snellmanilla valmistettiin 2 milj. kiloa ruokamakkaraa.
– Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet
tälle tuoteryhmälle,
Peter Fagerholm
sanoo.Tällä hetkellä meidän markkinaosuutemme
Suomessa
on
noin 4 %, mutta
tulemme nostamaan sitä tuntuvasti.

Näkyvästi mediassa myös tänä vuonna
Viesti fosfaatittomuudesta välitetään kuluttajille näyttävän, yhden
Snellmanin historian suurimman markkinointikampanjan avulla.
– Ruokamakkaroita markkinoidaan tv-mainoksessa huhtikuusta
juhannukseen ja lisäksi mainoksia tulee radioon ja lehtiin, kertoo Snellmanin markkinointijohtaja Peter Fagerholm. Myös

HJ

Lähteet:
¹ Virallinen ravintosuositus 600mg/vuorokausi
² Virpi Kemi 2010, Helsingin yliopisto
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Nurmirehun tuotanto on lihanautatilan menestyksen perusta
Säilörehun hyvää laatua ja satotasoa on totuttu pitämään tärkeänä tuotantoon ja kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä lypsykarjatiloilla. Onko se tärkeä tekijä myös lihanautatilalle?
Kaiken takana on D-arvo
Taloudellinen menestys edellyttää hyviä tuotantotuloksia. Sonnien kasvatuksessa hyvät tuotantotulokset tarkoittavat 550 - 600
g päiväkasvua. Miten tällaisiin päiväkasvuihin päästään? Sonnien
ruokinta on periaatteessa hyvin yksinkertaista; hyvää säilörehua,
sopivasti ohraa ja vähän kivennäisiä. Huonojen kasvutulosten yleisin syy on yksinkertaisesti energianpuute. Kun sonnin syöntikyky on rajallinen, on syödyistä rehukiloista saatava riittävä määrä
energiaa kasvuun. Avaintekijä on rehuseoksen energiaväkevyys.
400 kg painavan sonnin syöntikyky on noin 8,3 kg kuiva-ainetta päivässä. Kun säilörehun D-arvo on 68, koko rehuannoksen
energiaväkevyydeksi tulee 1,01 – 1,03 ry/kg ka. Kun sonnit syövät
tällaista rehuseosta syöntikykynsä mukaan, siitä saatava energia
riittää 580 – 600 g päiväkasvuihin. Jos sen sijaan säilörehun Darvo on vain 62, jää koko rehuannoksen ry-arvoksi 0,96 – 0,98
ry/kg ka. Samalla syöntimäärällä tällä rehuseoksella saavutetaan
vain 500 – 530 g päiväkasvu.
Ohran energiaväkevyys ei paljon vaihtele. Säilörehun energiaarvoa kuvaavassa D-arvossa esiintyy sitä vastoin valtavan paljon
vaihtelua tilojen välillä. Koska säilörehu kattaa kuitenkin noin
puolet sonnin syömästä rehusta, on sen merkitys kokonaisuuden
kannalta suuri. Jos säilörehu on heikkolaatuista, ovat sen täydentämiseen käytettävissä olevat eväät vähissä. Meillä Suomessa käytännössä vain vehnällä tai kuorettomalla kauralla voisi kompensoida huonosta säilörehusta johtuvaa energiavajausta. Jokainen
tietää, ettei niin kalliita rehuja kannata sonneille syöttää. Poppakonsteja ei ole, säilörehun laadusta ei voi tinkiä.
Taulukossa 1 on vertailtu kahden samankokoisen tilan taloudellista tulosta. Molemmilla tiloilla on 250 sonnipaikkaa ja 80 ha peltoa.
Toisella tilalla säilörehun D-arvo on vain 62. Väkirehun osuutta
ruokinnassa joudutaan lisäämään huonon säilörehun paikkaamiseksi. Se ei kuitenkaan riitä, vaan eläinten päiväkasvu jää alhaiseksi.
Toisen tilan säilörehun D-arvo on 68. Ruokinnassa käytetään maltillisesti väkirehua ja päästään silti hyviin päiväkasvuihin. Euroissa
mitattuna paremmalla säilörehulla saavutettu nettohyöty on yli
7 000 €/v.
Säilörehun
D-arvo

62

68

Väkirehu-%

55

50

Päiväkasvu

530 g

580 g

Ero €/v

Satotason parantaminen mahdollistaa
eläinmäärän lisäämisen
Säilörehun satotaso vaikuttaa ennen kaikkea siihen, kuinka paljon
eläimiä tilalla pystytään pitämään. Satotason riittävyyden pohtiminen on edessä silloin, kun mietitään tuotannon laajentamista.
Kuinka paljon tarvitaan peltoa säilörehun tuottamiseen? Monin
paikoin peltojen hinnat ovat karanneet käsistä, eikä vuokramaitakaan tahdo saada. Ratkaisu tuotannon laajentamiseen voi löytyä säilörehun satotasoa parantamalla. Taulukkoon 2 on laskettu
peltopinta-alan tarve säilörehun tuotantoon eri eläinmäärillä ja
satotasoilla. Keskimäärin säilörehun satotaso on Suomessa noin
6 000 kg ka/ha. Käytännössä tiedetään, että tiloilla saavutetaan
hyvinä vuosina jopa yli 8 000 kg ka satoja. Lihanautatiloillakin tavoitteeksi kannattaa asettaa vähintään 6 500 kg ka satotaso.

Sonniplus-tilaisuudet vetivät väkeä

Eläinpaikkoja

3500

4500

5500

6500

7500

200

82

64

53

45

39

300

124

96

79

67

58

■ Kevään sonniplus-tilaisuudet keräsivät yhteensä noin sata osallistujaa. Tilaisuuksien pääteemoina olivat Anelman uudet nautarekisteritoiminnot sekä sonnien ruokinta. Tärkeä osa tilaisuuksia
oli ajankohtaiskatsaus Snellmanin toimintaan sekä meneillään
oleviin investointeihin. Hyviä keskusteluita käytiin myös kahvija ruokapöydissä. Tilaisuuksien yhtenä tavoitteena onkin päästä
aktiiviseen keskusteluun lihantuotannon kehittämisestä yhdessä
Snellmanin ja tuottajien kesken. Tilaisuuksien päätteeksi palkittiin
tiloja hyvistä kasvutuloksia. Sonniplus-tilaisuudet jatkuvat jälleen
loppuvuodesta.

400

165

128

105

89

77

Nautarekisteriyhteys otettu käyttöön

500

206

160

131

111

97

Säilörehun satotaso kg ka/ha

Taulukko 2. Peltopinta-alan tarve säilörehun tuotantoon eri satotasoilla

Säilörehun hyvä sulavuus (D-arvo n. 68) on tärkein tavoite sekä
ruokinnalliselta että taloudelliselta kannalta. Sulavuuteen vaikuttaa ensisijaisesti korjuuajankohta. Satotason nostamiseen kannattaa panostaa, kunhan laadusta ei tingitä. Satotasoa voidaan parantaa mm. lannoituksella. Kun kaikki tekijät ovat kohdallaan, ovat
eväät hyviin tuotantotuloksiin ja taloudelliseen menestykseen
olemassa.

Johanna Lindvall

Kevään sonniplus-tilaisuuksien jälkeen avattiin kaikille sonniplusja limousintiloille mahdollisuus Navra-palvelun käyttöönottoon.
Teurastettujen eläinten poisto nautaeläinrekisteristä sekä ostoilmoituksen tekeminen onnistuvat nyt kätevästi Anelman kautta.
Ennenkuin Navra-toiminnon voi ottaa käyttöön on tuottajalla
oltava nautarekisterin käyttöön oikeuttava tunnus ja tunnukseen
liittyvä salasana.

Kun olemme teurastaneet eläimen, lähetämme tuottajalle Anelman kautta eläimen teurastulokset sekä viestin ”Tee poistoilmoitus”. Tätä ilmoitusta klikkaamalla aukeaa ikkuna, josta löytyvät
tiedot teurastetuista eläimistä esitäytettynä poistoilmoituksen
lähettämistä varten. Tuottaja tarkistaa tiedot ja lähettää sen jälkeen ilmoituksen nautaeläinrekisteriin. Samantyyppinen toiminto on käytössä myös silloin, kun tuottaja tekee ostoilmoituksen
teurastamon eläinvälityksen kautta tulleista eläimistä. Eli lähetämme Anelman kautta tilalle viestin, jos on toimittamiemme
välityseläinten tiedot valmiiksi esitäytettynä ilmoitusta varten.
Tulevaisuudessa tila voi hoitaa kaikki eläinrekisteriin liittyvät toiminnot Anelma ohjelmalla. Tavoitteena on avata palvelu kaikille
sopimusasiakkaille vuoden loppuun mennessä. Parasta aikaa on
valmisteilla kirjalliset ohjeet palvelun käyttöä varten.
Lisätietoja Anelman Navra palveluista saat alkutuotannon
henkilökunnalta. 					
VH

Navetan avajaisia helmikuussa
• Aino ja Hannu Heiniojan navetan avajaisia vietettiin Haapavedellä
helmikuun 22. päivänä (kuvissa).
• Nymans Lantbrukin navetan avajaiset olivat 10.2.2012 Kruunupyyn Småböndersissä.

Farmiluotsi

+ 7 438 €

Taulukko 1. Säilörehun D-arvon vaikutus tilan taloudelliseen tulokseen. Tilalla
250 sonnipaikkaa, peltoa 80 ha
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Maitotiloilla on erityisasema Snellmanilla

Myös maitotila voi
kasvattaa sonnit tehokkaasti
■ Snellmanin Maatilan Parhaat -maitotilasopimus on räätälöity
huomioimaan maitotilojen erityistarpeet, kuten mm. eläinten nopean noudon ja nuoren lehmän lisähinnan kautta. Pikalehmälinja
on ratkaisu silloin, kun tarvitaan lehmälle todella nopea nouto.
Periaatteemme on, että myös lehmästä kuuluu saada oikea, kunnon tuottajahinta, niinkuin muustakin naudanlihasta. Kun eläimen
olosuhteet ja ruokinta ovat kunnossa voi nuoren naudan teuraskasvatus olla tehokasta ja kannattavaa myös maitotilalla. Maitotiloilla onkin aina ollut erityisasema Snellmanin toiminnassa, sijaitsemmehan voimakkaalla maidontuotantoalueella.

Snellmanin lehmän hinnoittelu on
ainutlaatuinen
Lehmien tasahinnoittelu on ollut menestys. Maitotila voi vaikuttaa lehmän yleiskuntoon ja hyvinvointiin, kuitenkin vaikutusmahdollisuudet sen lihakkuuteen ovat pienet. Myös ruhon
lihansaannossa ei maitorotuisten lehmien osalta ole koeleikkuittemme perusteella suuria eroja. Tästä syystä olemme yksinkertaistaneet hinnoittelua siten, että meillä on käytössä ns. tasahinta
maitorotuisille lehmille yleisissä lihakkuuluokissa O, O-, P+ ja P.

Nuorista (alle 30kk) lehmistä maksamme +10 c/kg korkeamman
hinnan kuin vanhemmista lehmistä. Lehmistä maksetaan lisäksi
lastauslisä, jos tilalla on lastauskarsina tai lehmä tuodaan itse navetan ovelle. Näin voimme noutaa eläimen sujuvasti ja tautiriskit
halliten. Sonneille ja hiehoille maksetaan lisäksi päiväkasvuun perustuvat lisähinnat.

Tavoitteena varma menekki välitysvasikoille
Toimiva eläinvälitys on yhteistyötä maitotilojen, Snellmanin ja
erikoistuneiden naudantuottajien kesken. Olemme viime vuosien
aikana saaneet joukkoomme lisää ammattitaitoisia naudankasvattajia. Tämä on lisännyt välitysvasikden tarvettamme ja mahdollistanut koko eläinvälityksen pitkäjänteisen kehittämisen. Snellmanilla välitämme suurimman osan vasikoista ternivasikoina, mutta
myös punnittavia välitysvasikoita tarvitaan. Punnittavien vasikoiden hinnoittelussa on avainasemassa eläimen hyvä kasvu. Mitä
parempi vasikka sen parempi hinta.

VH

Maitotilojen hinnoittelu uudistuu 1.7.2012
Sonnien Maatilan Parhaat -lisähinta nousee
Maatilan Parhaat (MP) -lisän laskentaperusteet ottavat huomioon
tilan kokonaismyynnin viimeisimmän 12 kuukauden ajalta. Tämä
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lehmän ja hiehon myynti vaikuttavat sonnin ja välitysvasikan sopimuslisään. Snellmanin naudan-

Esimerkki Maatilan Parhaat (MP) -lisähinnoittelusta teuraille (lehmä, hieho ja sonni)
Lehmämäärä, kpl		
40
60
80
100
120
Kokonaismyynti kpl/ 12 kk*
27
39
54
67
80
Lisät €/kg
MP lisä		 0,13
0,16
0,19
0,22
0,25
Anelma (ts + ilmoitus)		
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Kertamyynti		 0–0,10
0–0,10
0–0,10
0–0,10
0–0,10
*Kokonaismyyntiin lasketaan yhteen kaikki tilan myymät teuraat ja välityseläimet.
Lehmälle maksetaan lastauslisä 2 c/kg, kun tilalla on lastauskarsina tai lehmä tuodaan itse navetan ovelle.
Sonneille ja hiehoille maksetaan lisäksi päiväkasvuun perustuvat lisähinnat.
Tarkempia tietoja hinnoittelusta saat alkutuotannon henkilökunnalta.

Snellmanin Limousin -tiloja
löytyy myös Etelä-Suomesta
■ Etelä-Suomeen rantautuivat ensimmäiset Limousin-rotuiset
eläimet 1980-luvun alussa ja vaikka monet silloisista eläintuonneista vastanneista tiloista ovat luopuneet eläimistä, löytyy
alueelta vielä rodun kasvatukseen ja jalostukseen paneutuvia
tiloja. Metsä-Paavolan tila on yksi niistä. Tila sijaitsee eteläisessä
Hämeessä, Helsingistä 140 km pohjoiseen. Näkymä talouskeskuksesta Lontilan jokilaaksoon on valittu 1990-luvulla yhdeksi
Hämeen kauneimmista kulttuurimaisemista.
Viimeisimpien 35 vuoden aikana talossa on kuntaliitosten myötä asuttu, osoitetta muuttamatta, neljässä eri kunnassa kunnanisien päätösten mukaan: Sääksmäellä, Valkeakoskella, Toijalassa
ja tällä hetkellä Akaassa, kylän nimi on puhekielellä Lontila, virallisesti Sillantaka.
Metsä-Paavola on vanha ratsutila ja navetan graniittiin on hakattu vuosiluku 1884. Hirsinen päärakennus on valmistunut saman
vuosikymmenen lopulla. Talon historia 1900-luvun alkupuolelta
on värikäs, jopa surullinen. Tiedetään, että yksi omistaja lähti
”herrojen kanssa marjaan” ja hävisi sekä sijoitukset että talon.
Kettutarhurille kävi samoin. Pirtutrokarin perheellä sen sijaan
oli väliaikaisesti rahaa yllin kyllin, mutta talo meni rapakunnossa
konkurssiin. Vuonna 1944 Hilkka ja Antti Sillantaka, nykyisten
omistajien isovanhemmat, ostivat talon ja nostivat tilan jaloilleen.
Limousin-eläinten jalostus ja jalostuseläinten myynti on tärkeä
osa tilan toimintaa ja erinomaista karjaa on myyty myös ulkomaille. Uusiin sukulinjoihin panostetaan ja tilalla on jo vuosien
ajan tehty myös alkionsiirtoja. Johanna Jantunen ja puolisonsa
Jari Nikula ovat vastuussa tilan arjesta. Johannan äiti Sari Sillantaka pitkän linjan jalostajana on edelleen vahvasti mukana
eläinaineksen valinnassa ja tarvittaessa eläinten hoidossa. Met-
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Kuva: Ede Lantbruk
Pedersören Purmossa

hinnoittelu sopii mainiosti yhdistelmätiloille, koska paras hinta
saavutetaan sonneille jo 300 kilon painossa. Hintauudistuksessa
sonnin MP-sopimuslisä on nyt myös nostettu samalle tasolle lehmän ja hiehon lisän kanssa.Tilan MP-lisä on nyt siis yhtä suuri niin
lehmästä, hiehosta kuin sonnista.

Limousin

sä-Paavolan karja syö omilta pelloilta korjattua rehua ja laiduntaa kulttuurimaisemaa. Tilan peltopinta-ala on 150 ha ja rehua
karjalle riittää myös Jarin kotitilalta Rengosta.
Yhteistyö on tärkeää kun tehdään asioita uudella tavalla. EteläSuomessa Limousin à la carte -tilat tekevät paljon sen eteen,
että ketju kuluttajalle asti sujuisi mahdollisimman vaivattomasti. Yhteistyön merkitys korostuu, kun etäisyydet ovat pitkiä ja
aikaa suunnitteluun tulisi olla mahdollisimman paljon. Kun jo
tutuksi tullut kuljetusyrittäjä liikkuu eteläisillä tiloilla on pystyttävä hoitamaan ”monta kärpästä yhdellä iskulla”. Yhteistyötä tarvitaan myös
jatkossa eläinmäärien
kasvaessa. Kasvattajaosuuskunnan tavoite
20 eläintä teuraaksi
viikossa alkaa toteutua kesäkuussa. 47
tilan voimalla etenemme kesää kohti ja
etäisyydet huomioiden – teurasilmoitukset ajoissa Anelmaan!
Hyvää laidunkautta
toivottaen!
Saara Rantanen
Sari Sillantaka, Johanna Jantunen och Jari Nikula
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Figen siirtyi keskitettyyn
jalostussunnitteluun
Figen Oy siirtyi toukokuun alusta jalostussikaloiden eläinaineksen keskitettyyn jalostussuunnitteluun. Keskitettyyn suunnitteluun siirtymisen tavoitteena on maksimoida
suomalaisissa sikaroduissa tapahtuva perinnöllinen edistyminen ja samalla minimoida
niissä tapahtuva sukusiitosasteen nousu.
Suunnitelman tekemisessä hyödynnetään Tanskassa kehitettyä
EVA-jalostussuunnitteluohjelmaa, joka on käytössä muun muassa tanskalaisella DanBredillä ja suomalais-ruotsalais-tanskalaisella
naudanjalostusyrityksellä Viking Geneticsillä.
Suunnitelma tehdään kahden viikon välein ja kunkin suunnitelman
perusajatuksena on käytännössä valita yhden Längelmäen Keskuskoeaseman testiosaston karjuporsaiden vanhemmat. Yli tilojen ulottuvalla jalostussuunnittelulla varmistetaan riittävän laaja
sukutausta koeasemalle tulevien testiporsaiden joukossa. Suunnitelman avulla varmistetaan myös parhaiden karjuporsaiden saanti
koeasemalle sekä nykyistä tiukempi seula keinosiemennyskarjujen valinnassa.

Vaikutukset näkyviin ensi talvena
Figen Oy:n tavoitteena on valita koeasematestin kautta vuosittain
noin 80 karjua keinosiemennyskarjuiksi Ilmajoen Tuomikylään.
Noin 20 karjua valitaan suoraan jalostussikaloista. Ensimmäiset
EVA-suunnitelmien mukaista siemennyksistä syntyneet karjuporsaat saapuvat Längelmäelle elo-syyskuun vaihteessa.
Siementuotantoon ensimmäiset EVA-karjut saadaan pian vuoden
vaihteen jälkeen. Snellmanin porsastuottajille uudistus alkaa näkyä ensi talvesta alkaen karjuvalikoiman laajenemisena.
Keskitettyyn jalostussuunnitteluun otetaan mukaan kaikki Snellmaniin tuottajasuhteessa olevat tilat, jotka täyttävät ETT:n alaisen
Sikavan erityistason ehdot ja ovat Maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen 2/EEO/2007 mukaiset alkuperätilojen ehdot täyttäviä
tiloja. Näin varmistetaan korkein mahdollinen tautiturvallisuusstatus Figen Oy:n siitoseläintuotantoketjussa.

Längelmäen Keskuskoeasema Jämsässä

Tautiturvallisuuden merkitys kasvaa
Tautiturvallisuus ja siihen liittyvien toimenpiteiden varmistaminen korostuvat Figen Oy:n toiminnassa voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Syy tähän on kesällä muuttuva lainsäädäntö, joka mahdollistaa elävien keinosiemennyskarjujen tuonnin maista, jotka
eivät ole PRRS- ja PRCV-vapaita. Figen Oy:n merkittävin kilpailija
Suomessa on ilmoittanut tuovansa eläviä karjuja Suomeen Tanskasta vielä kuluvan kesän aikana. Karjut astuvat siementuotantoon todennäköisesti vielä loppukesän aikana. Tuonnit tehdään
yhteistyössä ETT:n kanssa.
Figen Oy:n jalostusohjelman keskeiset tavoitteet ovat linjassa
Snellman konsernin tavoitteiden kanssa. Näissä tavoitteissa korostuvat kotimaisuus geeneistä saakka, sianlihan tuotanto suomalaisilla korkeatasoisilla ja osaavilla perhetiloilla. Näillä kaikilla
on myös arvoa kuluttajarajapinnassa, mikä osaltaan mahdollistaa
Snellmanin profiloitumisen täysin suomalaiseksi sikaketjuksi. Toimintaa leimaavat myös avoimuus ja esimerkiksi se, että jalostusohjelman ohjailu on täysin omissa käsissä.
Suomalainen genetiikka pärjää hyvin maailmalla. Figen Oy ei halua riskeerata kotimaisten sianlihan
tuotannon kannattavuutta tuomalla
sikagenetiikkaa maan rajojen ulkopuolelta. Sen sijaan Figen haluaa olla
kehittämässä kotimaisia sikarotuja yhteistyössä suomalaisten sikatuottajien
kanssa suomalaisten tavoitteiden mukaisesti.

MP-sika
Kanadassakin halutaan suomalaista genetiikkaa: sikäläisen
emakon runko on
lyhyehkö ja vähemmän lihaksikas kuin
suomalainen maatiainen, mutta hyvin
hedelmällinen.
50 % suomalaista
perimää olevat
porsaat peittosivat
lihakkuudessa ja rehun hyväksikäytössä
Pohjois-Amerikkalaiset lajitoverinsa.
Kuva kanadalaisesta
koesikalasta.

Suomalainen sika pärjää
maailmallakin
Suomalaisen sikagenetiikan vienti on aina ollut osa Figen Oy:n
toimintaa. Genetiikkaa on viety etelä-mannerta lukuun ottamatta
kaikille mantereille maailmassa ja lähes poikkeuksetta palaute on
ollut erittäin hyvää. Parin viime vuoden tärkeimmät asiakkaat löytyvät Venäjältä, Keski- ja Etelä-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.
Figen Oy toteutti vuodenvaihteessa 2010-2011 Venäjälle historian suurimman siitoseläinkauppansa. Asiakkaana oli Thaimaan
Bangkokissa pääpaikkaansa pitävä elintarvikealan jättikonserni
Charoen Pokphand Foods. Moskovan lähellä sijaitsevalle tilalle lähti noin 500 siitoseläintä. Tuolloin viedyt eläimet ovat pärjänneet uudessa kodissaan erinomaisesti ja nyt saman asiakkaan
kanssa neuvotellaan jatkotoimituksista konsernin muihinkin yksiköiden eri puolella Aasiaa.
Pohjois-Amerikassa Figenin tällä hetkellä merkittävin
asiakas on mantereen kolmanneksi suurin sianjalostusyritys Genetiporc, jonka kotipaikka on Kanadan Quebecissa. Genetiporc on osa Bretonin perheen omistamaa Breton Foods konsernia, joka yleisesti muistuttaa
hämmästyttävän paljon Snellman konsernia.
Quebeciin on kuluneen vuoden aikana toimitettu suuri määrä suomalaista maatiaissiementä ja ensimmäisten
”puolisuomalaisten”
maatiaissikojen
kasvutulokset valmistuivat huhtikuussa.
Loppuvuoden aikana kerrytetään vielä
testituloksia myös siitä, miten suomalainen sika pärjää hedelmällisyysominaisuuksissa paikallisiin rotuihin nähden.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että suomalainen sika on
erittäin lihaksikas, pitkä ja korkeajalkainen ja sillä on erinomainen
rehun hyväksikäyttökyky. Näissä ominaisuuksissa suomalainen
sika pärjäsi paremmin kuin testissä olleet muut siat. Vaikka suomalainen sika on hyvin vähärasvainen, on sillä kuitenkin yllättäen
amerikkalaista ja kanadalaista maatiaista enemmän lihan makuun
positiivisesti vaikuttavaa lihaksensisäistä rasvaa. Huomautettavaa
testissä tuli suomalaisille sioille tyypillisestä etujalkojen koukkupolvisuudesta.
Suomalaista sian spermaa on viety ja viedään säännöllisesti myös
Espanjaan ja Ranskaan. Molemmista maista palaute erityisesti
suomalaisesta maatiaisesta on ollut hyvää ja ranskalaisen asiakkaan kanssa Figenillä onkin pitkäaikainen sopimus. Unkariin muutama vuosi sitten viedyt karjut nousivat pian siementuotantoon
ottonsa jälkeen maan arvostelulistojen kärkeen. Maailman toiseksi suurimman sianjalostusyrityksen, hollantilaisen Topigsin yksi
kuuluisimmista emälinjoista perustuu suomalaiseen maatiaiseen.
Yleisesti käsite ”suomalainen maatiainen” tunnetaan erityisesti
Keski-Euroopassa laadukkaan maatiaisen käsitteenä.
Jussi Peura

Kanadalaisissa sikaloissa
ei liiemmälti ole ikkunoita. Yleisessä kaupallisessa
siantuotannossa ollaan kaukana suomalaisista hyvinvointivaatimuksista.
Sen sijaan suomalaista
siantuotantoa muistuttavat
sertifioidut ja luonnollisemmat kasvatustavat ovat
kasvussa ja osaaminen on
korkealla tasolla.
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MP sika

Hävikki kuriin! 2/5

Maatiaispossuohjelma
kehittyy
MP-sopimukset uudistuvat
Snellman uudistaa kaikkien Maatilan Parhaat – siantuottajien
sopimukset tämän vuoden aikana. Sopimukset uudistetaan sähköisesti vastaamaan paremmin vuosien aikana kehitettyä laatuohjelman sisältöä. Maatilan Parhaat –perussopimus sisältää
Snellmanin ja tuottajan välisen yhteistyön peruslaatuperiaatteet.
MP-perussopimusta voidaan täydentää erityissopimuksilla, jotka
voivat liittyä esimerkiksi jalostuseläintuotantoon ja erilaisiin kehittämisohjelmiin.
Sopimusuudistus on suurelta osin tekninen toimenpide eikä siten
pidä sisällään mitään suurempia muutoksia yhteistyömuotoihin tai
hinnoitteluun. Lisätietoja annetaan kesän aikana Anelman kautta.
Snellman jatkaa sikakonseptin uudistamista teemalla Suomalaista Maatiaispossua perhetilalta. Vuoden 2012 alusta GMO-soijan käyttö ei ole ollut sallittua sikojen ruokinnassa.
Tämä koskee myös porsaiden ja emakoiden rehuja. Tämän vuoden alusta on ollut pakollista myös kivunlievityksen antaminen
porsaille kastroinnin yhteydessä. Siantuottajien kesätapaamisten
yhteydessä tulemme keskustelemaan konseptin seuraavista kehitysvaiheista ja niistä tarpeista, joita kehittyvillä sikatiloilla on kannattavuuden parantamiseksi.
Kaikki välitysporsaat ovat pian
laatutarkastettuja ja sirkorokotettuja
MP-indeksittömien porsaiden tavanomainen välittäminen loppui
vuoden vaihteessa. Tällä haluamme varmistaa porsaiden tasaista
perinnöllistä laatua.
Välitetyistä porsaista on tällä hetkellä 77 % laatutarkastettuja.
Laatutarkastuksen yhteydessä käydään läpi tärkeimpiä hyvinvointia ja terveyttä tukevia perusasioita. Figenin neuvojan tekemän

laatutarkastuksen yhteydessä on myös hyvä tilaisuus keskustella
läpi tilan hoitorutiinit porsashävikin pienentämiseksi. Laatutarkastus on voimassa aina 4 kuukautta kerrallaan eli se on päivitettävä ennen jakson loppua. Tämä siksi, että kaikki tilalta myytävät
porsaat olisi tarkastettu vähintään kerran ennen niiden myyntiä
välitykseen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tuotantoketjun hävikkiä saadaan vähennettyä sitä enemmän säästyy kaikilta (tuottaja, teurastamon työntekijät, neuvojat jne.) aikaa ja resursseja
varsinaisen työn tekemiseen virheiden korjailun sijaan.
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■ Sikalassakin voidaan miettiä, että kumpi oli ensin porsas vai
emakko? Tuotantomme on jatkuvasti pyörivä rattaisto, jonka alkukohtaa on ainakin yhdistelmätiloilla välillä vaikea tunnistaa.Aloitetaan sikojen tarkempi havainnointi kuitenkin emakoista, joiden
terveys ja tuotos pitkälti määräävät koko ketjun onnistumisen.
Luontaisesti emakolla on yksi kiima vuodessa, me asetamme tavoitteeksi kuitenkin yli kaksi kiimakiertoa vuodessa. Mitkä ovat
niitä merkkejä jotka meidän tulee havaita, jotta kierrot pyörisivät
ongelmattomasti?

Ovatko emakot tyytyväisiä ja terveitä?

Myös sirkorokotettujen porsaiden osuus kasvaa välityksessä ja
on tällä hetkellä noin 90 %. Rokotukset aloittavan tilan on tiedotettava siitä teurastamolle lisähinnan saamiseksi.

Emakot ovat tyytyväisiä kun niiden tarpeet on tyydytetty, eivätkä
sairaudet rasita niitä. Emakko on tyytyväinen kun se on kylläinen
ja saa levätä mukavalla alustalle omien kavereidensa kanssa.
Kivuliaan eläimen tunnistaa sen tavasta liikkua ja olla. Selän jännittyminen kaarelle kertoo kivusta. Emakoilla selkä kaarella seisominen tai liikkuminen kertoo yleensä jalkakivuista. Hoida oirehtivat
eläimet ennen niiden siirtämistä ryhmäkarsinaan tai pihattoon.
Istuminen voi olla myös merkki jalkaongelmista, mutta kyseessä
voi olla myös joku muu ongelma. Kiinnitä myös huomiota siihen
miten eläimet makaavat. Kyljellään makaava emakko on oikeasti
rento ja lepää, kun taas rintakehän päällä makaaminen kielii tyytymättömyydestä ja huonosta olosta. Emakon vetäytyminen pois
ryhmästä antaa myös vinkkiä siitä, että sen ei ole hyvä olla, joko
se on kipeä tai se ei ole sopeutunut ryhmään. Merkitse eläimet,
joiden vointia pitää seurata ja hoida välittömästi ne jotka hoitoa
tarvitsevat

Kesän tuottajatapaaminen

Syövätkö emakot?

Tavan mukainen siantuottajatapaaminen puintiajan kynnyksellä
järjestetään tänä vuonna kesäravintola Paviksella Pietarsaaressa seuraavasti: 8.8 jalostustilat, 9.8 suomenkieliset siantuottajat
ja 10.8 ruotsinkieliset siantuottajat. Lisätietoja ohjelmasta saat
Anelmasta.
MH

Emakoiden tulee kuntoutua edellisen imetyskauden rasituksista
mahdollisimman pian. Tavoitteena tulisi toki olla mahdollisimman
vähäinen laihtuminen imetysaikana. Ensimmäisen tiineyspuolikkaan aikana emakon energiansaannista suurin osa menee sen
oman kuntoluokan parantamiseen. Riittävä ravintoaineiden saanti
tiineyden alkupuolella varmistaa myös pahnueen tasakokoisuuden, sillä tällöin muodostuvat sikiön ravinnonsaannin kannalta
tärkeät kudokset.Tiineyden loppu aikana ravinto kuluu porsaiden
kasvamiseen.
Kiinnitä siis erityistä huomiota siihen, että syövätkö emakot tarpeeksi. Jättävätkö tiineytettävät emakot ruokaa kaukaloon, syövätkö kaikki ryhmäkarsinassa olevat eläimet? Tarkasta mahojen
täyteisyys. Merkitse eläimet joiden syömiseen tulee kiinnittää
huomiota. Rehun määrästä ja laadusta ei kannata tinkiä, ellei halua
tinkiä myös porsaiden määrästä ja laadusta.

Laatutarkastetuista porsaista maksettava hinta nousi toukokuun
puolivälissä. Porsaanhinta korkeimmassa hintaluokassa on nyt 8 €
korkeampi kuin viime syksynä. Tällä haluamme entistä enemmän
painottaa ennaltaehkäisevän hoidon merkitystä välitysporsaiden
laatuun. Mitä vähemmän porsas on kokenut syntymätilalla vastoinkäymisiä ennen välitysajankohtaa sitä paremmat lähtökohdat
lihasikojen kasvattamiseen erikoistuneella huolellisella tuottajalla
on saavuttaa erinomaiset tulokset päiväkasvussa, rehunkäytön tehokkuudessa, ruhonlaadussa ja taloudellisessa tuloksessa.

Sikojen pitoa koskevat siirtymäajat päättyvät 2012 lopussa – tarkistakaa vaatimusten
täyttyminen

Tasainen porsaslaatu näkyy lihasikalassa. Kasvuerot
jäävät pieniksi karsinoissa olevien yksilöiden välillä.
Sikapaikkojen käyttöaste pysyy näin korkeana.

Katse emakoihin

Sikojen pidolle asetettavien vähimmäisvaatimusten siirtymäajat loppuvat tiettyjen vaatimusten osalta kuluvan vuoden
lopussa. Asetus (14/EEO/2002) tuli voimaan 2003 ja tuolloin
käytössä olevien tuotantorakennusten osalta asetuksessa
annettiin joiltakin osin siirtymäaikaa vuoden 2012 loppuun
asti. Evira on julkaissut asiasta tiedotteen 16.3.2012, www.
evira.fi. Tiedotteeseen löytyy linkki myös Anelman Ajankohtaista-palstalta. Tarkistakaa asetuksen mukaisten vaatimusten täyttyminen omien tuotantotilojenne suhteen. Uuden asetuksen voimaantulosta ja sen sisällöstä tiedotamme
Anelmassa. Asiantuntija-apua tulkinnoissa löytyy tarvittaessa
mm. ProAgrialta, www.proagria.fi.

Vieroituksen ja tiineytyksen hormonimyrskyt
Usein porsaiden vieroituksen yhteydessä olemme huolissamme
vain ilman emoa jäävistä porsaista. Kannattaa kuitenkin muistaa,

että vieroitus on stressaava kokemus myös emakolle.Valitettavasti mitä parempi emakko on emo-ominaisuuksiltaan, sitä suurempi
sen stressi vieroituksen yhteydessä.
Vieroituksen jälkeisen viikon aikana emakko käy läpi paljon muutoksia: maidontuotanto loppuu, palautuminen imetyskauden rasituksesta alkaa, kiima käynnistyy ja tiineys alkaa. Tämä kaikki vaatii
eläimeltä paljon, jota sitä ei kannata rasittaa tänä aikana millään
ylimääräisellä.
Jos kiimojen alkamisen kanssa on ongelmia, kannattaa kiinnittää
huomiota valaistukseen jo imetysosastolla: viikko ennen vieroitusta kannattaa valoja pitää päällä jo 14h/vrk. Valaistuksen teho
tiineytysosastolla kannattaa myös tarkastaa lux-mittarilla tasaisin
väliajoin, tavoitteena 200 lux emakon silmän korkeudella. Puhdista lamppujen kuoret ja vaihda lamput riittävän usein.
Havainnoi myös eläinten reaktioita hoitajaa kohtaan. Pelko aiheuttaa stressiä, joka edelleen alentaa hedelmällisyyttä vähentämällä mm. ovuloituvien munasolujen määrä. Kannattaa siis miettiä
oman ja työntekijöiden käytöksen vaikutusta omiin tuotostuloksiin. Oman käytöksen muuttaminen ei maksa mitään ja huonosta
käytöksestä eläimiä kohtaan ei työntekijöillekään kannata maksaa.

Leppoisa joutilas
Emakoiden aggressiivisuus ruokailuaikoina näkyy varsinkin joutilasvaiheessa, jolloin emakot ovat usein varsin rajoitetulla ruokinnalla. Minimoi tappeluita edistämällä emakoiden kylläisyyden
tunnetta tarjoamalle niille riittävästi kuitua ja lisäämällä ruokintakertojen määrä. Samalla ehkäiset mahalaukun kutistumista, jolloin
myös imetysajan rehunsyöntikyky pysyy hyvällä tasolla.Turvallisen
ruokailumahdollisuuden järjestäminen kaikille eläimille vähentää
alempi arvoisten eläinten kokemaa stressiä.
Liemiruokkijoiden kanssa kaukaloon tulevan rehun laatuun kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota. Jos toistuvasti tuntuu, että
linjan viimeisenä oleva emakko käyttäytyy streotyyppisesti, jauhaa
tai puree putkia, kannattaa miettiä, että ovatko sen ravitsemukselliset tarpeet varmasti tyydytetty vai tuleeko eläimelle vain värjääntynyttä vettä.Vedellä on vaikea elää.
Leppoinen emakko on usein kylläinen emakko. Kylläisyyden varjopuolena voi kuitenkin olla lihavuus. Huomio lihavat, ja usein
myös hierarkiassa ylhäällä olevat, emakot ja rajoita niiden energian saantia, näin ehkäiset lihavuudesta johtuvat synnytysvaikeudet.
Seuraavassa osassa paneudumme tarkemmin emakkoon ja porsaisiin porsituskarsinassa.

Terhi Jääskeläinen
hankepäällikkö,
Sikojen hyvinvoinnin edistäminen
-tiedonvälityshanke
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Tulevia tapahtumia
Tervetuloa Timo Leppäsen
nautakasvattamon avoimille
oville
Perjantaina 8.6.2012 klo 11–14
Tilalla juottamo 60 vasikalle sekä loppukasvattamo.
Kokonaiseläinmäärä 230 kpl. Paikalla Snellmanin
alkutuotannon porukkaa grillin kanssa.
Navetan osoite:
Auma-ahontie 20, 43900 KINNULA

Nurmen Kasvuohjelma
-tapahtuma ja nurmityökoneiden esittely
Keskiviikkona 6.6.2012 klo 11–14
Asko Huntuksen koelohkolla, joka sijaitsee Kaustiselta
1km Veteliin päin. Opasteet tien varressa. Paikalla
Snellmanin alkutuotannon porukkaa grillin kanssa.

Grillilihat luonnollisesti lisäaineettomia!
Kaikki Herra Snellmanin pihvit ja fileet ovat toukokuusta alkaen luonnollisesti lisäaineettomia. Oletko jo kokeillut vuoden uutuuksia – hunajaiset tai omenaiset porsaan fileepihvit ja mausteettomat kassleripihvit?
Porsaan fileepihvi
omenainen 4 kpl 440 g

Porsaan fileepihvi
hunajainen 2 kpl 280 g

Murea porsaan fileepihvi 2kpl 280 g
Lehtipihvi viljaporsaan ulkofileestä 2kpl 240 g
Porsaan ohut pihvi 8 kpl 600 g

Järjestämme Kunnon Tuottajapäivät tuottajamyymälässämme torstaina 7.6. ja 14.6.2012.
Tarjoamme kahvia ja Kunnon grillimakkaraa! Paikalla alkutuotannon henkilökuntaa.

■ Olemme hankkineet uuden kassajärjestelmän tuottajamyymälään. Snellmanin henkilökunnalla ja Snellmanin tuottajilla on oikeus käydä ostoksilla kaupassa. Uudessa järjestelmässä tulemme
tunnistamaan kaikki kaupassa ostoksilla käyvät henkilöt.Tällä menettelyllä pyrimme siihen, että kaupassa ei kävisi henkilöitä, joilla
ei ole oikeutta tehdä siellä ostoksia.
Kun asioit kaupassa ja maksat ostoksesi kassalla sinun tulee ilmoittaa tuottajanumerosi, jolloin kassajärjestelmä tunnistaa
henkilötiedot maksun yhteydessä. Mikäli ette satu muistamaan
tuottajanumeroanne niin pystymme myös hakemaan tiedot nimen perusteella. Pelkkä tuottajanumero ei siis oikeuta asiointiin
myymälässä, vaan tuottajalla on myös oltava aktiivinen tuotantosopimus Snellmanin kanssa. Kaikki maksut tapahtuvat joko pankki- tai luottokortilla.
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Porsaan sisäfilee
Porsaan sisäfilee naturell n. 600 g
Porsaan sisäfilee, paprikainen n. 700 g

Tuottajamyymälässä uusi kassajärjestelmä
Aktiiviset tuottajat, jotka syystä tai toisen eivät ole saaneet tuottajakorttiansa, voivat pyytää sen Brita Wiikiltä, 06 786 6323, tai
sähköpostitse osoitteesta anelma@snellman.fi.

Puhelintilaukset maanantaisin
Tapaatko tehdä tilauksesi kauppaan puhelimitse?
Yhteyden saaminen puhelimitse on ollut hankalaa, joten tätä asiaa
haluamme muuttaa. Olemme aloittaneet uuden käytännön, jonka mukaan meillä on puhelinaika maanantaisin kello 09.30-13.30.
Tuona aikana meillä on henkilö vastaamassa puhelimeen ja vastaanottamassa tilauksia, jotka sitten lähetetään normaalisti entiseen tapaan.
Terveisin, myymälän henkilökunta

MP nauta
Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö, 044-796 6345
Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja, 0500-263 995
Pekka Taipale
alue-edustaja, pohjoinen alue
0500-265 635
Mårten Lassfolk
alue-edustaja, eteläinen alue
044-796 6545
Jarmo Niemelä
asiamies, eteläinen alue
0500-369 597
Anumaija Viitala
vasikkavälitys
06-786 6397, 044-796 6397
Saara Rantanen
Limousin-tuotannonohjaaja
044-796 6531

MP sika
Murea porsaan
kasslerpihvi 3 kpl 480 g

Pihvit, naturell

Tervetuloa Kunnon
Tuottajapäiville myymälään!

alkutuotannon
yhteystiedot:

Grillikylki
Grillikylki, naturell n. 900 g
Grillikylki bbq maustettu n. 900 g

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

Liikennöitsijät
Henry Ahlvik
porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555
Christer Sundqvist
vasikkavälitys- ja teurasliikennöitsijä, 0500-264 570
Peter Björk
hankintayrittäjä, eteläinen alue
0500-263 996
Kari Peltola
teurassikaliikennöitsijä
0400-521 520
Jukka Takanen
hankintayrittäjä, pohjoinen alue
040-515 5702
Eero ja Antti Sallinen
hankintayrittäjä, vasikkavälitys
pohjoinen alue
0400-384 180, 040-554 3621
Timo Hartikainen
vasikkavälitysyrittäjä, pohjoinen
alue, 0400-379 977

MP toimisto
Mona Julin
logistiikkapäällikkö, (06) 786 6343
Brita Wiik
tilitysvastaava, (06) 786 6323
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342

http://anelma.snellman.fi
www.figen.fi
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Maistuuko makkarassa
FOSFAATTI?
(E450, E451)

VAI

KUNNON LIHA?

Kun maistat Snellmanin Kunnon Grillimakkaraa, huomaat heti,
e ä se on tavallista rapsakampi. Salaisuus on yksinkertainen:
emme lisää makkaraan lainkaan neste ä sitovaa fosfaa ia. Siksi
makkaran rakenne on tiiviimpi ja maku maukkaampi. Tuikkaa
tulet grilliin ja testaa perinteikäs Eetvar i, Juusto Eetvar i tai
hienorakenteinen Iivari.

Ei lisäyä fosfaaia, vaan entistä enemmän kunnon lihaa. Hyviä ovat.

