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JOhdanto

Tässä numerossa:

Kiitos työpanoksestasi!
■ Vuosi 2012 jää historiaan vuotena, jolloin lihantuotannon kannattavuus
ylitti uutiskynnyksen. Lihantuottajille voimakkaasti nousevien rehunhintojen
aiheuttama vaikea tilanne nousi useamman kerran esiin mediassa ja tilanne
huomioitiin myös poliittisella taholla.
Kuluneen vuoden aikana Snellman on nostanut tuottajahintoja ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Snellman on jatkanut investointejaan suomalaiseen lihantuotantoketjuun, ja korostanut aikaisempaa selvemmin suomalaisen naudan- ja siantuotannon merkitystä yrityksen tulevaisuudelle.
Teurasmäärät ovat kasvaneet lähes 4 milj. kg melkein 36 milj. kiloon ja eläinvälitys samaa tahtia.Vuoden aikana yhteensä 2205 perhetilaa on osallistunut
Herra Snellmanin tuotantoketjuun. Kunnon suomalaista lihaa perhetilalta
-konseptin kehittäminen on jatkunut, ja olemme saaneet esimerkiksi 5000
uutta vasikankasvatuspaikkaa.
Tuottajahinnan korotuksista huolimatta, emme ole vielä onnistuneet saavuttamaan lihantuotantoon tyydyttävää kannattavuustasoa. Vieläkin tarvitaan
määrätietoista panostusta kaikilla osa-alueilla, tarkkaa laatuajattelua, tehostamista, markkinointia ja avointa tiedottamista lihantuotannon tosiasioista.
Julkisuuden synkistä tunnelmista huolimatta, olemme saaneet syksyn aikana
kohdata monissa innostavissa tuottajatilaisuuksissa suuren joukon aktiivisia
ja määrätietoisia tuottajia. He haluavat vielä tehdä töitä Herra Snellmanin
tiimissä suomalaisen lihantuotannon selviytymiseksi.

MP-tuottajamessut Pietarsaaressa s.4

Tämä on viimeinen Maatilan Parhaat Info nykyisessä muodossaan. Snellmanin tuottajalehti on ilmestynyt eri muodoissa vuodesta 1994, nykyinen Maatilan Parhaat Info vuodesta 2004. Tarkoituksenamme on, että ensi vuonna
tuottajalehti jatkaa uudistetussa muodossa, joka vastaa paremmin Herra
Snellmanin perhetilakonseptin yhteistyömalliin.
Katsomme luottavaisesti uuteen vuoteen ja
käymme jälleen kerran viettämään Jeesuksen
syntymäjuhlaa. Me haluamme kiittää kuluneesta
vuodesta ja toivotamme kaikille rauhallista ja
siunattua joulunaikaa.

Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja
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 Lihankulutus Suomessa jatkaa kasvuaan. Tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä kulutus on kasvanut 2 %. Sitä vastoin
Suomen sian- ja naudanlihantuotanto ovat molemmat vähentyneet, sika 4 % ja nauta 1 %. Euroopassa siantuotantomäärät
laskevat lähinnä Pohjoismaissa ja Puolassa. Kokonaisvähennys on
suunnilleen 1 %. Naudantuotanto vähenee kuitenkin lähes kaikissa Euroopan maissa ja arvioitu vähennys on 4 %.
Snellman on silti onnistunut lisäämään kokonaishankintaa suunnitellun budjetin mukaisesti. Lokakuun loppuun mennessä kokonaishankinta on noussut 12,5 %. Sikapuolella nousu on vähän budjetoitua suurempi, kokonaiset 15 %. Naudanhankinta on kasvanut 6
%. Eläinvälitys on kasvanut suunnitelman mukaisesti, porsasvälitys
11 % ja vasikkavälitys 13 %. Uusien teuraslinjojen käyttöönoton
jälkeen keväällä, me olemme voineet pitää sekä teuraseläin- että
välityseläinmarkkinat hyvässä tasapainossa.Vuonna 2013 tähtäämme edelleen määrien kasvattamiseen 8 - 10 %:lla.

Uusia navettoja lypsylehmille

s.6

Snellmanin strategia rakentuu määrätietoiseen yhteistyöhön Suomen parhaiden perhetilojen kanssa. Siksi me haluamme luonnollisesti olla luomassa
tuottajillemme mahdollisuuksia kehittää toimintaansa ja panostaa tulevaisuuteen. Hyvä perhetila tarvitsee myönteistä asennetta työhön, riittävää
osaamista toiminnan kehittämiseen ja jaksamista jokapäiväisten työtehtävien
loppuun suorittamiseen.
On tosiasia, että jokainen perhetila elää omaa elinkaartaan. Etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tukea ennen kaikkea niitä, jotka panostavat
tulevaisuutta ajatellen. Snellman tarvitsee edelleen monia aktiivisia tuottajia
vastaamaan tämän päiväiseen Herra Snellmanin tuotteiden kysyntään. Toivomme, että tiedotusvälineiden kiinnostus liha-alan tilanteesta toisi parempia mahdollisuuksia kehittää alkutuotannon kannattavuutta myönteiseen
suuntaan.

Suurempia määriä ja korotettuja
tuottajahintoja vuonna 2012

Maistuvaa Joulua!

s.14

Kansikuva:
Arto ja Tiia Tunkkarin navetan
avajaiset Vetelissä 5.12.2012

Snellman on ollut vuoden aikana sian- ja naudantuottajahintojen
nostamisen suunnannäyttäjä. Marraskuussa lihasiasta maksettu
hinta oli 25 c/kg korkeampi kuin marraskuussa 2011. Snellmanin
lehmän keskihinta on noussut vuoden aikana 40 c/kg ja sonnin
hinta 45 c/kg.Tulevana vuonna teemme töitä voidaksemme jatkaa
positiivista hintakehitystä, jotta voisimme tasoittaa rehuhintojen
nousua ja parantaa tuotannon kannattavuutta. Viljan ja valkuaisrehujen hintojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös vuodenvaihteen jälkeen.

Saimme syksyn nauta- ja sikatilaisuuksissa runsaasti rakentavaa
palautetta ja ehdotuksia tuottajayhteistyön parantamiseksi. Me
analysoimme tuottajien ehdotukset ja huomioimme ne työssämme. Snellmanin maitotilaohjelma uudistuu ja tulee entistä selkeämmäksi 1.2.2013 alkaen. Ohjelma julkaistaan uuden vuoden
alussa. Toteuttaaksemme strategiamme, tarvitsemme lähivuosina
tiimiimme 500 uutta maitotilaa ja myös 5000 uutta vasikankasvatuspaikkaa vuosittain.
Se tosiasia, että suomalainen lihankulutus kasvaa, luo mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Yrityksillä, jotka onnistuvat parhaiten
täyttämään asiakkaiden ja kuluttajien toiveet oikeasta hinta-laatusuhteesta, on parhaat mahdollisuudet olla kasvavien määrien
toimittajia. TNS Gallupin syksyllä tekemän kuluttajatutkimuksen
(Brandmaster 2012) mukaan Snellmania suosivien, ensisijaisesti
Herra Snellmanin tuotteita valitsevien, osuus suomalaisista kuluttajista on kasvanut edelleen 28 %:iin.
Muista, että Snellmanin ”Kunnon suomalaista lihaa perhetilalta”
-konsepti hyväksyy ainoastaan GMO-vapaat rehukasvit. Mikäli
soijaa sisältävää rehua käytetään, täytyy tuoteselosteen lukemisessa olla aina tarkkana. Vaatimus GMO-vapaudesta koskee kaikkia nauta- ja sikaketjun rehuja ja rehukasveja.
TG

Sonni, hinta/kg

Sian keskihinta nousee muutamalla sentillä kilolta jo vuoden
vaihteessa lisähintojen nousun myötä. Hyviä tuotantotuloksia
saaville porsaantuottajille ja siankasvattajille maksetaan markkinaperuteisen tuottajahinnan lisäksi kehittämislisiä. Snellmanin
kehittämislisien maksuperusteet uudistuvat vuoden alusta. Naudantuotannon kehittämislisä maksetaan jatkossakin heti tilityksen
yhteydessä.

Keskimääräiset sian, sonnin ja lehmän tuottajahinnat
kuukausittain ilman kehittämislisiä 2011 ja 2012.

Sika, hinta/kg

Lehmä, hinta/kg
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Snellman-info

Kyselytunti Snellmanin johdon kanssa houkutteli suuren yleisön. Kysymykset koskivat mm. markkinatilannetta ja tulevaisuutta.

Maatilan Parhaat

Tuottajamessut Pietarsaaressa
Lokakuussa järjestetyt tuottajamessut Kuusisaaressa Pietarsaaressa olivat ensimmäiset viralliset
Maatilan Parhaat -tuottajamessut. Messupäivän aikana yli 700 tuottajaa sai tutustua Snellmanin toimintaan keskellä arkipäivää.
Monipuolinen messuohjelma
Messuohjelma avattiin Snellmanin johdon kyselytunnilla. Kysymyksiä johdolle esitettiin mm. markkinatilanteesta, tulevista tuotteista ja lihajalostuksen toiminnan tulevaisuudesta. Päivän aikana
tuottajilla oli myös mahdollisuus tutustua messuosastoihin, missä
esittäytyivät yhteistyökumppanit ProAgria, Feedex, Valio, Raisioagro, Konefarmi ja Agrimarket. Messuosastoilta tuottajilla oli hyvä
mahdollisuus saada tietoa ja vastauksia maatalouden eri asiantuntijoilta. Päivän aikana järjestettiin opastettuja kerroksia tehdasalueelle, missä pääsi näkemään niin teurastamon, navetan kuin
meetvursti- ja makkaratehtaan. Ohjelmaan kuului tietysti myös
makkaran grillausta ja vierailu henkilöstökaupassa.

Messuilla kävi mm. perhe Päivi ja Jouni Ainali, joilla on reilun
50 lehmän maitotila Kannuksessa.
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MP-tiimi ja Figenin asiantuntijat tapasivat
tuottajia
Paikalla oli alkutuotannon asiantuntijoita, mukaan lukien Figenin henkilökuntaa, keskustelemassa ajankohtaisista kysymyksistä
tuottajien kanssa. Kotoista tunnelmaa, paljon tuttuja tuottajia ja
hyvä tilaisuus luoda uusia asiakaskontakteja olivat Figen-porukan
vaikutelmat messuilta.
Myös tuottajat olivat varanneet kiireisestä vuodenajasta huolimatta reilusti aikaa keskusteluille asiantuntijoiden ja muiden tuottajien kanssa.

Yhteistyötä Snellmanin kanssa arvostetaan
Messut herättivät paljon mielenkiintoa ja niihin kävi tutustumassa päivän aikana yli 700 kävijää. Yksi kävijöistä oli Ainalin perhe. Päivi ja
Jouni Ainali ovat reilun 50 lehmän maitotilallisia Kannuksesta ja tehneet Snellmanin kanssa yhteistyötä jo kuusi vuotta. He ovat jo aikaisemmin käyneet Snellmanilla, ainakin pari kertaa, mutta tällä kertaa he
ehtivät tutustua messuihin vain pikaisesti. Perhe on hyvin tyytyväinen
yhteistyöhön Snellmanin kanssa.
– Eläimet on aina haettu nopeasti ja sopimusten mukaan, Päivi sanoo.
Yhteistyöhön tyytyväisiä ovat myös 20 vuotta Snellmanin sikatuottajina
toimineet Inge-Gerd ja Kaj Nylund Pensalasta. Heidän mielestään
Snellmanin toiminta on esimerkillistä myös vaikeina aikoina. Nylundin
perheellä on 100 emakon yhdistelmätuotanto, jossa he kasvattavat itse
kaikki teuraaksi. Messut ovat heidän mielestään hyvä tilaisuus saada
vastauksia kysymyksiin, jotka ovat mietityttäneet.
– Tämä on mielenkiintoinen tapahtuma. Saa mahdollisuuden tavata niin
henkilökuntaa kuin muitakin tuottajia, Kaj sanoo.
Heidi Heino

Messuohjelmaan mahtuivat sekä pullakahvit että
opastettu kierros mm. teurastamoon ja meetvurstitehtaaseen. Oli myös mahdollista tutustua Snellmanin yhteistyökumppaneiden messuosastoihin. Figenistä osallistuivat mm. Sari Sirola, Michael Nygård,
Soili Haltia sekä Juha Mäkelä.

Siantuottajat Inge-Gerd ja Kaj Nylund Pensalasta saivat messuilla vastauksia kysymyksiin, mitkä ovat mietityttäneet.
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MP nauta

Tunkkarin tila,Veteli

Uusia
navettoja
lypsylehmille

Tunkkari Tiian ja Arton navetan avajaiset pidettiin Vetelissä
5.12.2012. Kävijöitä oli noin 400 henkeä. Tunkkareilla on
uuden navetan myötä noin 70 lehmää. Kuvassa onnittelemassa Snellmanilta Vesa Hihnala ja Mårten Lassfolk.

Maitolaituri, Reisjärvi
Reisjärven Maitolaituri Oy:n avajaiset pidettiin 2.11.2012.
Kävijämäärä arvio on noin 700 henkeä. Uuteen navettaan
mahtuu tässä vaiheessa 145 lehmää. Kuvassa Snellmanilta
Tomas Gäddnäs ja Henrik Snellman, sekä Maitolaiturin osakkaat Harri Aho, Marko Saartoala ja Pekka Hilliaho.

Jokaiselle jotakin...
Navetan avajaisista löytyy mielenkiintoista
puuhaa kaikenikäisille kävijöille.

Nivalan Mty, Sievi
Nivalan Maatalousyhtymän uudessa navetassa on tilat
150 lehmälle. Lypsystä huolehtii kaksi robottia. Avajaisissa
18.10.2012 kävi noin 700 - 800 henkeä. Kuvassa Snellmanilta Mårten Lassfolk ja Pekka Taipale, sekä Nivalan Mty:stä
Juho, Pekka, Kaija ja Mikko Nivala.

Laitilan tila, Haapavesi

Kaisa ja Tuukka Laitilan robottinavetan avajaiset pidettiin
Haapavedellä 3.10.2012. Kuvassa mukana Snellmanilta
Pekka Taipale.
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Lisäresursseja nautakentälle
 Naudan alkutuotanto sai syksyllä lisäresursseja Sami Virtasen
aloittaessa logistiikkasuunnittelijana nautojen teuraseläinkuljetuksissa.

MP-nauta

E-merkki tavaksi kaikille vasikoille
1.2. 2013 alkaen välitysvasikoiden hinnoittelu muuttuu Snellmanilla siten, että vasikan perushinta sisältää nykyisen emerkkilisän (3 euroa/vasikka). Jos vasikkaa ei ole merkitty emerkillä vähennetään vasikan hinnasta sama 3 euroa/vasikka.
Toivomme, että ensi vuoden aikana jo loputkin tilat siirtyisivät
käyttämään ainakin välityseläimillä e-merkkiä, sitä mukaan kun
vanhat tavanomaiset korvamerkit ovat käytetty.

Vuoden 2013 alusta Sami ottaa päävastuun nautojen teuraskuljetusten logistiikasta koko Snellmanin toiminta-alueella. Keskitetyn suunnittelun avulla pyritään sujuviin teurasnoutoihin koko
alueella käytössä oleva henkilöstö ja kalusto huomioon ottaen.
Samalla nyt suunnittelun päävastuun kantaneiden Pekka Taipaleen
(pohjoislue) ja Mårten Lassfolkin (eteläalue) työpanosta voidaan
paremmin hyödyntää nautakentällä. Pekka ja Mårten vastaavat
edelleen alueidensa naudanhankinnasta ja toimivat alueidensa
tuottajien yhteyshenkilöinä nyt kuitenkin aikasempaa enemmän
juuri kentältä käsin mm. tilakäyntien muodossa.

Tämä naudan oikeaan korvaan kiinnitettävä elektronien
merkki toimii perinteisen vasempaan korvaan kiinnitettävän
päämerkin apumerkkinä. Pienemmän kokonsa ansiosta merkin pysyvyys on perinteistä apumerkkiä parempi.
Lisätietoja elektronisen korvamerkin käytöstä ja hinnoista
löytyy osoitteesta www.faba.fi tai www.korvamerkit.fi

Vesa Hihnala ja Matti Kastarinen vastaavat edelleen Sonniplustilojen sopimusasioista ja neuvonnasta. Saara Rantasen vastuualueeseen kuuluu limousin tuotannonohjaus ja neuvonta. Hän
tukee myös tarvittaessa muuta emolehmätuotannon neuvontaa.
VH

Eteläinen alue, Mårten Lassfolk ja Jarmo Niemelä
Pohjoinen alue, Pekka Taipale ja Matti Kastarinen (Savo)

Vain oikein merkitty eläin voidaan ottaa mukaan kuljetukseen.
Joskus kuitenkin tapahtuu niin, että teuraaksi ilmoittamisen
jälkeen jompi kumpi korvamerkeistä tipahtaa eikä korvausmerkkiä enää ehdi tilaamaan.Tämän kaltaisia tapauksia varten
on tarkoitettu tilapäismerkki, joka on tilakohtainen ja väriltään punainen. Sen molemmissa osissa on painettuna juokseva numero. Etu- ja takakappaleen tyhjään tilaan merkitään
eläimen EU-tunnus (maatunnus ja numero). Pelkästään punaisella korvamerkillä eläintä ei kuitenkaan oteta teurasautoon,
eikä sitä muutenkaan hyväksytä elintarvikeketjuun. Eli jos
eläimeltä puuttuvat molemmat korvamerkit, tulee sille tilata
korvausmerkit ennen kuin se voidaan ottaa vastaan teurastamoon. Nautaeläimillä tulee olla merkit molemmissa korvissa.

Vain oikein merkitty eläin voidaan ottaa
mukaan kuljetukseen!			
VH

He myös huolehtivat pääosin maitotilojen MP-sopimusasiat ja
tukevat mahdollisuuksiensa mukaan niin teuras- kuin välityseläinlogistiikkaa yhteistyössä Anumaija Viitalan ja Sami Virtasen kanssa.

Yhteyshenkilöt maitotilat:

Tilapäismerkki (punainen merkki) on tarkoitettu erikoistapauksiin

Uusi nautakaruselli käytössä
Navetan avajaiset ovat erinomainen tilaisuus luoda uusia
kontakteja ja ylläpitää vanhoja. Mårten Lassfolk ja Pekka
Taipale grillaavat makkaraa Nivalan Mty:n navetan avajaisissa lokakuussa 2012.

Sonniplus-tilat ja muut erikoistuneet
naudantuotantotilat:
Vesa Hihnala, Matti Kastarinen
Saara Rantanen (limousin, emolehmätilat)

Noutoaikakyselyt:
Nautakuljetukset, Sami Virtanen
Vasikkakuljetukset, Anumaija Viitala
Yhteystiedot sivulla 15

KoneAgria 24.–27.10.2012 Jyväskylässä
Jyväskylässä lokakuussa järjestetty maatalouskoneiden ja
-tarvikkeiden erikoisnäyttely KoneAgria, kokosi yhteen
maatalouden ammattilaisia ympäri Suomen.
Snellmanin alkutuotanto oli nyt myös ensimmäistä kertaa
mukana näyttelyssä esittelemässä Snellmanin toimintaa niin
naudan- kuin siantuottajille. Osaston järjestelyistä päävastuu
oli Figenillä.
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 Nautakaruselli Snellmanin laajennetussa navetassa on otettu
käyttöön syksyn aikana. Naudat päästetään karuselliin ja ne hakeutuvat uteliaina eteenpäin kuljettajan avustaessa takaa väliaidalla. Käytävän ja karusellin erottava portti aukaistaan eläinten

saavutettua käytävän alkupään. Käytävää pitkin ne kulkevat yksilökarsinoihin odottamaan teurastusta. Navettahenkilökunnan mukaan järjestelmä toimii erittäin hyvin ja helpottaa nautakuormien
purkua merkittävästi.
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Figen panostaa kokonaistalouden kehittämiseen
Jalostus on sikatalouden tuotekehitystä. Figen on Snellman Lihanjalostus Oy:n 100%
omistama sianjalostusyhtiö.Tavoitteenamme on parantaa sikojen perinnöllistä potentiaalia
yhdessä sovitun jalostustavoitteen mukaisesti. Snellman konsernin alkutuotantoketjun kehityksessä pääpaino on kokonaistalouden kehittämisessä.Tähän kokonaisuuteen Suomalainen sianjalostus sopii kuin nenä päähän.
 Längelmäen keskuskoeasema on yksi jalostustoimintamme
peruspilareista. Keskuskoeasemalla kerätään luotettavaa tietoa
jalostussikojen perinnöllisestä tasosta. Näin ollen teemme jalostukseen ja genetiikkaan liittyvät päätökset tietoon perustuen ja
osaamistamme hyödyntäen.
Längelmäen keskuskoeasema valmistui marraskuussa 2006. Nyt
kun vuoden vaihde taas lähestyy, on hyvä katsoa jalostustoiminnan saavutuksia näiden kuuden vuoden aikana. Alla olevassa
taulukossa on esitetty tuotannon tehokkuuteen merkittävimmin
vaikuttavissa ominaisuuksissa tapahtunut perinnöllinen muutos
sikojen syntymävuosina 2006 – 2011. Tulosten mukaan Figenin
sianjalostuksen ansiosta lihan tuotanto on viimeisen viiden vuoden aikana tehostunut yhteensä 10,06 euron arvosta per lihasika.
Tällä hetkellä sianlihantuottajien taloudellinen tilanne on tiukka
jatkuvasti kohoavien rehukustannusten takia.Vaikka monella saattaa tulla kiusaus säästää jalostukseen liittyvissä kustannuksissa,

Perinnöllinen
edistyminen
2006-2011*

niin kehottaisin miettimään asiaa kahteen kertaan. Juuri korkeiden tuotantokustannusten aikana tuotannon tehokkuus on erittäin tärkeässä roolissa. Tästä Figenillä on omakohtaisia kokemuksia Längelmäen keskuskoeaseman tuotantotulosten kehittymisen
kautta: Taulukossa 2 on esitetty Längelmäen keskuskoeaseman
kasvu-, rehunhyötysuhde- ja lihaprosenttitulokset vuodelta 2006
ja ensimmäisiltä 11kuukaudelta kuluvaa vuotta. Kuten tulokset
osoittavat, on tuotannon tehostuminen ollut melkoista ja ne ovat
jokseenkin yhdenmukaisia perinnöllisten edistymisten kanssa.
Längelmäeltä teurastetaan vuosittain noin 5000 sikaa. Tulosten
positiivinen kehittyminen vastaa sikalan taloudessa yli 35 000
euron vuosittaista säästöä. Koeaseman toimitusjohtajan ominaisuudessa koen, että jo osakeyhtiölaki velvoittaa tämän mahdollisuuden hyödyntämiseen.

Timo Serenius

Ominaisuuden
taloudellinen
arvo

Taloudellinen
merkitys /lihasika, €

Yhteensä syntyneiden lkm

0,45

3,61

1,62

Kuolleena syntyneiden lkm

-0,06

-3,98

0,25

Porsaskuolleisuus ennen vieroitusta

-0,02

-4,66

0,09

Ikä 1. kertaa porsiessa

-4,36

-0,05

0,22

Porsimaväli

-0,98

-0,19

0,18

Päiväkasvu

31,48

0,03

Rehunhyötysuhde

-0,12

-30,92

3,76

Liha-%

1,05

2,96

3,12

0,82

10,06 €

*Molemmat rodut yhdessä.Vuosiluvut esitetty sian syntymävuoden mukaan.
Keskiarvo 2006

Keskiarvo 2012

Parannus

927,3

972,7

45,4

Rehunmuuntosuhde ry/kg

2,6

2,5

0,1

Liha-% koeleikkuusta

63,7

64,5

0,8

Päiväkasvu g/pv
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Sikatilojen sopimukset ja lomakkeet
Anelmassa
Sikatilojen Maatilan Parhaat -perussopimus on nyt muutettu
sähköiseen muotoon. Maatilan Parhaat -tuotantoketjuun hyväksytylle tuottajalle on avattu oma sopimus Anelmaan. Hyväksymisten jälkeen sopimus on luettavissa ja tulostettavissa Anelmasta. Sopimus antaa suuntaviivat tuottajan ja Snellmanin väliselle
jatkuvasti kehittyvälle yhteistyölle.
Anelmassa on myös näkyvissä tuottajan toiminnan kehittämisen
kannalta tärkeät laadunseurantalomakkeet. Figenin neuvonnan
tulosteet ja tilakäyntihavainnot ovat tuottajan nähtävillä tuottajan
omissa tiedoissa.

Kehittämisohjelmat suosivat tasaista ja
tehokasta tuotantoa
Maatilan Parhaat -kehittämisohjelmien ensimmäinen kolmivuotisjakso päättyy vuoden lopussa. Uudet ohjelmat ovat jatkuvia ja
tilojen toimintaympäristössä sekä niiden toiminnassa tapahtuvat
muutokset huomioivia. Perusperiaate kuitenkin on ja pysyy: tuotannon tehokkuudeltaan ja eläinten myyntilaadultaan parhaat tilat
saavat parhaan mahdollisen ohjelman mukaisen lisähinnan. Uudet
kehittämisohjelmat julkaistaan Anelmassa ennen vuodenvaihdetta. Snellmanin tuottajat saavat tukea niiden toteuttamisessa Figenin tilaneuvojilta sekä Snellmanin Lihanjalostuksen alkutuotantohenkilöstöltä.

Porsas- ja lihasikatuotannossa käytettävien
rehujen on täytettävä MP-ohjelman vaatimukset

TJ, Figen Oy

Perinnöllisen edistymisen taloudellinen arvo / lihasika

Sikatilojen sopimukset
uusittiin sähköisiksi

Maatilan Parhaat -tuotannossa on sallittua vain ETT:n positiivilistalla olevien rehutehtaiden, -välittäjien ja -tuojien toimittamia
rehuja. Porsaantuottajien ja lihasikakasvattajien on vielä varmis-

tuttava, etteivät tilalla porsaille ja lihasioille käytettävät rehut sisällä GMO-soijaa. Eli kaikkien Maatilan Parhaat -tuotantoketjussa
tuotettujen sikojen tulee olla kasvatettuja GMO-vapaalla rehulla.
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viimeisen
viiden vuoden aikana taloudellisesti
tärkeimpien ominaisuuksien kohdalla.

Taulukko 2.
Längelmäen keskuskoeaseman tuotantotuloksia vuosilta 2006
ja 2012.
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Hävikki kuriin
vieroitusosastossa
Tee juomisesta mahdollisimman helppoa kaiken
kokoisille porsaille. Vesipisteitä tulee olla riittävästi. Vieroitettu porsas
tarvitsee vettä n. 0,8-2,0
litraa päivässä, välityskokoinen sika juo jo n. 5 litraa
päivässä.

Vieroitukseen valmistautuminen alkaa heti porsaiden syntyessä. Onnistuneen ja helpon
vieroituksen ensimmäisenä ehtona on riittävä ternimaidon saanti heti syntymän jälkeen.
Jos porsas kärsii aliravitsemuksesta, huonosta vastustuskyvystä ja mahdollisesti ripulista
jo emon alla, on sen onnistunut vieroittaminen haastavaa. Vieroituksen haasteisiin voi
kuitenkin valmistautua pitämällä mielessä mm. seuraavat asiat:
Vastustuskyky vs. tautipaine
Porsaan vastustuskyky on alhaisimmillaan vieroituksen hetkellä.
Minimoi kaikki mahdolliset taudinaiheuttajat ja tue hyvillä olosuhteilla porsaan vastuskykyä. Uudelleen ryhmittelyä tulisi välttää,
jotta tappelut ja tautien mahdollinen leviäminen olisi vähäisempää. Säilytä pahnueet yhdessä tai yhdistä eläimiä vain muutamasta
pahnueesta.Vaikka eläinten ryhmittely painon mukaan onkin houkuttelevaa, ei se kuitenkaan aina ole helpoin ratkaisu. Tasakokoisten eläinten tappelut voivat kestää pidempään sillä eläimet ovat
tasavertaisempia keskenään. Yhdistely pelkän koon perusteella
voi myös johtaa eri-ikäisten eläinten yhdistelyyn, jolloin eläinten
syöntikyky, ruoansulatuskanavan kehitysaste sekä vastustuskyky
voivat olla hyvinkin erilaiset. Lisäksi tällöin voi tulla sekoittaakseni
ripulista kärsineiden pahnueiden eläimiä terveiden pahnueiden
porsaisiin.

Minimoi syömälakkolaiset
Ennen vieroitusta porsaat ovat tottuneet syömään noin kerran
tunnissa. Ne myös saavat lähes 90% tarvitsemastaan nesteestä
suoraan emakon maidosta. Ruokailu oma-aloitteisesti on jotain
mitä niiden tulee oppia. Tässä kannattaa käyttää apuna sikojen

luontaista tapaa ruokailla yhdessä, sekä niiden uteliasta luonnetta.
Jos porsaat pääsevät kaikki syömään yhtä aikaa, saavat ne mallia
syömiseen toisiltaan ja ruokailuun liittyvät kinastelut vähenevät.
Jos sikalassa on käytössä jatkuvasti rehua tarjolla oleva kaukalo,
johon kaikki eivät yhtä aikaa mahdu, voi olla hyvä ajatus sijoittaa kaukalon läheisyyteen lisäruokkija ensimmäisten vieroituksen
jälkeisten viikkojen ajaksi. Lisäruokkijasta voidaan tarjoilla samaa
rehua kuin kaukalostakin tai siitä voidaan vaihtoehtoisesti tarjota
maittavampaa ”puuroa”.
Vieroitusikäisen porsaan ruuansulatuskanava ei vastaa aikuisen
sian ruuansulatusta ja se on erittäin herkkä häiriötekijöille. Porsaat tulee houkutella syömään keinolla millä hyvänsä, sillä jos
syömisessä tulee liian pitkä tauko voi porsaan suolisto ylireagoida. Suolen rakenne muuttuu ja ravinteiden imeytyminen alenee,
jolloin seurauksena on helposti ripuli. Tarjoa porsaille rehua viimeistään imetyksen puolivälistä alkaen, jotta ne maistelun kautta
oppivat syömää kiinteää ruokaa. Porsituskarsinassa olevat eläimet voi totuttaa myös kostutettuun rehuun, jota ne maistelevat
herkemmin kuin kuivaa.

Kostutettujen lisäruokien kanssa tulee olla erityisen tarkka hygieniasta. Jaa rehua useita kertoja päivässä niin pieninä annoksina, että porsaat nuolevat astian tyhjäksi. Lämpimän veden käyttö
parantaa rehun maittavuutta ja porsailta ei kulu energiaa rehun
lämmittämiseen. Myös liemiruokkijoiden käyttäjien kannattaa
muistaa, että jaetun rehun lämpötilan tulisi olla yli 18°C.

Lämpö ja läheisyys
Luo porsaille olosuhteet, jossa niiden on helppo olla. Tärkein
olosuhdetekijä porsaille on niiden tuntema lämpötila. Sian tuntemaan lämpötilaan vaikuttaa lämpötilan lisäksi ilmankosteus, veto
sekä kuivikemateriaalin käyttö. Emakko on tärkeä lämmönlähde
porsituskarsinassa. Jos vieroitus tehdään viemällä emakko pois
porsituskarsinasta, niin että porsaat jäävät osastolle, tulee osaston lämpötilaa nostaa tai lämpölamput laittaa uudestaan päälle.
Porsaiden rasvakerros ohenee lähes aina vieroituksen jälkeisinä
päivinä, jolloin ne myös palelevat herkemmin. Seuraa eläinten makuukäyttäytymistä, se kertoo onko lämpötila niille sopiva. Palelu
voi olla merkki siitä, että eläimillä ei ole kaikki kunnossa tai ne
eivät ole vielä oppineet syömään riittävästi. Muista, että paleleminen voi yksistään aiheuttaa ripulia, kun suolen liike hidastuu!

Toinen merkittävä olosuhdetekijä on ryhmä jossa porsaat elävät. Suurin osa tappeluista tapahtuu ensimmäisten tuntien aikana
eläinten yhdistämisen jälkeen ja tappeluiden tulisi loppua kun arvojärjestys on löytynyt. Tähän kuuluu yleensä aikaa 24-48 tuntia.
Mitä vähemmän sekoitat eri pahnueiden porsaita, sitä vähemmän
niiden tarvitsee tapella.

Terhi Jääskeläinen
hankepäällikkö,
Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke

Vasen kuva: pahnueet
pidetään erillään
Oikea kuva: pahnueet
sekoitetaan vieroitettaessa
Oheisesta
kuvasta
nähdään kuinka pahnueiden sekoittelu voi
levittää tauteja. Jos
eläimiä ei sekoitella,
altistuu vain yksi eläinryhmä taudille ja mahdollisesti sairastuu. Jos
eläimiä
sekoitellaan,
altistuvat kaikki eläimet, tautipaine kasvaa
ja vastustuskyvystään
riippuen porsaat joko
sairastuvat tai pysyvät
terveinä.
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Porsaat hakevat lämpöä
toisistaan, jos lämpötila
osastolla ei riitä.
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Maistuvaa Joulua!

Kokkikartanon kotisivulla voit lukea mm. Sandåsin tuottajaperheen
perunaviljelystä Uudenkaarlepyyn Munsalassa:

Kokkikartanon joulutuotteet valmistetaan parhaista raakaaineista ja perinteisillä resepteillä, joten maku ja rakenne
ovat ihan kuin kotona tehtyjä. Joululaatikot ovat tänä vuonna
taatusti tuoreita, koska niitä ei pakasteta missään vaihessa.
Maista ja ihastu aitoihin makuihin!

Kokkikartanon tuore jouluperunalaatikko
on valmistettu laadukkaista suomalaisista raaka-aineista. Tänä jouluna perunoiden tarina on
seurattavissa aina pohjanmaalaisilta perunatiloilta kaupan hyllyille. Pohjanmaalla perunaa
on viljelty jo 1700-luvulta asti. Taustalla on siis
vuosisatojen saatossa kertynyttä kokemusta
ja sukupolvelta toiselle siirtyneitä perinteitä,
mitkä ovat ajan saatossa kasvaneet vahvaksi
ammattitaidoksi.

toivoo Kokkikartano

Kokkikartanon joulutuotteet ovat seuraavat:
Jouluperunalaatikko 650 g 		
Porkkanalaatikko 700 g
Lanttulaatikko 700 g 		
Maksalaatikko 700 g
Bataattilaatikko 700 g 		
Karjalan paisti 750 g
Jouluriisipuuro 700 g

Kokkikartanolla on uusi
yhteisytökumppani:
Joulupukki!

Sandåsin perunatila Munsalassa
Sandåsin perheellä on ollut perunatila Uusikaarlepyyn Munsalassa jo kolmen sukupolven
ajan. Vuonna 1999 tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos jolloin tilaa alkoi pyörittämään Leif
ja Maj-Len Sandås kolmen kouluikäisen poikansa kanssa. Pojat ovat hyvin kiinnostuneita
perunanviljelystä ja auttavat tilalla aina kun
koulunkäynniltään ja jääkiekkoharrastuksiltaan
ehtivät.
Leif Sandås kertoo, että perunanviljely on
hyvin haastavaa mutta samalla erittäin antoisaa toimintaa. Perunanviljely vaatii tarkkaa
suunnittelua ja seurantaa. Kyseessä on herkkä
tuote joka vaatii oikeat kasvu-, sää-, ja säilytysolosuhteet. Sandåsin tilalla perunaa viljellään
60 hehtaarin alueella, joka koostuu tilan parhaimmista pelloista. Maaperän lisäksi myös
säällä on luonnollisesti suuri vaikutus viljelyn
onnistumiseen. Perunanviljelijän ihannekesä on
sopivan sateinen eikä liian lämmin mutta silti
auringonpaistetta täynnä. Eri lajikkeet vaativat
kuitenkin erilaisia sääolosuhteita. Sää vaikuttaa
myös perunannostoon. Perunannosto saattaa
kestää jopa pari kuukautta koska säävaihteluiden takia voidaan joutua pitämään jopa viikon
taukoja nostossa. Perunannosto tulee tapahtua suurella huolella ja mahdollisimman varovaisesti. Myös perunan säilytys tulee tapahtua
oikeassa lämpötilassa ja olosuhteissa, jotta peruna pysyy terveenä.

Haasteista huolimatta Sandåsin perhe nauttii
perunanviljelystä. Heidän mielestään hienointa
on saada nähdä ja kokea koko tuotteen elinkaari, siemenperunasta kaupanhyllylle asti.
Perunan kehitys on kietovaa koska yksikään
vuosi ei ole samanlainen kuin edellinen.
– Koskaan ei voi tarkkaan sanoa koska ensimmäinen silmu nousee maasta tai koska peruna
alkaa kukkimaan, Leif sanoo ja lisää, että juuri
sitä on niin mielenkiintoista seurata joka vuosi.
Itse viljelyn lisäksi Leif kertoo, että hän viihtyy
hyvin tilan koneiden parissa ja kokee niiden
kunnossapidon mielekkääksi harrastukseksi.
Sandåsin tilalla viljellään Meldoy-lajiketta, mitä
käytetään Kokkikartanon laatikoissa. Tämän
lisäksi tilalla viljellään noin seitsemää eri lajiketta. Sandåsin perhe kertoo, että viljelijäkokouksissa saa usein arvokasta palautetta
tuotteistaan, mikä puolestaan auttaa heitä kehittämään toimintaansa edelleen.
– Meille tärkeintä on, että asiakas on tyytyväinen, joten pyrimme aina tekemään parhaamme, Leif sanoo..
Sandåsin perhe toivottaa kaikille
rauhallista joulua!
Teksti: Heidi Heino
Kuvat: Tommi Fors

www.kokkikartano.fi

alkutuotannon
yhteystiedot:
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
yhteyshenkilö, eteläinen alue, 0500-369 597
Sami Virtanen
nautalogistiikkasuunnittelija, 044-796 6167
Anumaija Viitala
vasikkavälitys, 06-786 6397, 044-796 6397
Saara Rantanen
Limousin-tuotannonohjaaja, 044-796 6531

MP sika
Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344, 044-796 6344
Reijo Lintulahti
MP sikakonsultti, 044-796 6542
Tove Hagner
MP tuotannonohjaaja, 044-796 6577
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
Mika Laakso
vasikkavälitysyrittäjä, eteläinen alue,
0400-299 593

MP toimisto
Mona Julin
logistiikkapäällikkö, (06) 786 6343
Ann Knutar
MP-toimiston esimies, 044-796 6203
Brita Wiik
järjestelmävastaava, (06) 786 6323
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342

http://anelma.snellman.fi
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