sisällys
3
6
43

49
66

Pääkirjoitus
Ajankohtaista
Maitopoika

8
numero 5• 2017

Saappaat ravassa
Maailmalta

MAIDONTUOTANTO

8
22
24

Maitotilan tuotos tehdään nurmesta
Säilörehun käymislaatu korostuu robottilypsytiloilla
Johtamistaidot ratkaisevat vuotaako tilan perälauta

ELÄINTERVEYS
Yksi utaretulehdus voi maksaa tonnin
Ennaltaehkäisy on parasta utaretulehduksen hoitoa

14
16
18
20

Hoida lehmää, älä tulosta
Hoito sinne, missä sitä tarvitaan

NAUDANLIHANTUOTANTO
Naudanlihaa viidestä navetasta
Anguskasvatuksen perinteet jatkuvat Makumäellä
Siskosten maatila nojaa suoramyyntiin

28
32
35

YRITYSTOIMINTA
Liedon Lihakauppa on asiakkaansa ansainnut
Sivuvirroista uudenlaista liiketoimintaa
Valion kotijuusto tulee nyt Joensuusta
Rahula pisti ison vaihteen silmään

40
44
48
50

Uusitalon maitotilalla Ilmajoella on 168 lypsävää ja saman
verran nuorkarjaa. Tehokkaan nurmiviljelyn ansiosta
eläinmäärälle riittää 92 hehtaarin nurmiala. Niina
Yli-Ojanperälle eläintenhoito on mieluisinta. ”Jos ei olisi
omia eläimiä, hoitaisin työkseni muitten eläimiä.”

SIKATALOUS
Vapaaporsitusta skotlantilaisittain

54

POROTALOUS
Hannu Lahtela vuolee poroista kultaa

59

LAMMASTALOUS
Ekologisuus kasvattaa villan tuotantoa

62

32

Angusten lähtö Makumäen
mäntykankaiden keskeltä oli
jo sovittu, mutta houkutus
yrittää suvun jalanjäljissä löysi
jatkajansa. Nyt tilan emoista
pitää huolta Jyrki-Pekko
Kinnunen yhdessä veljensä Ilari
Kinnusen kanssa.

28
54

Liedon Lihakaupan tiski
on lastattu monipuolisilla
kokolihajalosteilla
paisteista ja palveista
lihahyytelöihin.
Eineskeittiön antimia ovat
muun muassa lihapullat ja
kaalikääryleet.

PigSAFE-karsinassa
emakot porsivat vapaasti
ilman kääntymistä
rajoittavaa häkkiä.
Skotlannissa kehitetyn
järjestelmän tarkoitus on
tukea emakon luontaista
käyttäytymistä ja luoda
toimivat olosuhteet
eläintenhoidolle.

Kannen kuva: Marja Heikkilä  Seuraava Eläin-liite ilmestyy 2.8.2017
5

Päätoimittaja
Teemu Pakarinen
Puh. 050 544 6457
Toimituspäällikkö
Vesa Jääskeläinen
Puh. 0400 235 788
Ulkoasu
Minna Aho AD
Puh. 040 156 9162
Kaija Rinkinen
Puh. (09) 4767 5561

Tilaukset ja
osoitteen muutokset
Puh. 020 413 2636
tilaukset@pellervo.fi
Tilaajien e-arkisto
pellervo-e-lehdet.fi
Ilmoitusten myynti
Agrimedia Oy
Tanja Forsman
Puh. 040 539 3089
Pellervo
Merja Sainio
myyntipäällikkö
Puh. (09) 4767 5573
Toimitus
PL 77 (Simonkatu 6)
00101 Helsinki
(09) 476 7501 (vaihde)
telekopio
(09) 694 8845
sähköpostiosoite
maatilanpellervo@pellervo.fi
Henkilökohtaiset sähköpostit
etunimi.sukunimi@pellervo.fi
Julkaisija
Pellervo-Media Oy
Pellervo on Aikakauslehtien
Liiton jäsenlehti
ISSN 2242-6396
Pellervo vastaa vain tilattujen
kirjoitusten ja kuvien
säilyttämisestä
ja palauttamisesta.

Painopaikka
Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.

KERMAT KUORITTAVA PÄÄLTÄ

S

uomen elintarvikevienti laahaa lapsenkengissä. Luonnonvarakeskus Luken tuore vuosikatsaus Suomen maa- ja elintarviketaloudesta kertoo koruttomasti, että maamme elintarvikevienti laski viime vuonna jo neljättä vuotta peräkkäin. Elintarvikkeita vietiin Suomesta vuonna 2016 yhteensä 1,4 miljardin euron arvosta ja laskua siinä oli 8,6 prosenttia. Elintarviketuonnin arvo kohosi vajaan prosentin verran 4,9 miljardiin euroon, joten
elintarvikekaupan alijäämä kohosi 3,5 miljardiin euroon. Syömävelka on jatkanut kasvuaan hurjasti,
sillä alijäämän arvo on yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Vuonna 2014 alkaneet muutokset maailman elintarvikemarkkinoilla, lähinnä kysynnän yleinen hiipuminen ja Venäjän tuontikielto, ovat Luken mukaan verottaneet rajusti Suomen elintarvikevientiä.
Muutamassa vuodessa vientikakusta on leikattu 13 prosentin siivu. Samaan aikaan Ruotsin elintarvikevienti on pysynyt samoissa lukemissa, Tanska kasvattanut vientiään 1,5 prosenttia ja Saksa yli
5 prosenttia.
Venäjä-vetoisen viennin tyrehdyttyä meillä keskityttiin liikaa kotimarkkinoihin, eikä ymmärretty lähteä hakemaan lisää vientikohteita. Kauran hyvän maineen imussa asiansa osaavat kauppamiehet ja -naiset voisivat käytännössä myydä vaikka mitä – lukuun ottamatta arvokkaita pohjavesivarantojamme.
Varsinkin meijeriteollisuudella on nyt näytön paikka, sillä maitorasvojen kulutus, erityisesti kerman
ja rahkan käyttö, näyttää kasvaneen tasaisesti ympäri maailmaa. Ilmiön taustalla ei ole mikään hetken
ruokatrendi, vaan käsitysten muuttuminen niin sanottujen kovien rasvojen terveellisyydestä. 1970-luvun alusta lähtienhän on virallisissa ravintosuosituksissa kehotettu kansalaisia syömään terveellisesti lautasmallin mukaisesti ja välttämään kovia rasvoja, joita tulee lähinnä liha- ja maitotuotteista. Nyt
kelkka näyttää kääntyneen aivan toiseen suuntaan.
Viimeksi suurimman kohun aiheutti Yhdysvaltain ravitsemusterapeuttien yhdistys (Academy of
Nutrition and Dietetics, AND), joka suositti lopettamaan varoittelun tyydyttyneestä eli kovasta rasvasta ja kiinnittämään enemmän huomiota lisättyyn sokeriin. Yhdistyksen mukaan sydän- ja verisuonitautien riskin vähentämisessä paras konsti ei ole kovien rasvojen vaihtaminen pehmeään rasvaan,
vaan höttöhiilareiden eli sokerin ja muiden hiilihydraattien vaihtaminen pehmeään rasvaan. Samalle
kannalle näyttävät kääntyneen nyt myös suomalaiset alan johtavat ravitsemusgurut, jotka ovat myöntäneet olleensa vuosikymmenien ajan väärässä. Tällä aallonharjalla kelpaisi suomalaisen ruuantuotannon ratsastaa vientimarkkinoille.
Vesa Jääskeläinen
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