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Luomulehmien laidunnusta voisi
tehostaa entisestään, sillä se
vaikuttaa myös tuotantotavan
myönteiseen imagoon. Tehokkaalla
laiduntamistekniikalla lehmät
pääsevät nauttimaan entistä
riittoisammasta laidunrehusta.

Navettarakentamisen kustannukset
ovat järkeistyneet viime vuosina,
mutta rakennuskuluissa löytyy
silti vielä viilattavaa. Yhden
robotin navetoissa 10 000 euroa
voidaan pitää hyvänä tavoitteena
lehmäpaikan hinnaksi ja kahden
robotin navetoissa
9 000 euroa. Koneistetun pihaton
rakentamiskustannuksen pitäisi
jäädä 850–950 euroon neliöltä.
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Jenna Väylä toivoo maatalouden kannattavuuden
kohenevan niin, ettei yrittäjien tarvitsisi käydä tilan
ulkopuolella töissä. Väylän tilalla Urjalassa kasvatetaan
sonneja ternistä teuraaksi. Talonvahdeista on apua myös
eläinten siirroissa.
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Lypsykauden lopulla ja
umpikaudella tehdyt virheet näkyvät
läpi koko seuraavan lypsykauden,
ja pahimmillaan johtavat eläimen
ennenaikaiseen poistoon. Terhi ja
Pasi Valkaman tilalla umpilehmät
ovat neljä talvea viihtyneet teltassa.
Tulokset ovat mairittelevat, etenkin
poikimisen jälkeinen terveys on
parantunut selvästi.
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Perinteinen nurmi on yhä
varmin sadontuottaja
suomalaisilla karjatiloilla.
Maailmalla yleiset sinimailanen
ja maissi onnistuvat hyvänä
kesänä hyvillä peltolohkoilla
eteläisessä ja keskisessä
Suomessa. Tulokset
kannustavat kokeilemaan
näitä aluksi hyvillä lohkoilla ja
pienillä aloilla.
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Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.

unaisen lihan syönti on saanut suhteettoman suuren osuuden ilmastokeskustelussa samalla kun tutkijat ovat vähätelleet kuljetuksen osuutta kokonaisvaikutuksista. Maalaisjärjelläkin ajateltuna lähiruoka voittaa maailman ääristä tuodun ruuan mennen tullen, vaikka rahtaamisella on usein ollut merkillinen vaikutus hinnan halpenemiseen. Onneksi keskusteluun on tuotu hiilijalanjäljen ohella myös vesijalanjälki ja nurmituotanto. Ne painavat
vaakakuppia kummasti kotimaata kohti.
Meidän ei tarvitse tapella hupenevista pohjavesivaroista, kuten monissa muissa maissa on käynyt. Vielä kun tähän kokonaisuuteen tuodaan eettinen puoli tuotantoeläinten kohtelusta ja antibioottien käyttömääristä sekä sosiaalinen puoli niin tuottajien kuin myös työntekijöiden hyvinvoinnista,
niin paletti alkaisi olla värikylläinen kuin toivottu lautasmallikin. Sietää vain toivoa, että Arkadianmäelle valitut edustajat eivät unohtaisi ilmastoähkyssä tekemiään vaalilupauksia, vaan jatkaisivat sinnikästä työtä edistääkseen lähiruuan – siis ilmastomyönteisen ruuan – käyttöä kaikissa valtion ja kuntien tarjoamissa palveluissa.
Tämän lehden sisäsivuilla esittelemme, miten Muuramen kunta on löytänyt keinot lisätä kotimaisen lähi- ja luomuruuan tarjontaa kouluissaan ja päiväkodeissaan. Kyse on onnistuneen kilpailutuksen kouluesimerkistä, jossa fiksusti tehdyistä hankinnoista rakentuu lopulta kokonaisia lähiruoka- ja
luomuaterioita. Kuntapäättäjien on syytä ottaa koppi Muuramen mallista ja tavasta kilpailuttaa julkisten keittiöiden hankinnat.
Ammattikeittiöt valmistavat Suomessa keskimäärin 700 miljoonaa ateriaa vuodessa. Niitä käyttävät niin koulut, päivähoito, sairaalat kuin vanhustenhuoltokin. Näille asiakkaille ruuan laadulla on
myös suuri merkitys, sillä kasvavat lapset tarvitsevat jo lähtökohtaisesti hyvin ravitsevaa ruokaa
ja kotimaisista marjoista saatavia vitamiineja, aivan kuten muutkin hoivaa kaipaavat. Palveluntarjoajien kannattaa hyödyntää valtakunnallisen ruokakoordinaatiohankkeen asiantuntijaa, joka yhdistää kuntapuolen päättäjiä oman tai lähikuntansa tuottajiin.
Ehkä tulevaisuudessa tämä lähituotettu ja ilmastomyönteinen lautasmalli yleistyy myös niin kutsuttujen normaalikuluttajienkin pöydissä. Resepti on yksinkertainen: Kevyttä ilmastotaakkaa kantavassa lautasmallissa on runsaasti väriä, vitamiineja ja hivenaineita, sopivasti järvikalaa ja maitotuotteita sekä kotimaista punaista ja vaaleaa lihaa ilman valmiita antibiootteja, ja kaiken kukkuraksi riisi
on korvattu perunalla, muilla juureksilla tai härkäpavulla. Syömällä puhdasta kotimaista ruokaa ja jättämällä tyhjät kalorit pois kevennetään oloa ja ilmastonmuutosta, mutta erityisesti vaikutetaan kansanterveyteen lihottamatta monikansallisia elintarvikejättejä ja lääkeyhtiöitä.
Vesa Jääskeläinen
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