sisällys
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TOISTUVAT

Lapualla sijaitsevan
Sippolan veljesten
maatalousyhtymässä
uskotaan monipuoliseen
yrittäjyyteen. Yhteen
tuotantosuuntaan
erikoistumisen sijaan
kahden veljeksen tilalla
tuotetaan maitoa,
lihaa ja vasikoita.
Pitkäjänteinen panostus
karjanjalostukseen
näkyy niin korkeana
maidontuotantona
kuin vasikoiden
päiväkasvunakin.
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Pääkirjoitus
Maitopoika

numero 9• 2018
Palveluhakemisto
Ajankohtaista

MAIDONTUOTANTO
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Kolmen tuotantomuodon tilalla satsataan laatuun
Ylölän karja viihtyy laitumella
Suunnittelu ja hankinnat kimppana kannattaa
Pietinmäen tilan olkipohjainen makuuhalli sopii lypsylehmille
Luomumaito tuo tulosta hollantilaistilalle

YRITYSTOIMINTA
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Hyvää vääntöä
syksyn ruokintaan
Kun
tilaat nyt
1 000 kg

rakeisia kivennäisiä, erikoisrehuja ja Premi-Tähtikivennäisiä tai 2 000 kg muita
jauheisia kivennäisiä
kerralla

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusentahtirehut.fi

Kaupan päälle

Bahcon
huipputyökalut
Liukunivelpihdit 8223-8226:
Ammattilaiskäyttöön
laadukkaat pihdit.
808050L Räikkä Bit -ruuvain:
Räikkätoiminto + led-valo.
Kätevä kuin mikä!

Kampanja-aika
1.9.–31.10.
Saat halutessasi
edun alennuksena.
Myynti: maatalouskaupat

30

Bisnes+ tuo maatilayrityksen johtamisen yhteen paikkaan

EMOLEHMÄTUOTANTO

34

Tohmajärvellä jatkaa yhteinen navetta ilman muodollisuuksia

ELÄINTERVEYS

Tohmajärveläisen Sampo Rauman karja sai
viime vuodenvaihteessa uudet omistajat,
kun Juha-Matti Haaranen ja Otto Saikkonen
ottivat ne hoitoonsa. Haaraselle siirtyi
karjasta 40 prosenttia ja Saikkosen
omistamalle Makosa Oy:lle 60. Samassa
suhteessa vuokralle siirtyi Rauman pihatto.
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Eläinten välityksellä leviäviä tartuntatauteja
eli zoonooseja arvioidaan olevan jopa
yli 60 prosenttia tunnetuista infektioista.
Sikatilojen salmonellasaneerauksista
aiheutuneet kustannukset ovat vaihdelleet
tilakoosta ja olosuhteista riippuen
muutamasta kymmenestä tuhannesta
eurosta jopa yli miljoonaan euroon.
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46

Infektioista yli puolet leviää eläinten välityksellä
Yhteisen terveyden yhteistyökuvio nimeltä Zoonoosikeskus

49
SikkaTalun lammastilalla jalostetaan lampaanmaidosta
jogurttia ja jäätelöä. Lampurit korostavat tilan toiminnassa
eläinten hyvinvoinnista huolehtimista sekä markkinoinnin ja
viestinnän merkitystä. Tilalla työskentelevä Saija Rättö seuraa
lampaan lypsyä.

LAMMASTALOUS

49

Lampaanmaito taipuu jäätelöksi

SIIPIKARJATUOTANTO

54

Lintutarhuriksi sattumien summana

KANANMUNATUOTANTO

59

Kananmunatilat innostuivat suoramyynnistä
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Ensimmäisen
kalkkunaerän onnistunut
kasvatus ja lihan hyvä
menekki innostivat
Timo Sorvalin lintujen
pitoon. Neljässä
vuodessa entisestä
emolehmätilasta on
vetreytynyt täysverinen
lintutila.
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59

Kahden tilan yhteistyö
uuden navetan
suunnittelussa kannatti.
Rakentui toimiva navetta ja
yhteishankinnat säästivät
voimia ja euroja. Mari ja
Jarmo Niskasen uudessa
navetassa lypsyrobottien
sijoittaminen navetan
suuntaisesti pitää
odotusalueen rauhallisena.
Useat kananmunatilat ovat
innostuneet suoramyynnistä,
vaikka se vaatiikin
lisätyötä. Jaettavaa riittää,
sillä esimerkiksi viime
vuonna kanoja munitettiin
yli 74,5 miljoonaa kiloa.
Jokaista suomalaista kohti
kananmunia kulutettiin reilut
12 kiloa.
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Painopaikka

V

ierasperäinen sanakummajainen zoonoosi kuulostaa vakavalta, mitä se onkin, mutta
yksinkertaisimmillaan kyse on eläinten välityksellä leviävistä tartuntataudeista. Nämä
voivat siirtyä eläimistä ihmisiin ja päinvastoin. Tunnetuimpia zoonooseja ovat salmonella, listerioosi, yersinioosi, kryptosporidioosi ja EHEC. Lisäksi on koko joukko muita tauteja, jotka voivat tarttua ihmisiin eläinten tai ruoka-aineiden mukana. Esimerkiksi kampylobakterioosi voi tarttua elintarvikkeiden kuten pastöroimattoman maidon, veden tai suoran eläinkosketuksen välityksellä.
Huolimatta Suomen syrjäisestä asemasta maailmankartalla, emme kuitenkaan elä missään lintukodossa, sillä herkästi tarttuvat eläintaudit eivät tunne rajoja. Tautitilanne meillä on kuitenkin hyvä, siitä pitävät huolen niin terveydenhuoltoviranomaiset THL ja Evira kuin Eläinten terveys ETT ry ja
yhteistyöorganisaationa toimiva Zoonoosikeskuskin. Viranomaisvalvonnalla sekä tilatasolla että teurastamoissa ja rehutehtaissa tehdyllä sinnikkäällä työllä meillä on voitu suitsia etenkin salmonellaa,
joka muualla maailmassa on hyvin yleinen vitsaus.
Uhkakuvat tautien leviämisestä eivät vaimene, sillä ilmastonmuutos sekä ihmisten, eläinten ja
ruuan liikkuminen yli valtiorajojen lisäävät tautipainetta tulevaisuudessa. Zoonoosit ovat yhteydessä myös mikrobilääkeresistenssiin ja sen aiheuttamiin ongelmiin. Mitä vähemmän ja kohdennetusti
mikrobilääkkeitä, lähinnä antibiootteja, joudutaan eläinterveydenhuollossa käyttämään, sitä paremmin nykyiset lääkkeet tehoavat eikä jouduta turvautumaan niihin viimeisimpiin ja järeimpiin keinoihin.
Tuottajienkin on hyvä tietää, mitä eläinvälitteisiä tartuntatauteja on, minkälaisia oireita ne aiheuttavat ja miten niitä voidaan torjua. Samassa yhteydessä on hyvä palauttaa mieliin ohjeet tilojen tautisuojauksesta, bioturvallisuudesta. Kysymys ei ole pelokkeista, vaan yhteisestä hyvästä, jolla voidaan
pitää ruokaturvallisuudesta hyvää huolta aina pellolta pöytään.
Tässä numerossa käsittelemme zoonooseja hyvinkin kattavasti. Etenkin jutun yhteydessä oleva
taulukko meillä esiintyvistä tarttuvista eläintaudeista voi helpottaa ymmärtämään näiden tautien monimuotoisuutta. Moni kuitenkin saattaa ihmetellä, miksi sieltä puuttuvat bruselloosi ja afrikkalainen
sikarutto ASF. Bruselloosi eli luomistauti on meillä ainakin toistaiseksi taltutettu, eikä sitä ole esiintynyt sitten 1960-luvun, mutta nyt sitä on havaittu villisioissa itärajan tuntumassa. ASF ei puolestaan ole zoonoosi, joskin sen tuomat uhkakuvat ovat viime aikoina olleet eniten julkisuudessa esillä.
Vesa Jääskeläinen
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Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619
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