Maatalousuutisia maailmalta 1.
Sisältää poimintoja mm. Top Agrar, Profi, DLG Mitteilungen, Fleischrinder Journal,
Schweinezucht und Schweinemast, Hof Direkt ym. lehtien artikkeleista.
Kiinnostuneille voin lähettää irtonumeroita, selvittää artikkeleita tarkemmin ja tietenkin sopia
lehtien tilauksista.
Lietelannasta makuuparsikuiviketta
Sahajauhon, oljen ja muiden vastaavien makuuparsikuivikkeiden voimakas hinnannousu on pakottanut
etsimään muita vaihtoehtoja. Erityisesti Luoteis-Saksassa on viime aikoina voimakkaasti yleistynyt lietteen
separointi tähän tarkoitukseen. Menetelmästä on saatu jo käytännössä hyviä kokemuksia lypsykarjatiloilta.
Tutkimustuloksia odotetaan vielä erityisesti neuvonnan taholta. Hygienia ja vaikutukset utareterveyteen
pitää vielä selvittää. (Top Agrar 8/12 7-sivuinen artikkeli asiasta)
Ketoosin testaukseen nopea mittari
Poikimisen jälkeiseen ketoosin ennaltaehkäisyyn on olemassa nopea mittaustapa lehmän verestä. 2 millilitran
veriannos häntäsuonesta digitaaliseen mittariin, joka näyttää mmol/l (BHB)arvon hetkessä. Näin voidaan
ajoissa määrittää propylenglygolin tarve ja estää ennakolta ketoosin haitat erityisesti korkeatuottoisilla
lehmillä. (Top Agrar 8/12 3-sivuinen artikkeli)
Lannoitteiden hinnat laskevat parin vuoden kuluttua?
On epätodennäköistä, että lannoitteiden hinnat laskevat vuotta 2007 edeltävälle tasolle. Kuitenkin näyttää
siltä, että tulevina vuosina tuotantokapasiteetti kasvaa nopeammin kuin kysyntä. Tämä tulee johtamaan
ylitarjontaan, joka puolestaan laskee hintoja. Näin voidaan ennustella erityisesti typpilannoitteiden kohdalla.
Trendi on sama myös kalin ja fosforin kohdalla (Perusteltu 6-sivuinen artikkeli DLG-Mitteilungen 9/12).
Etanolia oljesta
Energian tuottamiseen pelloilta suhtaudutaan maailmanlaajuisesti kriittisesti. Sadot tulisi hyödyntää
arvostelijoiden mielestä nälkää näkevässä maailmassa mieluimmin ruokana kuin öljynä tai kaasuna.
Energiakasvien viljely nostaa myös peltojen ha-hintoja sietämättömälle tasolle. Olki nähdään kuitenkin
Saksassa hyväksyttävänä energian raaka-aineena, koska sitä lasketaan tulevan ylimääräistä 8 – 13 mil. tonnia
vuosittain. Tässä kohdin puhutaan bioraaka-aineiden toisesta sukupolvesta. Niinpä Baijerissa vihittiin
hiljattain koemielessä laitos, joka valmistaa vuosittain 4500 tonnista olkea 1200 litraa etanolia.
Piirustuspöydällä on myös jo laitos, jonka vuosituotanto olisi 50 000 – 150 000 tonnia olkietanolia. Tosin
olkisadotkin vaihtelevat. Viime vuonna sato jäi pieneksi mikä on nostanut olkipaalin hinnan esim. Hessenin
osavaltiossa jopa 115 €. (Lähde DLG-Mitteilungen 9/12).
Sveitsin sikatalous tienhaarassa?
Kun huomioidaan eläinystävällisyys ja luonnonsuojelu, on Sveitsin sikatalous (kuten muukin maatalous)
esimerkki ja numero 1 maailmalla. Tämä lunastetaan kuitenkin suurin taloudellisin satsauksin. Voimakas
valtion ja kanttoonien tuki sekä korkeat kuluttajahinnat mahdollistavat sikatalouden harjoittajalle positiivisen
tuloksen. Tuotanto on 95 prosenttisesti omavaraista, vaikka 60 % sveitsiläisistä voikin ostaa pihvinsä
huomattavasi edullisemmin vain tunnin ajomatkan päästä EU-alueelta. Tuottajat ovat kuitenkin epävarmoja
tulevaisuutensa suhteen. Kuinka kauan rajasuoja pitää? Miten kehittää tilaa, kun laajennus- ja tulorajat ovat

tiukasti sidoksissa tukiin? Sikatiloista hyvin monilla onkin muita tuloja esim. turismista ja erilaisten
tuotteiden suoramyynnistä. (3-sivuinen artikkeli DLG-Mitteilungen 9/12)
Naudanlihaa suoraan tilalta kuluttajille
Gerold Weinin tarina todistaa, kuinka sattuman kautta ja oikealla reagoinnilla voi perustaa kannattavaa
liiketoimintaa. Biologi halusi aluksi vain muuttaa maalle 6-henkisen perheen kanssa Saksan
Schwartzwaldissa. Tuli hankittua pienehkö tila ja muutama Hinterwälder-maatiasrotuinen lehmä
lemmikkieläimiksi. Kun ensimmäisen teurasmullikan pihvejä maisteltiin perheen ja tuttujen kanssa,
huomattiin kuinka maukasta, hienosyistä ja pehmeää liha oli. Sitä haluttiin ehdottomasti lisää. Siitä kaikki
lähti. Nyt tilalla on 50 emolehmän karja, jonka tuottama liha markkinoidaan suoraan tilalta. Isäntä itse
toimittaa lihan 10 kg erissä suoraan kotitalouksiin. Yhteistyökumppaneina on pari teurastamoa ja
lihanjalostajaa. Asiakkaiksi on kertynyt puskaradionuutisten myötä 300 – 400 kotitaloutta, joille soitetaan
normaalisti pari kertaa vuodessa tilalta, että nyt olisi teurastus tulossa. Laidunnukseen on nyt käytössä alaa
92 ha. Siitä saadaan osa tilan tuloista, sillä EU ja Baden-Württembergin osavaltio maksavat
luonnonhoitotukea. Naapurit vuokraavat mielellään maitaan tähän tarkoitukseen koska estävät näin alueiden
puskittumisen. (3-sivuinen artikkeli Hof Direkt 4/12)
Paalainkäärimet testissä
Norjalainen maatalouskonelehti ”Bedre Gardsdrift” testasi ja vertaili 11 paalain-käärin-yhdistelmää.
Mukana olivat Claas Rollant 455 RC Uniwrap, Faraboli Omnia 125 UC, John Deere 744 Premium, Krone
CF 155 XC, Kuhn iBio OC 23, Kuhn FBP 2135 OC23, Lely Welger RP Welger RP 235 Profi DA, McHale
Fusion II, New Holland BR6090 Combi, Orkel HiQ Smartbaler ja Orkel GP 2160. Vertailussa tuli erityisesti
esiin suuret erot tehontarpeissa: Mitä tiiviimmät ja painavammat paalit, sitä enemmän hevosvoimia pitää
löytyä vetokoneesta. Monipuolisen testin tulokset, plussat ja miinukset löytyvät Profi 9/12 lehden 6sivuisesta artikkelista.
Sikatalouden haasteita
SUS (Schweinezucht und Schweinemast) on sikatalouteen erikoistunut ammattilehti. Tämän vuoden 3/12 ja
4/12 pääaiheita ovat: v. 2013 alusta voimaan tuleva määräys kantavien emakoiden ryhmäkarsinoinnista,
Karjunhajun välttäminen teurailla erilaisin toimenpitein, koska ennakoitavissa on kastraatiokielto
tulevaisuudessa ja tietenkin ruokintaan liittyvät sekä tuotannon kannattavuuteen vaikuttavat asiat. Lyhyt
uutinen Hollannin Vion-Schlachthofs teurastamolta kertoo, että 300 kpl sian sydänläppiä per päivä
toimitetaan Englantiin, josta ne edelleen valmistellaan ihmisten sydänläppäleikkauksiin!
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