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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.
Japanin maatalouden jähmeä rakenne
Keskimääräinen japanilaisen tilan koko 2 ha ja viljelijöiden keski-ikä 66 vuotta kertovat jotain maatalouden
rakenteesta muuten varsin kehittyneessä saarivaltiossa. Vain 25 % tuottajista on päätoimisia.
Maatalousmaan omistusta säädellään tiukasti. Vallitseva poliittinen enemmistö estää tehokkaasti muissa
maissa tyypillisen maatalouden rakenteen kehittymisen. Todennäköisesti Japanin maatalous onkin läntisistä
teollisuusmaista tehottominta. Maan suurilla elintarvikemarkkinoilla hinnat ovat korkeat ja tuonnin osuus
huomattava. Japanilaisen keskiansiota voidaan verrata saksalaisen kuluttajan tasoon, mutta palkasta menee
n. 20 % ruokaan, kun saksalaisella osuus on vain 10 %. Alueen vapaakauppaneuvotteluja yritetään viedä
sitkeästi eteenpäin, mutta suurin kanto kaskessa ovat Japanin maatalouden suojaustoimenpiteet. (Lähde:
DLG-Mitteilungen lehti 2/2015)

Musiikkia susien karkotukseen
Saksan Ala-Saksin osavaltiossa keskustellaan susien karkottamisesta lammas- ja nautalaitumilta.
Susiasiantuntijat ja ovat sitä mieltä, että määrätyntyyppinen musiikki voisi olla eräs keino hätyyttää hukat
kotieläimiä häiritsemästä. Arvellaan, sopisiko Rock, Pop, Tekno, iskelmä vai peräti klassillinen musiikki
parhaiten tähän tarkoitukseen. Vai pitäisikö eläinten hoitajien itse laulaa, jotta sudet karttaisivat
laidunalueet. (Lähde Top Agrar lehti 4/2015)

Vesipuhvelin tuotteet kysyttyjä
Suoramarkkinoinnin erkoislehden ”Hof Direkt” 3-sivuinen artikkeli kertoo maatilasta, joka on keskittynyt
erityisesti vesipuhvelin maidosta valmistettuihin juustojen valmistukseen ja markkinointiin. Monipuolinen
luomutila ”Biohof Eilte” hankki ensimmäiset vesipuhvelit v. 2003. Sittemmin on toiminta laajentunut 50
eläimeen, joista 25 lypsetään. Maito sisältää rasvaa 8 % ja on normaalimaitoon verrattuna hivenen
makeampaa. Vuotuisesta 42 000 litran maitomäärästä jalostetaan tilalla 14 erilaista tuotetta. Erityisesti
Puhvelimozzarella on kulinaristien suosiossa kuten myös jogurtti ja monet muut juustotuotteet. Näistä
erikoistuotteista ovat kuluttajat valmiita maksamaan 30 – 40 € / kg.
Markkinointi suunnataan 100 km:n säteelle tilasta. ”Onneksi kaupungit Hannover, Celle, Bremen ja Hampuri
sijaitseva tällä alueella, jossa tuotteillemme on voimakasta kysyntää”, todetaan tilalta. Biohof Eilte on
järjestää myös tilatutustumistapahtumia 5 kertaa kesässä, jolloin halukkaat saavat tietoa puhveleista sekä
niiden tuotteista.
Vesipuhvelit ovat luonteelta itsepäisiä ja herkkiä mm. olosuhteiden muutoksille. Niitä on osattava käsitellä
oikein, etteivät ne pidättäisi maitoaan. Säännöllinen vesikylpy on ehdoton vaatimus. Se ei olekaan ongelma
Aller-joen varrella sijaitsevalla Biohof Eilten tilalla. (Lähde Hof Direkt lehti 3/2015)

Uusiutuvaan energiaan satsataan
Päättyneenä vuonna investoinnit uusiutuvaan energiaan lisääntyivät 17 % edellisvuoteen verrattuna.
Frankfurt Scool of Finance & Management tutkimuksen mukaan maailmanlaajuiset investoinnit nousivat 250

miljardiin Euroon. Erityisesti aurinkoenergian hyödyntämishankkeet olivat suosiossa Kiinassa ja Japanissa.
Euroopassa lisättiin edelleen tuulivoimaloita. Aurinko ja tuuli näyttelivätkin valtaosaa (92 %)
investointikohteista. Suurin investointien kasvu tapahtui Kiinassa (44 %), seuraavaksi suurimpina satsaajina
olivat USA ja Japani. Kiitos laskeneiden investointikustannusten voitiin uusien laitosten tehomäärä nostaa
103 Gigawattiin. Tämä tarkoittaa n. puolta kaikista maailman energiatuotantoinvestoinneista v. 2014.
Tutkimuksen mukaan koko maailman energiatarpeesta jo n. 9 % tulee uusiutuvista lähteistä, millä on suuri
merkitys hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen. (Lähde: DLG-Mitteilungen lehti 5/2015)

Lahjoitusrahaa maatilan investointiin
Saksassa kokeiltiin uudentyyppistä rahoitusratkaisua erään maatilan maitotuoteautomaatin hankintaan.
Nettipalvelu www.visionbakery.com antaa mahdollisuuden hakea vapaaehtoisia rahoittajia erilaisiin
hankkeisiin mm. irtaininvestointeihin. Asiasta kiinnostuneet ja hankkeen tärkeäksi kokevat voivat tukea
asiaa sopivaksi katsomallaan summalla. Yleensä tästä koituu osallistujallekin erilaisia etuja investoinnin
toteuduttua. Kyseisessä tapauksessa tila halusi myös tällä tavalla tuoda esiin suoramyyntituotteitaan
kuluttajille. Hanketta kuvattiin videopätkän avulla Visionbakerisssa. Rahankeruu onnistuikin yli odotusten,
sillä 101 lahjoittajan voimin saatiin kokoon 5 504 €. Kun investoinnin arvo oli vain 4 476 €, jäi rahaa vielä
käytettäväksi eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Vastapalveluna tila järjestää lahjoittajille tutustumisen
tilaan ja infoa maidontuotannosta, tuotteiden jalostuksesta sekä markkinoinnista. (Lähde: Elite
maidontuotannon erikoislehti 3/2015)

Profilehden ohjeet säilörehun tekoon
Maatalouskonealan julkaisun Profin kaksisivuisessa artikkelissa annetaan 10 ohjetta (käskyä) säilörehun
korjuuseen. Kaikilta osin hyvin suunniteltua korjuuketjua painotetaan. Tavoitteena on 24 tunnin jaksotus
niitosta korjuuseen. Koneiden etukäteishuoltoon tulee kiinnittää huomiota, mutta myös sesongilla
määräaikaiset huoltotoimet ovat tärkeitä koneiden toiminnan kannalta. Maa-aineksen sekoittuminen rehuun
on estettävä. Tämän vuoksi suositellaan niitettäväksi vähintään 7 sentin sänkeen ja hiekkamailla 10 cm:n.
Niitto on hyvä aloittaa lohkon keskeltä reunoille mahdollisten riistaeläinten takia. Karhotuksen
ajonopeudeksi suositellaan merkistä riippuen 8 – 10 km/ha. Työskentelykorkeus tulisi olla sellainen, että
piikit eivät missään tapauksessa ota multaa rehuun mukaan. Rehun murskauksen pitää olla riittävän
tehokasta kuivumisen tehostamiseksi ja riittävän siilotiiviyden takaamiseksi. Terien kunto ja oikea
ajonopeus ym. tekijät sekä ennen kaikkea kuskien ammattitaito takaavat hyvän työtuloksen pellolla. Samalla
voidaan saada säästöjä myös polttoaineen kulutuksessa.
Vaikka tiivistysajo siilolla ei ehkä olekaan kuskeille mielekkäin työ ketjussa, siihen pitäisi varata kaikkein
kokenein ajuri. Tämä työvaihe nimittäin kruunaa onnistuneen rehunteon. Tiivistyksen eräs nyrkkisääntö on,
että täyttöön tulevaa rehutonnimäärä tunnissa varten tarvitaan 1/3 yksikköä tästä tonnimäärästä
tiivistystraktoreihin. Esim., kun täyttöön ajetaan 50 tn tunnissa, tulee siilon tiivistyksessä olla 17 tonnin
konemassa. Yhden levityskerroksen paksuus ei saisi olla 40 cm suurempi. (Lähde: Profi-lehti 5/2015)
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