Maatalousuutisia maailmalta 3.
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.
Uimahypyillä karaistusta sioille – lisää liksaa tuottajalle
Hyppy kylmään veteen karaisee ja parantaa vastustuskykyä sairauksille; ei ainoastaan ihmisillä vaan myös sioilla.
Tähän on päätynyt sianlihantuottaja Huang Demin Kiinasta. Hunanin provinssista kotoisin oleva tuottaja pakottaa
sikansa säännöllisesti hyppäämään erityisestä tornista kylmään lampeen. Tällainen urheilusuoritus parantaa sikojen
immuniteettia ja ruokahalua sekä tekee lihan maukkaammaksi, väittää Huang Demin. Hän markkinoi lihan
kolminkertaiseen hintaan normaaliin hintatasoon verrattuna. Lisäksi puusta rakennettu sikojen hyppytorni on tullut
kuuluisaksi ja vetää turisteja puoleensa. Kun Huang Demin vielä tulevaisuudessa alkaa kerätä pääsymaksuja sikojen
uimahyppytilaisuuksiin, tulee hänen liikeideansa osoittautumaan onnistuneeksi. (Lähde: SUS –lehden online viesti
30.11.2012)
Väderstadilta maailman suurin kylvökone
Ruotsalainen koneenvalmistaja Väderstad esitteli Kanadassa (Farm progress Show) antamiensa tietojen mukaan
maailman suurimman kylvökoneen. Tällä ”Seed Hawk 1300” suorakylvökoneella on neljä säiliötä siemenille ja
lannoitteille, joiden yhteistilavuus on 46 kuutiometriä. Kone painaa tyhjänä 15 tonnia ja pituudeksi mitataan 15
metriä. Säiliövaunun suurta massaa jaetaan neljälle telastolle, joilla estetään pellon tiivistyminen. Vantaiston
työleveydeksi ilmoitetaan 25 m. Yhdellä täytöllä siementä 120 kg/ha ja lannoitetta 300 kg/ha voidaan kylvää 60 ha.
Väderstadin mukaan kysyntää tämän luokan suorakylvökoneille on Venäjällä, Australiassa, Kanadassa ja USA:ssä.
(Lähde: Profi-lehti 10/2012)
Manitou – kurottajien aatelia
Profi-maatalouskonelehden käytettyjen koneiden palstalla toimittaja Dietmer Renfert-Deitermann tarkastelee
käytettyjä kurottajia Manitou-merkin näkökulmasta. Tämä ranskalaisvalmisteinen kurottajahan oli konetyypin
uranuurtaja, jonka hyvän menekin ansioista monet muutkin konevalmistajat kehittivät omat tuotteensa. Useimmissa
tapauksissa komponentit eivät ole omaa valmistetta, vaan peräisin yleisiltä isoilta maailmanlaajuisesti merkittäviltä
valmistajilta. Lehden 10/2012 numeron 4-sivuisessa artikkelissa esitellään kolmen käytetyn Manitoun ominaisuuksia
hintoineen päivineen. Samalla kiinnitetään huomioita koneiden yksityiskohtiin, joita pitäisi erityisen tarkalla silmällä
tutkia käytettyä konetta ostettaessa. Suuntaus käytettyjen kysynnässä näyttää olevan yhä tehokkaampiin ja
ulottuvimpiin malleihin. Kurottajien käyttö rakennustyömailla ja maatilalla poikkeaa toisistaan, mikä on hyvä ottaa
huomioon. Jutussa on hyviä vinkkejä käytetyn kurottajan hankkijalle sekä esittely liikkeestä, josta löytyy runsas
valikoima eri merkkisiä kurottajia. Rahanarvoinen tieto on myös Manitoun käytettyjen varaosien markkinointiin
keskittynyt liike.
Parhaat keittiöt etsivät parhaat ruoan raaka-aineen tuottajat
Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääkaupungissa Düsseldorfissa järjestivät huippuravintolat etsinnän
parhaiden elintarvikkeiden tuottajien löytämiseksi lähialueilta. Näyttävä tapahtuma ”Spitzenkoch sucht Spitzenbauer"
sai paljon huomiota osakseen. Tavoitteena oli löytää useilla kriteereillä parhaita lihan, hedelmien, vihannesten,
perunan ym. tuottajia. Tuoreus, maku ja laatu sekä myös perinteisyys olivat asioita, joihin kiinnitettiin huomiota.
Valinnan suorittava jyry ei arvostellut ainoastaan tuotteita vaan myös itse tuottajan maataloudelliset tiedot ja taidot
pantiin puntariin. Valitut 8 viljelijää-tuottajaa eivät saaneet ainoastaan mainetta ja kunniaa sekä

toimittajasopimuksen Düsseldorfin huippuravintoloiden kanssa, vaan myös arvokkaan kunniakirjan ”Offizieller
Lieferant der Düsseldorfer Spitzenküche”. Ravintolat markkinoivat 23.10 lähtien kahden viikon ajan näitä
huipputuotteista valmistettuja Courmee-herkkuja. Menün hinnat 45 €:sta ylöspäin. Tätä ravintoloiden ja viljelijöiden
yhteistä laatulähiruokahanketta pidetään tärkeänä koko alueelle. (Lähde: Top Agrar lehti 10/2012 ja Internetsivu
www.duesseldorfer-spitzenkoeche.de)
USA:n valtion tuki maataloudelle suurempi kuin EU:n
Pariisissa päämajaansa pitävän ”MOMAGRI” organisaatio toiminta tähtää maailmanlaajuisesti kestävään ja
oikeudenmukaiseen maatalouskauppaan. Yritys on tutkinut ja verrannut yhteiskunnan tukea maataloudelle USA:ssa
ja EU:ssa. Tutkimuksen mukaan EU:ssa maataloutta tuetaan Euroopan Unionin alueella 151 US-dollarilla vuodessa per
kansalainen. Vastaava luku USA:ssa on 422 € eli kolminkertainen. Amerikassa tuki on myös joustavampaa ja
tehokkaampaa kuin Euroopassa, sillä tuen määrä riippuu tuottajahintatasosta. Kun hinnat ovat korkealla, valtion tuki
on pienempää; ja päinvastoin. EU:ssa sen sijaan tukeen vaikuttaa tuotanto ja markkinatilanne. MOMAGRIN
asiantuntijat arvostelevatkin eurooppalaista mallia, jolla ei voida tehokkaasti vaikuttaa hintakriisien torjuntaan. Lisäksi
arvellaan uuden maatalousreformin vain pahentavan tilannetta, mikä johtanee siihen, että Eurooppa on
maataloustuotteissa tulevaisuudessa yhä tuontiriippuvaisempi. Jo viimeisen 10 vuoden aikana on tuonti
kaksinkertaistunut. Laitos kuvaa nykyisin Eurooppaan vuosittain tuotujen maataloustuotteiden määrää sillä ha-alalla,
joilla sen arvioidaan tuotetun. Se on 32 miljoonaa hehtaaria! (Lähde Top Agrar lehti 10/2012)
Maatalouskoneiden itävienti vetää – myös laittomasti
Maatalouskoneiden kysyntä kasvaa voimakkaasti Itä-Euroopassa. Esim. saksalaiset suuret konevalmistajat toimittavat
erityisesti suuria koneita mm. Puolaan, Romaniaan, Ukrainaan ja Venäjälle. Olimme Husun Veikon ja kainuulaisten
maidontuottajien kanssa EuroTier messuviikolla Saksassa. Teimme tilavierailuja ja pistäydyimme myös Fricken
koneliikkeessä. Myyjä kertoi edellisyönä liikkeen pihasta varastetun kuusi uutta Claas-traktoria. Top Agrar 10/2012
lehti uutisoi myös tästä laittomasta ”itäviennistä”. Tiedossa nimittäin on, että nämä koneet salakuljetetaan Saksasta
Puolaan, jossa ne vanhoissa tehdashalleissa hajotetaan osiinsa, uudelleen maalataan, ja näin ”jalostettuna” jatkavat
matkaansa esim. Baltiaan, Valkovenäjälle tai Valko-Venäjälle. Saksan ja Puolan rajaa kontrolloidaan Puolan EUjäsenyyden jälkeen kovin vähän. Kun vielä tiedetään säästötoimet Saksan poliisissa ja rajan toisen puolen
lainvartijoiden korruptuneisuus, ei ihme, että suuri osa varkauksista jää selvittämättä. Anastusten kohteiksi
joutuneiden viljelijöiden asema ei ole häävi. Tilat yrittävätkin estää pitkäkyntisten pääsyä konehalleihinsa laskemalla
koirat vapaiksi yöaikaan.
Sikojen punnitus ilman vaakaa
Ensi vuonna on tulossa markkinoille ”OptiScan” laite, jolla voidaan kätevästi punnita siat niiden teuraskypsyyttä
arvioitaessa. Tällä 3D-kameralla kuvataan sika, jonka jälkeen laite ilmoittaa painon. ”Punnitus” perustuu erilaisiin
mittahavaintoihin ja perusolettamiin sekä tietenkin nykyiseen digitaalitekniikkaan. Normaaliin vaakapunnitukseen
verrattuna OptiScanilla säästetään huomattavasti työtä. Vaivattomalla painonmäärittelyllä voidaan muutenkin
tehostaa sianlihantuotantoa. Tuote kuului viime syksyn EuroTier-näyttelyn palkittuihin uutuuksiin. (Lähde: SUSlehden 5/12 numero; www.hl-agrar.de internetsivu.
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