
Maatalousuutisia maailmalta 9. 

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.  

 Tanskassa maitotiloja velkaloukussa 

Tanskan maidontuotanto tunnetaan maailmalla yhtenä edistyksellisempänä ja tehokkaimpana.  3600 

lypsytilaa tuottavat maitoa 1,4 milj. kg karjan keskikoon ollessa 156 lehmää ja tuotoksen vastaavasti 9500 

kg.  Tulevaisuus näyttäisi siis näiden tietojen perusteella lupaavalta myös kiintiöiden poistumisen jälkeen.  

Mutta 15 vuotta jatkunut investointibuumi on nostanut monien tilojen velkaantumisasteen sietämättömälle 

tasolle.  Eräs tutkimuslaitos onkin laskenut velkamäärän per lehmä nousseen v:sta 2003 v:en 2012 70 % eli 

11600 eurosta 19 500 euroon.  Kun pellon arvo viime vuosina voimakkaasti putosi, rehun hinnat nousivat ja 

maidon hinta pysyi suhteellisen matalalla, jouduttiin monilla tiloilla velkaloukkuun.  Tunnuslukujen valossa 

arvioidaankin n. 70 % tiloista kuuluvan taloudellisessa mielessä epäterveeseen ryhmään.  N. 9 % 

maidontuottajista tulevaisuus on pikemminkin pankin kuin omissa käsissä.  Ongelmallisen tilanteen 

ratkaisemiseksi Tanskassa perustettiin erityinen maataloutta rahoittava pankki, jonne ohjataan vaikeimmat 

tapaukset.  Aivan viime aikoina maidon hinta on toki kohonnut (40,5 senttiä/kg, Arla) ja se antaa toiveita 

paremmasta.   

Top Agrar 8/2014 lehti on 3-sivuisessa artikkelissaan raportoinut tästä velkaongelmasta. Lisäksi samassa 

lehdessä kerrotaan Tanskan luomumaidontuotannosta.  Jopa kolmannes luomumaidontuottajista harkitsee 

paluuta perinteiseen tuotantotapaan.  Luomulisä 7.3 senttiä ei riitä kattamaan korkeita rehuihin ja peltoon 

kohdistuvia kustannuksia.  Myös tilan maidontuotannon kehittäminen tuntuisi useiden yrittäjän mielestä 

mielekkäämmältä perinteisissä puitteissa.  Tanskassa on sitä paitsi luomumaidosta ylituotantoa, jonka 

jalostus ja myynti merkitsevät meijereille lisäponnistuksia.  Aika näyttää, mikä osuus Tanskassa tuotetusta 

maidosta on luomua.  Poliittisten päätösten mukaisesti tavoitellaan kuitenkin nykyisen 70 000 ha:n 

luomupeltoalan kaksinkertaistamista vuoteen 2020 mennessä.  (Lähde Top Agrar lehti 8/2014) 

Kuluttajavalistusta Shown keinoin USA:ssa 

Euroopassa kuluttajille järjestetään ”Avoimien ovien päiviä” maatiloilla, joissa halukkaat voivat tutustua 

ruuan alkutuotantoon.  Amerikassa tämä kuluttajavalistus tehdään tietenkin näyttävämmin ja 

showmaisemmin.  Indianassa sijaitseva ”Fair Oaks Farm” onkin panostanut tähän toimintaan.  2800 emakon 

tila tarjoaa halukkaille elämyksen ”Pig Aventure”, jossa osallistujat saavat havainnollisen kuvan 

sikataloudesta.  Seikkailu houkuttelee turisteja satojen kilometrien etäisyydeltä.  Ensin ryhmälle selvitetään 

filmein, infotauluin ja näyttöpäätteiden avulla asiaa.  Sitten kierros eläinten luokse, missä lasiseinien läpi 

nähdään todellista sikojen hoitoa porsitusta ja keinosiemennystä unohtamatta.  Eräs kohde on museo, joka 

kertoo sikataloudesta ammoisista ajoista nykypäivään.  ”Big-bussi kuljettaa kävijöitä kohteesta toiseen ja 

asiantuntevat oppaat kertovat ja vastaavat kysymyksiin.  Show kiinnostaa amerikkalaisia kovasti, sillä 

päivittäin tilalla vierailee keskimäärin tuhat henkeä.  (Lähde SUS lehti 4/2014) 

EU maataloustuotteiden suurin viejä v. 2013 

Huolimatta vahvasta eurosta Unioni ohitti USA:n maataloustuotteiden viennissä viime vuonna.  EU:sta 

vietiin tuotteita 120 miljardin € arvolla kun vastaava USA:n vientiluku oli 115 miljardia €.  Kolmantena 

vientitilastossa oli Brasilia (65 miljard. €).  Yllättäen maailman suuri maataloustuotteiden tuoja Kiina on 



myös merkittävä viejä ollen tässä EU-komission tilastossa neljäntenä.  Kiina onkin kasvattanut vientiään 

viiden vuoden aikana 74 % 36 miljardiin euroon.  Euroopan maatalousviennin tärkeimmät kohdemaat ovat: 

USA (13 % viennistä), Venäjä (10 %) ja Kiina (6 %).  Tuotteista v. 2013 määräänsä lisäsivät eniten rapsiöljy 

227 %, auringonkukan siemenet 141 % ja maissi.  (Lähde DLG Mitteilungen lehti 8/2014) 

Kanan höyhenet typen lähteenä 

Kananlantahan tiedetään hyväksi lannoitusaineeksi.  Mutta ajatus höyhenistä typpilannoitteen raaka-aineena 

tuntuu oudolta.  Eräs kiinalainen tiedemies on kuitenkin kehittänyt menetelmän, joka tekee tämän 

mahdolliseksi.  Kuumentamalla höyhenet 600 C asteeseen syntyy hiilidioksidia ja siinä sivussa 

ammoniumbikarbonaattia, jolla on käyttöä sekä lannoitteena että leipomoissa.  Ammoniumbikarbonaattia 

edelleen kuumentamalla erotetaan ammoniakkia, eli hyvin yleistä lannoitusainetta.  Toiveissa on, että 

siipikarjasta maailmanlaajuisesti vuosittain n. 5 miljoonaan tonniin nouseva ”höyhensato” saataisiin näin 

hyödynnettyä.   (Lähde DLG Mitteilungen lehti 8/2014) 

”Rouva jalkapallo” maatilan tyttöjä 

Kun on kysymys naisten jalkapallosta, nimi Doris Fitschen on kaikille alan harrastajille tuttu.  Aikanaan 

maailman paras puolustuspelaajaa toimii tällä hetkellä Saksan maajoukkueen managerina.  Vielä 1980-

luvulla vanhemmat eivät voineet ymmärtää silloisen pikkutytön innostusta pallon perään.  Tuolloin naisten 

jalkapallo oli Saksassakin niin sanotusti lapsenkengissä.  Toki Doriksen sallittiin käydä kentällä, kunhan 

lopettaisi 16-vuotiaana.  Mutta ajat muuttuivat; naisjalkapalloilu ja Doris Fitschen saivat mainetta ja kunniaa.  

Doris hankki markkinointikoulutusta ja työkokemusta VW:lta ja näin toimi eräänlaisena lajin uranuurtajana 

ensin huippupelaajana ja myöhemmin johtotehtävissä.  ”Vastuuntuntoa ja kurinalaisuutta olen saanut 

lapsuudessa maatilan töistä”, sanoo nyt 45-vuotias Doris.  ”Aamuisin minun piti päivittäin ruokkia eläimet ja 

lypsää, ennen kuin pääsin jalkapallotreeneihin. Opin tilalla, että annetut tehtävät on hoidettava kunnolla.  

Tällä on ollut erittäin suuri merkitys saavuttamiini tuloksiin jalkapallon parissa.”  Säännölliset vierailut 

kotitilalla, jota hänen sisarensa hoitaa miehensä kanssa Saksan Osenhorstissa, kuuluvat Doris Fitschenin 

usein kiireiseen ohjelmaan.   (Lähde Top Agrar lehti 8/2014)   

”Hämeenlinnan” maksanut EU:ssa maidosta parhaiten 

Top Agrar lehti julkaisee säännöllisesti meijereiden maksamia maidonhintatilastoja.  Vuoden 2013 

hintatilastossa komeilee kärjessä nimi ”Hämeenlinnan”, joka on maksanut 45 sentin tuottajahintaa.  

Seuraavana on Italian meijeri Granarolo (42 senttiä).  Hollantilainen meijerijätti FrieslandCampina on 

kyennyt vielä yli 40 sentin tilityshintaan.  Ranskalaiset ja englantilaiset meijerit näyttävät saavan maidon 

tuottajilta kaikkein halvimmalla.  Keskihinnaksi EU:ssa muodostui tarkasteluvuonna 37,95 senttiä.  Vertailun 

vuoksi tilasto kertoo vielä sveitsiläisen Emmi-meijerin maksaneen liki 50 senttiä, Uuden Seelannin Fonterran 

n. 36 senttiä ja USA:n ”USA class III” n. 33 senttiä.   (Lähde Top Agrar lehti 8/2014)  
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