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Älä taistele trendiä vastaan

O sakesijoittamisen yksi käytetyim-
mistä säännöistä on se, ettei kan-
nata taistella trendiä vastaan. Maa-

taloudessa ja yleisemmin elintarviketalou-
dessa tilanne on hieman toinen. Joissakin 
tapauksissa trendejä vastaan kannattaa ja 
pitää taistella, joissain tapauksissa ei. 

EU:ssa on pitkään ollut trendinä vain 
määrän tuottaminen, mutta nyt suunta on 
kääntymässä kohti laatua. Paineet muutok-
siin tulevat kuluttajilta ja edes EU:n ulko-
puolelle ei ole helppoa myydä bulkkilihaa. 
Suomessa erityisesti naudanlihantuotan-
nossa ollaan vauhdilla siirtymässä korkea-
hintaisiin ja yksilöllisiin erikoistuotteisiin.

Eläinten hyvinvointi ja sen parantami-
nen on iso eurooppalainen trendi, jota 
ei kannata vastustaa, vaan siinä kannat-
taa olla mukana. Meillä Suomessa lähtö-
tilanne on hyvä ja meidän on paljon hel-
pompi parantaa eläinten olosuhteita ja 
erityisesti eläinten terveyttä kuin kilpai-
lijamailla.

Muualla EU:ssa, Ruotsi poislukien, ei 
tällä hetkellä ole mahdollista kasvattaa 

siipikarjanlihaa ja sianlihaa ilman anti-
biootteja kuin poikkeustapauksissa. Suo-
messa siipikarjanliha kasvatetaan koko-
naan ilman antibiootteja, ja sianlihantuo-
tannossa kaksi suurinta teurastamoa on 
lähtenyt voimakkaasti suuntaamaan tuo-
tantoa antibioottivapaaksi.

Meillä on täysi mahdollisuus päästä sii-
hen, että lihasiat kasvavat täysin ilman anti-
biootteja. Emakoilla tämä on huomatta-
vasti vaikeampaa, mutta jos markkinoilta 
saadaan riittävä korvaus, myös koko sikata-
lous voidaan muuttaa antibioottivapaaksi.

Nautataloudessa trendit ovat yhtä sel-
viä. Eläinten halutaan olevan vapaina 
ja ulkona. Eläinsuojelulain uudistuksen 
yhteydessä keskusteltiin voimakkaasti par-
sinavettakiellosta, mutta päätös lienee vii-
sas. Annetaan markkinoiden hoitaa asia. 

Suomessa merkittävä määrä maidontuo-
tannosta tulee edelleen parsinavetoista, 
mutta käytännössä kaikki uudet navetat 
ovat pihattoja eli luonnollisen siirtymäajan 
puitteissa parsinavetat vähenevät ja toden-
näköisesti poistuvat kokonaan.  

Homemyrkyt otettava tosissaan

V iime kauden viljasato oli ongelmalli-
nen homemyrkkyjen suhteen. Erityi-
sesti kaurassa oli ongelmia. Tämän 

syksyn viljasadon laadusta ei ole vielä sel-
keää kuvaa, mutta myöhäinen korjuu ja 
vaikeat korjuuolosuhteet johtavat toden-
näköisesti hometoksiiniongelmiin. 

Ongelmia lisää se, että merkittävä määrä 
sadosta jää peltoon, jolloin on pakko tur-
vautua osin myös heikkolaatuisempaan 
satoon. Pahimmat ongelmat ovat Itä- ja 
Pohjois-Suomessa.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, 
että homemyrkyt ovat luultua hankalam-
pia myös naudoille. Hometoksiinien aihe-
uttamat ongelmat sioille ovat jo tuttuja, 
mutta pitkään uskottiin, että naudan teho-
kas ruuansulatuselimistö pystyy neutraloi-
maan myrkyt. 

FAO:n arvion mukaan jopa neljännes 
maailman elintarvikesadosta on home-
myrkkyjen saastuttamaa. Pitää muistaa, 
että hometoksiineja syntyy helposti myös 
säilörehuun, jos tiivistys on jäänyt heikoksi 
ja pH jäänyt liian korkeaksi. Hollantilais-

tutkija arvioi, että pahimmillaan lehmien 
maidontuotantokyky heikkenee home-
myrkkyjen takia jopa neljänneksen täy-
sin homemyrkyttömään ruokintaan ver-
rattuna.

Homemyrkyt eivät ole vain kylmien ja 
märkien olosuhteiden aiheuttamia, vaan 
myös kuuma ja kuiva aiheuttaa ongel-
mia. Maailmanlaajuisesti tämä 
tarkoittaa sitä, että entistä 
suuremmassa osassa satoa 
saattaa olla ongelmia, kun 
sään ääri-ilmiöt lisäänty-
vät. Kotieläintuotta-
jien kannattaa testaut-
taa omat rehunsa ja 
ryhtyä toimenpiteisiin, 
jos homemyrkkyjä on 
rehussa merkittävästi.


