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Villisikakanta saatava kuriin

V illisiat uhkaavat tällä hetkellä koko 
Euroopan sikataloutta. EU-maat 
rakentavat kilvan aitoja maittensa 

rajoille, ja jokainen maa varautuu siihen, 
että villisiat tuovat afrikkalaisen sikaruton 
(ASF) jossakin vaiheessa maahan. Pahim-
missa ennusteissa tauti leviää vuosikymme-
nen aikana koko Eurooppaan.

Tällä hetkellä vakavin tilanne on Puo-
lassa, Baltian maissa, Romaniassa ja Venä-
jän Euroopan puoleisilla alueilla.

Nopea vilkaisu karttaan kertoo, että 
huoli taudin leviämisestä on täysin perus-
teltu. Tanskan tai Hollannin kaltaisille, 
vahvasti sikavientiin keskittyneille maille, 
tautiepidemia olisi valtava taloudellinen 
isku.

Samaan aikaan tauti on levinnyt myös 
Kiinaan, joka on maailman suurin sikata-
lousmaa, joten ongelma on myös globaali.

Suomessa villisikakanta on lähtenyt voi-
makkaaseen kasvuun ja siihen on myös 

reagoitu. Porsaattoman villisian metsästys 
on sallittu nykyisin ympäri vuoden, ja aino-
astaan villisikanaarasta, jolla on porsaat, ei 
saa tappaa 1.3.–31.7.

Villisika on vaikea metsästettävä kesä-
kaudella, sillä se kätkeytyy kasvillisuu-
teen taitavasti, joten luontevin aika met-
sästykselle on syksyn hirvi- ja peurajahdin  
yhteydessä sekä talvella. Silloin voi ja pitää 
ampua jokainen villisika, joka tulee turval-
liselle ampumasektorille.

Suomessa arvioidaan olevan tällä het-
kellä noin 3 000 eläimen kanta, ja talvien 
leudontuessa ongelmat pahenevat.

Villisika lisääntyy nopeasti ja jollei kan-
taa karsita, käy kuin Etelä-Ruotsissa, jossa 
villisikoja on arviolta 200–300 tuhatta, ja 
joka vuosi metsästetään noin 100 tuhatta 
eläintä. Ruotsissa villisikojen tuhot vilja- ja 
erikoiskasvikasvustoille ovat myös merkit-
täviä, ja iso kanta levittää ASF:n nopeasti, 
jos se maahan tulee.

Kuivuus aiheuttaa ongelmia  
talvikauden ruokinnassa

K uluneen kesän kuivuus aiheut-
taa isoja ongelmia kotieläintilojen 
rehustukselle. Ensimmäinen ja toi-

nen nurmisato jäivät varsin pieniksi ja nyt 
toiveet on asetettu kolmanteen satoon. Sel-
vää on, että osalle nautatiloista tulee pulaa 
karkearehuista. Paikkausta on haettu osin 
oljesta, sillä viljan hinnan nousu heijastuu 
teollisten rehujen hintaan, joten täyden-
nystä rehuihin pitää hakea edullisemmista 
komponenteista.

Kuivuuden aiheuttama karkearehupula 
vallitsee koko Pohjois-Euroopassa ja myös 
perinteisesti sateisilla Brittein saarilla ja 
Irlannissa. Siksi esimerkiksi tärkeimpien 
tuontikarkearehujen, kuten hevosheinän 
ja sinimailaspelletin hinta on kivunnut var-
sin kovaksi, ja niiden saatavuuskin alkaa 
olla varsin heikkoa. Tuontirehuissa on 
myös aina tautiriski.

Sika- ja siipikarjapuolella rehuviljojen 
heikko sato pienentää oman viljan käyttö-
määriä rehuissa, ja teollisissa rehuissa on 
sama hintaongelma kuin nautapuolella. 

Ongelmaa lisää se, että osassa rehuviljoista 
myös laatu on heikko, erityisesti hehtolit-
rapaino. Toisaalta viljojen valkuaispitoi-
suudet ovat varsin korkeita.

Viime syksyn heikot korjuuolot ja ja vil-
javarastojen pieneneminen lisäävät mark-
kinapaineita, joten selvää on, että viljan 
hinta pysyy nykytasolla seuraa-
viin puinteihin asti.


