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ASF lisää riskejä

A frikkalainen sikarutto on levinnyt 
äärimmäisen nopeasti Aasiassa ja 
erityisesti maailman suurimmassa 

sianlihan tuottaja- ja kuluttajamaassa Kii-
nassa.

Kiinassa on jouduttu teurastamaan val-
tava määrä eläimiä ja arviot sianlihantuo-
tannon vähenemisestä vaihtelevat rajusti. 
FAO ennustaa 20 prosentin ja ”maatalous-
pankki” Rabobank jopa 35 prosentin tipu-
tusta Kiinan tuotantomääriin.

Kun tuotanto supistuu Kiinassa (ja myös 
osassa naapurimaita), niin kysyntä muu-
alla tuotetulle ja erityisesti eurooppalai-
selle lihalle kasvaa. Yhdysvallat on vienyt 
Kiinaan merkittäviä määriä sianlihaa, 
mutta Kiinan ja Yhdysvaltojen välille nous-
sut kauppasota jarruttaa jenkkilihan vien-
timahdollisuuksia.

Sianlihan hinta onkin lähtenyt jyrk-
kään nousuun EU:n isoissa tuottaja-
maissa (Tanska, Hollanti, Saksa, Ranska 
ja Espanja). Hinnat ovat nousseet maalis-
kuun alkuun verrattuna 25–40 euroa 100 
kilolta ja esimerkiksi Saksassa sianlihan 
hinta on nyt 10–15 euroa/100 kg korke-

ampi kuin Suomessa. Vaikka sekä Atria 
että HKScan vievät sianlihaa Kiinaan, ei 
vastaavaa ilmiötä vielä näy täällä, mutta 
globaalin tarjonnan supistuessa hintojen 
on noustava myös meillä.

Samaan aikaan kuitenkin ASF:n riski 
kasvaa meillä ja muualla EU:ssa. Belgiassa 
ASF on jo hyvin lähellä Ranskan rajaa, ja 
Suomessa riski tulee sekä etelästä että 
idästä.

Vientikysynnän ja tuottajahinnan nous-
tessa tuotanto lähtee kasvuun eli edessä on 
perinteinen sikasykli. Tällä kertaa sikasyk-
liä voimistaa ASF ja ainakin hetkellinen 
niukkuus rehuviljamarkkinoilla.

Osa markkina-analyytikoista varoittelee-
kin jo tavallista rajummasta sikasyklistä eli 
rajua hinnannousua ja vientikysynnän kas-
vua saattaa seurata yhtä kova romahdus, 
erityisesti, jos ASF leviää uusiin EU-mai-
hin. Kun tähän yhdistetään voimakkaasti 
keskittyvä sikatalouden rakenne, kasvavat 
yksittäisen sikatilan riskit isoiksi. Vaikka 
markkinavaihtelulta on vaikea suojautua, 
niin ainakin tautitorjunnan ja sitä koske-
vien vakuutusten on syytä olla ajantasalla.

Eläin oppii kivun

E läinten tuntema kipu on tällä het-
kellä yksi tutkituimmista asioista 
tuotantoeläinten hoidossa. Ihmis-

ten kivun tutkimus on huomattavasti hel-
pompaa kuin eläinten kivun tutkimus, sillä 
ihminen pystyy kuvailemaan kokemaansa 
kipua suullisesti ja kirjallisesti.

Eläimillä kipua on tutkittava pääosin 
havainnoimalla ja erilaisilla mittauksilla.

Valtaosa tuotantoeläimistä on lähtökoh-
diltaan saaliseläimiä ja niiden perusluon-
teeseen kuuluu se, että loukkaantumista 
ja kipua pyritään peittelemään mahdolli-
simman paljon, jottei petoeläin huomaisi 
eläimen haavoittuvuutta. Siksi myös eläi-
men hoitajan on pystyttävä lukemaan eläi-
men ilmeistä ja käytöksestä mahdolliset 
ongelmat. Varsinkin kroonisen kivun tul-
kitseminen voi olla vaikeaa. Akuutti kipu 
ilmenee usein varsin selvästi, esimerkiksi 
ontumisena.

Kipu on myös opittua ja ehdollistettua. 
Klassinen esimerkki opitusta ja ehdolliste-
tusta kivusta on sähköpaimen. Eläin oppii 

varsin nopeasti, ettei sähkölankaan kan-
nata koskea.

Eläinten kasvatuksessa nuoruuden 
aikana tapahtuvan oppimisen hyödyntä-
minen on tärkeää. Eläin voidaan jo nuo-
rena totuttaa asioihin, joita se luontai-
sesti pelkää ja siten helpottaa merkittä-
västi eläimen hoitotyötä aikuis-
iällä. Pelko ja kipu aiheut-
tavat myös stressiä ja sitä 
kautta tuotannon alene-
mista, joten terve ja olonsa 
turvalliseksi tunteva 
eläin on myös euroissa 
mitaten arvokkaampi ja 
tuottavampi.


