
3KMVET 2/2020

Tässä
numerossa

PENTTI TÖRMÄ 
päätoimittaja

3.4.2020 2/2020
25. vuosikerta
irtonumero 12,90 €

Terveys ja hyvinvointi
 6  Huipputekniikka tulee avuksi myös
  eläinten terveyden hoitoon
 8  Biocheck-työkalulla voi nyt arvioida 
  myös nautatilan tautiriskit
 18 Terveydenhuollon tekijät -sarjassa   
  lampaiden terveydenhuollon kehittäjä 

Nautakarja
 22  Helle rasittaa lehmää ja kannattavuutta,  
  nyt on aika valmistautua kesään
 26  Ternimaidon vasta-ainepitoisuuden 
  mittaus kehittyy ja helpottuu
 30 Vasikoiden ripuliongelmia voi ehkäistä  
  monin eri tavoin
 34 Maksan toimintakyky vaikuttaa lehmän  
  tärkeiden viikkojen onnistumiseen
 37 Suomalaislehmien keskituotos jäi vielä
  niukasti alle 10 000 kilon rajan
 40 Nauta kertoo kivusta monin tavoin, 
  havaitsemiseen tarvitaan tietoa

Sika
 12  Porsitushäkit katoavat nopeasti, lähes 
  kolmannes emakoista porsii jo vapaasti
 16 Levosen yhdistelmäsikala lähti etukenossa  
  vapaaporsitukseen
 44  Liemiruokintalaitteistoja voi ja kannattaa  
  käyttää myös ruokinnan seurantaan
 48 Ranskasta paljon uutta tutkimustietoa  
  sikayrittäjien käyttöön

Kolumnit
 21  Eläinlääkäriltä: Korona järkyttää, mutta  
  toivottavasti myös opettaa
 25  Eläinten hyvinvointi: Erityistäkin erityisempi  
  tilanne
 47 Yrittäjältä: Kärkisikatilalliset seminaarissa  
  Saksassa

Vakiopalstat
 5 Maailman tautitilanne
 52 Euroopan maitokatsauksessa silmäys  
  tuotantomäärien kehitykseen
 54 Uutisia ja uutuuksia
 56 Hintaseuranta
 58 Tuotosseurannan tuloksia 

Kannen kuva: Henri Mäkelä

Eläintautiepidemian uhka valmisti 
Suomea koronaan

K oronaepidemian lopullisia vaikutuk-
sia on mahdotonta arvioida vielä, 
mutta muutama asia on jo selvä. 

Suomi oli moitteista huolimatta melko 
hyvin valmistautunut koronan kaltaiseen 
epidemiaan. Tärkein asia on Huoltovar-
muuskeskus ja sen varastot, mutta vähek-
syä ei voi myöskään viranomaisten erilaisia 
valmiusharjoituksia.

Ilman valmiuslain antamia oikeuksia 
tarttuvat eläintaudit ovat Suomessa yksi 
harvoista laillisista perusteista liikkumisen 
rajoittamiseen. Tässä tilanteessa on hyvä, 
että tätäkin on harjoiteltu ja viranomai-
silla on valmiita suunnitelmia siitä, miten 
liikennettä rajoitetaan ja tarvittaessa este-
tään kokonaan.

Maatiloilla on jo pitkään tiedostettu, 
että tautitilanteessa edessä on tiukat rajoi-
tukset ja maatiloilla noudatetaan jo nyt pit-
kälti karanteenin oloisia toimintatapoja, 
erityisesti kotieläintiloilla.

Kevät näyttää, millä voimalla korona 
iskee maatalouteen. Suurin riski on yrit-
täjän sairastuminen, sillä korvaavaa työ-
voimaa on vaikea saada, erityisesti kun 
ulkomaisista kausityöläisistä tulee huu-
tava pula. 

Yksi riski ovat kone- ja laiterikot sekä 
huollon ja varaosien saanti. Jo nyt maa-
talouskoneteollisuus on osin joutunut 
pysäyttämään tuotannon, kun uusia kom-
ponentteja ei ole.

Suomalaiset konemyyjät ovat onneksi 
ainakin osin varautuneet tilanteeseen ja 
kriittisiä varaosia on varastoissa. 

Jokaisen viljelijän pitää kuitenkin olla 
henkisesti valmis auttamaan naapuria joko 
työpanoksella tai varaosilla, kun tiukka 
paikka tulee.

Yhteistyön avulla me kaikki selviämme 
pienemmin vaurioin.

Vapaaporsitukseen vapaaehtoisesti

J o lähes kolmannes Suomen emakoista 
on siirretty vapaaporsitukseen. Muu-
tokseen ovat kannustaneet sekä tuki-

ratkaisut että investointituet. Olennaista 
on, että muutos tapahtuu ohjatusti ja 
viranomaisten tuella sekä jalostavan teol-
lisuuden kannustamana, mutta vapaaeh-
toisesti.

Sikalakalusteiden normaali uudista-
mistahti varmistaa sen, että seuraavan 15 
vuoden aikana valtaosa Suomen emakko-
sikaloiden kalusteista vaihdetaan ja se on 
luontevin aika vaihtaa nykyiset kalusteet 
vapaaporsituskalusteisiin. Siirtymäaikana 
saadaan myös kallisarvoista kokemusta ja 
tutkimustuloksia erilaisten karsinamallien 
toimivuudesta, joten toimivimmat ratkai-
sut löydetään.

Jotta sikayrittäjä voi turvallisin mielin 
vaihtaa tuotantotapaa, pitää myös jalos-
tavan ketjun ja ennen kaikkea kaupan ja 
sitä kautta kuluttajien sitoutua uuteen tuo-
tantotapaan. Pelkkä lainsäädäntö ei tässä 
asiassa riitä. 

Kananmunien tuotannossa virikehäk-
kikanalat joutuivat nimenomaan kau-
pan ratkaisujen takia vaikeaan tilantee-
seen. Vaikka itse laiteratkaisu oli laillinen, 
niin kauppaketjujen ratkaisut pakottavat 
munantuottajat uusiin investointeihin. 
Tätä ei pidä sallia sikataloudessa. Vapaa-
porsitukseen siirtyminen on 
iso investointi ja kulut-
tajien on se maksettava 
tuottajahinnan kautta.


