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Kuiviketurve on yksi kilpailueduista

K uiviketurve on yksi niistä tekijöistä, 
jotka takaavat Suomen muita EU-
maita paremman eläinterveyden. 

Turve on erittäin imukykyinen, hapan ja 
hygieninen kuivike. Turpeen ainoa var-
sinainen haittapuoli kuivikekäytössä on 
pölyävyys levitysvaiheessa. Turvelanta on 
myös erinomainen kierrätyslannoite.

Turvetta käytetään erityisesti lypsykar-
joilla, naudanlihantuotannossa, broilerien 
tuotannossa ja hevosilla. Erityisesti broi-
lereilla turpeelle on vaikea löytää hyvää 
korvaajaa.

Polttoturpeen verokohtelu on kuiten-
kin ajamassa kuiviketurpeen ahtaalle.

Kuiviketurve joutuu sijaiskärsijäksi, sillä 
ilman polttoturpeen nostoa kaikki turve-
tuotantoalueen perustamiskulut, muun 
muassa luvat ja kuivatus kohdistuvat kui-
viketurpeeseen ja kasvuturpeeseen.

Kuiviketurve tulee suon päällikerrok-
sista, joten sen noston jälkeen alempana 
olevan polttoturpeen noston sijaan suo on 
ennallistettava ja sekin kustannus kohdis-
tuu kuivikkeisiin.

Kotimainen tutkimus selvittää nyt kii-
vaalla tahdilla vaihtoehtoisia kuivikkeita, 
mutta helppoa se ei ole. Tehtyjen vero-
tuspäätösten seurauksena kuiviketurpeen 
hinta tulee nousemaan, eivätkä korvaavat 
vaihtoehdot ole edullisempia. 

Riskinä on, että kotieläintuottajat joutu-
vat kustannussyistä tinkimään kuivikkeen 
määrästä ja se vaikuttaa negatiivisesti eläin-
ten terveyteen ja hyvinvointiin.

Kaikessa kotieläintuotannon kehitys-
työssä tavoitteena on ollut eläinten pito-
olosuhteiden parantaminen. Kuivikkeet ja 
eläinten makuu- ja kulkualustojen kuivuus 
ja pehmeys ovat olleet tässä yksi tärkeim-
mistä tekijöistä.

Kuivikkeet ovat myös tärkeitä virikeomi-
naisuuksiensa takia, erityisesti broilereilla.

Kuiviketurpeen saatavuuden turvaami-
nen ja kuiviketurpeen hinnan pitäminen 
kohtuullisena on tärkeää eläinten hyvin-
voinnin takia.

Ratkaisukeinoja tähän löytyy, jos vain 
asiaan on riittävää poliittista tahtoa.

Saksan ASF-tapaukset ovat 
iso isku sikataloudelle

S aksassa on löydetty tätä kirjoitetta-
essa jo 53 ASF-tapausta villisioista. 
Toistaiseksi saksalaiset tuotantosi-

kalat ovat välttyneet taudilta, mutta vai-
kutus sianlihan kauppaan tuli heti. Usea 
Aasian maa sulki sianlihan ostot Saksasta. 
Saksa on Euroopan suurin sikojen teuras-
taja, joten vaikutus näkyi heti ja erityisesti 
saksalaisen sianlihantuottajan kukkarossa.

Keväällä, kun Kiinan ja Puolan ASF-
kriisi oli päällä, Saksassa sianlihan hinta 
oli EU:n huippulukemissa eli hieman yli 
2 euron kilolta. Kesällä tipahdettiin noin 
1,65 euroon, mutta ASF-tapaukset pudot-
tivat hinnat noin 1,25 euroon kilolta. Myös 
porsaiden hinta Saksassa on romahtanut 
eli kun keväällä 25-kiloisesta porsaasta 
maksettiin jopa yli 80 euroa, hinta on nyt 
noin 25 euroa. Tämä kirpaisee saksalais-
ten lisäksi myös hollantilaisia ja tanskalai-
sia emakkotiloja, joiden porsaista merkit-
tävä osa viedään Saksaan.

Suomessa tilanne avaa hetkellisesti 
uusia vientimahdollisuuksia Aasiaan, 
mutta ASF-pelko vaanii kaikkia EU-maita. 
Jos tauti leviää vielä muihin isoihin EU:n 
sikamaihin, esimerkiksi Saksan rajanaa-
pureihin Hollantiin ja Tans-
kaan, on edessä varsin vai-
kea markkinatilanne.


