Maatalousuutisia maailmalta 6.
Sisältää poimintoja mm. Top Agrar, Profi, DLG Mitteilungen, Fleischrinder Journal,
Schweinezucht und Schweinemast, Hof Direkt ym. lehtien artikkeleista.
Kiinnostuneille voin lähettää irtonumeroita, selvittää artikkeleita tarkemmin ja tietenkin sopia
lehtien tilauksista.
EU:n sianlihan vientimarkkinat muutoksessa
Venäjä on ollut perinteisesti tärkein vientimaa Unionin sianlihalle. V. 2006 koko viennistä 33 % suuntautui
itäiseen naapurimaahamme. Viime aikoina Kiinan kysyntä on voimakkaasti lisääntynyt. Edellä mainittuna
vertailuvuonna Kiinan osuus EU:n viennistä oli vain parin prosentin luokkaa, kun se viime vuonna oli
noussut jo 19 % eli lähes Venäjän viennin tasoon. Odotettavissa onkin, että tänä vuonna Kiina nousee
ykköseksi Unionin vientitilastossa. Osittain tämä johtuu myös Venäjän asettamista tuontirajoituksista ja
panostuksesta omaan tuotantoon. Tästä on osoituksena Moskovan päätös 5 miljardin Euron satsauksesta
sikatalouteen seuraavien kolmen vuoden aikana. Kolmansien maiden merkitys EU:n sianlihan ostajana
kasvaa kovaa vauhtia: v. 2012 tilastot näyttävät vientimäärää 3,1 milj. tonnia, mikä on 50 % enemmän kuin
v. 2006. (Lähde SUS-lehti 5/2013)

Joulukuusen tuottajille omat messut
Tanskassa järjestettiin elokuussa näyttely, joka keskittyi joulukuusen kasvattamiseen. Tapahtumassa oli
mukana 120 näytteilleasettajaa. Näyttelyn kiinnostavimpia kohteita olivat erilaiset koneratkaisut. Vain 55
leveällä tanskalaisen valmistajan Oster Slaarup Engineerin ”X-mas Mini” peruskoneella ja siihen
kiinnitettävillä työkoneilla voidaan katkoa puut, ruiskuttaa torjunta-aineita ja lannoittaa. Firma Jutek
Tanskasta esitteli prototyyppikoneen, jota voidaan käyttää porrasviljelyssä, eli eri sivujen pyörät voidaan
asettaa eri korkeustasoille. Dieselmoottorikäyttöiseen koneeseen voidaan asentaa lukemattomia työkoneita.
Messuilta löytyi joulukuusen tuottajille paljon ideoita ja ratkaisuja tulokselliseen tuotantoon. (Lähde: Hof
Direkt lehti 4-5/2013)

Intia haluaa lievittää nälänhätää
Intian yli miljardin väestöstä arvioidaan FAO:n mukaan n. neljänneksen kärsivän jatkuvasta
aliravitsemuksesta. Maan hallitus päätti auttaa nälkää näkeviä kansalaisiaan 16 miljardin € tukipaketilla
ruoan hinnanalentamiseen. 2/3 osalle väestöstä taataan 5 kg vilja-annos kuukaudessa alennettuun hintaan.
Ohjelman toteutus tarkoittaa 49 miljoonan viljatonnin kulutusta. Kysymyksessä ei liene spontaani ratkaisu
nälkäongelmaan, vaan taustavaikuttimena ovat lähestyvät parlamenttivaalit keväällä 2104. Ohjelma
paljastaa myös sen, että Intian nälkäongelma on rahakysymys; ei suinkaan elintarvikkeiden
saatavuusongelma. Intiastahan, huolimatta 280 miljoonan nälkäisen ihmisten määrästä, viedään ulos 5
miljoonaa tonnia vehnää, 9 milj. t. riisiä, 3,5 milj. t. maissia ja 1,5 milj. t. naudanlihaa. (Lähde: DLG
Mitteilungen 10/2013)

Vehnän tähkäidäntää vastaan jalostuksellinen ratkaisu
USA:n maatalousministeriön tutkimusinstituutin ja Kansasin yliopiston tiedemiehet ovat löytäneet geenin,
jolla on selvä tähkäidäntää vastustava vaikutus. Tähkäidäntä aiheuttaa mittavia tappioita erityisesti kosteissa
korjuuolosuhteissa. Tutkija Bigram Gill toteaa ominaisuuden jalostuksen olleen tähän asti vaikeaa.
Geenilöytö, joka perustuu luonnollisesti esiintyvään mutaatioon, helpottaa nyt jalostajien työtä. Tavoitteen
saavuttamiseen auttoi geneettisesti samanlaisen linjan löytyminen. Kokeet osoittivat tämän perinnöllisen

linjan olevan varsin vastustuskykyinen: vain 3 %:ssa jyvät itivät tähkissä kun samoissa olosuhteissa
normaalilla vehnällä esiintymisprosentti oli 95. Suosittu vehnälaji ”White Wheat” kärsii herkästi
tähkäidännästä. Bigram Gillin arvioi tähkäidännästä aiheutuvan vuosittain maailmanlaajuisesti 750 milj.
Euron tappiot. Niinpä tämä jalostuksellinen edistysaskel voi muodostua merkittäväksi ravintovarmuutta
ajatellen. Eräs näkökulma tähkäidännän paremman vastustuskykyyn painottamiseen on ilmastonmuutoksen
myötä lisääntyvät lämpötilanmuutokset ja matalapaineet. (Lähde: DLG Mitteilungen 10/2013)

Koneurakoitsijaorganisaatio Saksassa
Saksassa toimii yhteensä n. 3200 ammattimaista koneurakoitsijaa. Lisäksi on koko joukko yrittäjiä, jotka
tarjoavat koneapua naapureille. Myös koneiden yhteiskäyttö on yleistä. Ammattiurakoitsijoiden asiakkaista
n. 70 prosenttia on maa- ja metsätalouden harjoittajia. Palveluja tarjotaan myös kunnallissektorille,
maanrakennukseen, erilaisiin kuljetuksiin, ympäristönsuojeluun, kompostointiin, maisemanhoitoon ja
viheralueiden yms. hoitoon.
Ala on hyvin järjestäytynyttä. Alueelliset alajärjestöt kuuluvat maan kattojärjestöön Bundesverband
Lohnunternehmen e.V. (BLU). Eniten toimijoita on entisen Länsi-Saksan kolmen pohjoisen osavaltion
(Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen ja Schleswig-Holstein) alueella. N. 60 % urakoitsijoista on asettunut
tälle alueelle. Itäisen Saksan suurtilat omistavat koneensa itse, joten tarvetta ulkopuolisten palvelujen
käyttöön on vähemmän. Karjatilat käyttävät hyvin yleisesti urakointipalveluja. Suurentuneet karjamäärät ja
ajanpuute ovat tekijöitä, mitkä puoltavat peltopuolen töiden ulkoistamista ja oman työpanoksen keskittämistä
karjanhoitoon.
Koneurakoitsijat investoivat vuosittain n. 500 milj. € uusiin koneisiin. Arvioidaan, että riittävän teknisen
tason ylläpitämiseksi tarvitaan n. 25 % investoinnit suhteessa liikevaihtoon. Näin koneurakoitsijat ovat
erityisesti kalliiden erikoiskoneiden kohdalla konevalmistajien tärkeä kohderyhmä. Mm. uusien
tuorerehusilppureiden kaupasta kohdistuu urakoitsijoille n. 90 %, puimurikaupasta n. 60 % ja muidenkin
koneryhmien kohdalla tendenssi on nouseva.
Alan yritykset monipuolistavat palvelujaan. Yhä enemmän tarjotaan varsinaisen työn lisäksi erilaista
neuvontaa ja jopa tarvikehankintoja. Eräs palvelumuoto on tarjota kokonaisvaltaista palvelupakettia
viljelyyn tilalle, jonka omistajat toimivat muissa ammateissa, mutta haluavat kuitenkin pitää pellot
hallinnassaan.
Itse järjestön sisällä tehdään monipuolista alan tiedotustyötä: julkaisuja, koulutusta, seminaareja,
ohjetariffeja, työnvälitystä sekä pidetään yhteyttä vastaavien ulkomaisten järjestöjen kanssa. BLU toimii
aktiivisesti Euroopan urakoitsijaliitossa (CEETTAR) ja on viime aikoina konsultoinut mm. Puolaa alan
järjestäytymisessä. Alan uskotaan tulevaisuudessa kasvavan Saksassakin, jossa kokonaisliikevaihto tällä
hetkellä on 2 miljardin Euron tuntumassa. Verrattuna huomattavasti pienemmän naapurimaan Hollannin
vastaavaan lukuun 1,4 miljardia tähän on perusteita. (Lähteitä: www.lohnunternehmen.de Internetsivu,
Liiton vuosikirja 2012, ”LU aktuel” informaatiolehti)
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