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Terveestä munasta terve broileri
Atria Suomen suljettu broilerintuotantoketju minimoi infektiot ja takaa kuluttajille laadukkaan
broilerinlihan. Atrian neuvojat auttavat omalta osaltaan tuottajia eläinten hyvinvoinnin
varmistamisessa.
Atrian broilerintuotanto tapahtuu suljetussa, omista sopimustuottajista koostuvassa
systeemissä, jossa kunkin tuotantolenkin tuotos siirtyy seuraavalle ilman ulkopuolista
panosta. Käytännössä tämä tapahtuu atrialaisten tuottajien ja Atrian tuotantolaitosten
yhteistyönä.
– Yhtenäisen tuotannon tavoitteena on eliminoida ulkopuolisten tartuntojen riski.
Suljetun tuotantoketjun avulla pystymme varmistamaan sen, ettei lintujen kasvatuksessa
tarvita antibiootteja tai muita lääkkeitä. Siten kotimaisen broilerin liha on kuluttajalle
terveellisempää, kertoo Atrian siipikarjan
alkutuotantoneuvonnan kenttäpäällikkö Vincent
Klutse.
Infektioiden estämiseksi tiloilla tarkkaillaan
jatkuvasti lintujen terveyttä ja kiinnitetään
huomiota hygieniaan. Myös ulkopuolisten ihmisten
vierailua tiloilla on rajoitettu.
– Neuvojana minun työhöni kuuluu kulkea tilalta
toiselle auttamassa tuottajia. Jotta infektiot eivät siirtyisi minun mukanani, peseydyn aina
jokaiselle tilalle tullessani ja sieltä lähtiessäni ja käytän tiloilla ainoastaan tilojen omia
vaatteita ja varusteita, Klutse sanoo.
Klutse myös havainnoi ja kehittää aktiivisesti eläinten hyvinvointia.
Tuotantoketjun ensimmäinen lenkki
Saunamäen tila on yksi lenkki Atrian broilerintuotantoketjussa. Jälkeläisten tuotantoon
kasvatetut kanaemot ja kukot saapuvat Saunamäen tilalle 18-viikkoisina. Ne tuottavat
munia Atrian broilerihautomolle 60-viikkoisiksi asti. Sen jälkeen linnut viedään
teurastamolle, ja liha käytetään ruokavalmisteiden raaka-aineena. Seuraavien kahden
kuukauden aikana Saunamäen kanala pestään perusteellisesti, jotta se on taas valmis
ottamaan vastaan uuden nuorikkolauman.
– Meillä on tällä hetkellä noin 30 000 lintua
kahdessa eri laumassa. Suvunjatkumisen
varmistamiseksi noin 10 prosenttia laumasta on
kukkoja, Anssi Saunamäki kertoo.
– Molemmat laumat ovat saapuneet meille noin
kaksi kuukautta sitten, joten ne alkavat hiljalleen
päästä parhaaseen munimisvauhtiin.
Broilerimunittamon munat kerätään kolme kertaa päivässä ja ne lajitellaan sekä siirretään
haudontavaunuissa varastoon. Varaston lämpötila ja kosteus on mitoitettu optimaaliseksi
munissa uinuville alkioille. Atrian auto käy kaksi kertaa viikossa hakemassa munat, ja vie
ne Seinäjoen Nurmossa sijaitsevaan Atrian hautomoon haudottaviksi. Munat ovat
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hautomokoneissa noin 21 vuorokautta, jonka jälkeen ne kuoriutuvat. Hautomosta
untuvikot matkaavat Atrian sopimustuottajien kasvattamoihin, joissa ne varttuvat
teurasikäiseksi.
Kainalo:
Ruokinta ratkaisee
Siipikarjan ruokinta vaikuttaa suuresti siihen, millaisiksi linnut kasvavat ja millaisia
jälkeläisiä ne tuottavat. Kanat ja kukot syövät eri rehumäärän jo nuorikosta lähtien ja
kehittyvät ominaisuuksiltaan erilaisiksi. Saunamäen tilalle rehu ostetaan Atrian uudelta
siipikarjanrehutehtaalta Ilmajoen Koskenkorvalta, ja se koostuu pääosin kotimaisesta
viljasta.
Saunamäen tilan uudessa, vuonna 2012 rakennetussa osassa otettiin käyttöön uudet
kuppiruokintalaitteet, jotka käytännössä estävät sen, etteivät kukot pääse syömään
kanojen rehukupista. Lauman kukot myös tuodaan nuorikkoina munittamoon muutamaa
päivää kanoja aiemmin, jotta ne oppivat syömään omista ruokinta-automaateistaan ennen
suuren kanalauman saapumista.
Lintujen käyttäytymistä, syömistä ja juomista sekä painon kehittymistä seurataan koko
ajan. Muutokset rutiineista pitävien lintujen käyttäytymisessä ovat helposti havaittavissa.
Jos esimerkiksi vettä kuluu normaalia enemmän tai ruokinta-ajassa tulee nopeita
muutoksia, se viittaa rehun koostumuksen muutokseen, ja siitä keskustellaan välittömästi
rehunvalmistajan kanssa. Varsinkin alkuvaiheessa ruokinnan kanssa on oltava tarkka,
jotta laumasta kasvaa tasainen ja se tuottaa hyviä
jälkeläisiä.
FAKTALAATIKKO
Päätyönä muniminen
- Saunamäen broilerimunittamo tuottaa noin 4,2
miljoonaa haudontamunaa vuodessa.
- Hautomomunia tuottavat kanat munivat viikossa keskimäärin 5–6 munaa. Yhteensä
kana munii noin 160 haudontamunaa broilerimunittamossa viettämänsä 42 viikon aikana.
Kokonaismunamäärä tuona aikana on hieman suurempi.
- Kana aloittaa munimisen yleensä 24 viikon iässä. Ensimmäiset munat ovat
pienikokoisia.
- Broilerimunittamossa kanan huippumuninta-aika on noin 5 viikkoa.
- Haudontamunan vähimmäiskoko on 50 g.

