TILARUOKINNAN TIETOKORTTI
Siipikarja
Broilertuotannolla vahva ote lihamarkkinoilla

Tilaruokinnalla lisää potkua broilerituotantoon

Suomen siipikarjasektorin yhteenlasketuksi tuotoksi
muodostui noin 210 miljoonaa euroa vuonna 2012.
Kananmunantuotannon markkinahintainen tuotto oli
tästä pyöreästi 70 miljoonaa euroa ja loput noin 135
miljoonaa euroa muodostui broilerituotoista. Broilerituotot kasvoivat vuodesta 2011 noin 12 %. Vuodelle
2013 ennakoidaan tuotoiksi syntyvän peräti 157 miljoonaa euroa. Tuotot ovat tällöin kautta aikojen korkeimmalla tasollaan.
MTT:n kannattavuuskirjanpitotilojen tulosten mukaan
siipikarjasektorin kannattavuuden arvioidaan olevan
maataloussektorin tuotantosuunnista parhaimmalla
tasolla. Kannattavuuskertoimeksi arvioidaan 0,76 vuodelle 2012 (Lähde: Taloustohtori). Tämä merkitsee sitä,
että ennalta asetetusta viljelijäperheen palkkavaatimuksesta ja oman pääoman korkovaatimuksesta joudutaan tinkimään noin neljännes. Tällöin viljelijäperheelle
jäisi kuitenkin vielä noin 11 € tuntipalkka ja liki 4 % korko tuotantoon sijoitetulle omalle pääomalle. Vuodelle
2013 kannattavuuskertoimen arvioidaan laskevan
0,56:een, mikä merkitsee taloudellisen tilanteen kiristymistä. Tällöin taloudellisista tavoitteista jouduttaisiin
tinkimään liki puolet.

Timo Karhula, MTT Taloustutkimus
Päivitetty 4.11.2013
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Siipikarjanlihan tuotanto on viime vuosina kohonnut
ennätyslukemiin lähinnä broilerinlihan tuotantomäärien
kasvun siivittämänä. Vuonna 2012 siipikarjanlihaa tuotettiin noin 107 miljoonaa kiloa eli 6 % enemmän kuin
edellisvuonna. Vuonna 2013 ylitetään vuoden 2012
tuotantomäärät. Siipikarjanlihasta broilerinlihan osuus
on noin 90 %. Siipikarjanlihan tuotanto on lisääntynyt
2000 -luvun alusta lähes 70 % (Lähde: TIKE).
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Kuva. Broilerituotannon markkinahintainen tuotto (milj.
€) ja siipikarjatalouden kannattavuuskerroin vuosina
2000 – 2011 ja ennusteet vuosille 2012 ja 2013.
Tilaruokinnalla, eli sekoittamalla rehu tilalla eri raakaaineista, voidaan petrata broilerituotannon kannattavuutta edelleen. Tuotannossa on tällöin onnistuttava ja
siihen on panostettava. Hankkeen yhteistyötilalla tilaruokinnalla on saavutettu erittäin hyviä tuotantotuloksia, mikä on johtanut tuotannon hyvään kannattavuuteen. Tilalla on saavutettu korkeita teuraspainoja hyvällä rehunhyötysuhteella normaalissa kasvatusajassa.
Rehuissa ja niiden laadussa tilalla ei ole kuitenkaan tingitty, vaan niihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Säästäminen väärässä kohdassa voisikin kostautua tuotannon kannattavuuden heikkenemisenä.

