Suomalaisen maatiaiskanan
säilytysohjelman
poikastuottajien koulutuspäivä
17.11.2012 Piispanranta

Ohjelma
10.00 aamukahvi
10.30 koulutuspäivän avaus (Mervi Honkatukia)
10.45 poikastuottajan tarkennetut säännöt (Juha Kantanen)
11.15 puheenvuoro poikastuotannosta (Pasi Hellsten)
11.30 kesän kasvattajavierailujen johtopäätökset (Tarja Ojanne)
12.00 lounas
13.00 DNA-tutkimusaineiston keräys ja alustavaa tietoa tutkimuksen
soveltamisesta (Miika Tapio)
13.30 harrastekanalan tarttuvat taudit ja niiltä suojautuminen (Leena
Pohjola)
14.30 kahvi ja multimediaesitys "Luona vanhan veräjän eli
mummolan maatiaiset" (Kirsti Hassinen)

15.00 poikastuotannon teoria ja käytäntö:
•

perinnöllisen monimuotoisuuden ylläpito poikastuotantokanalassa (Juha Kantanen)

•

ruokinta ja hyvinvointi (Tarja Ojanne)

•

loppukeskustelu ja jatkosuunnitelmat

Koulutuspäivän päätteeksi iltaohjelmaa:
18.00 sauna
noin 19.00 illallinen
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Hyvä poikastuottaja,
tervetuloa suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman poikastuottajille
suunnattuun koulutuspäivään! Ilahduttavaa huomata, että
maatiaiskanojen pitäminen ei ole harrastemaista toimintaa, vaan asian
tiimoilta kaivataan tietoa. Koulutukselle on siis tilausta!
Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelmassa on vuoden aikana
tapahtunut suhteellisen paljon. Kesäkuussa kokoonnuimme
kesäseminaariin Tammelan Vekkilän museotilalle 70-hengen voimin. Siellä
säilytysohjelmalle nimettiin nelihenkinen neuvotteluryhmä, joka sai
ensimmäiseksi urakakseen säilytysohjelman sääntöjen tarkentamisen
yhdessä MTT:n eläingeenivaratutkijoiden kanssa. Sääntöuudistus on nyt
valmis ja päivän aikana käydäänkin läpi niitä poikastuottajan
näkökulmasta Juha Kantasen ja Pasi Hellstenin alustusten pohjalta.
Säilytysohjelma on aktivoitunut myös tiedotuksen saralla: postiluukusta
kolahtavien tiedotteiden lisäksi MTT:n eläingeenivarasivuja uudistetaan
maatiaiskanan osalta.

Syksyn mittaan kiersimme Suomea melkein 40 eri kohteessa keräämässä
verta, mittaamassa ja ottamassa kuvia maatiaiskanoista DNA-tutkimuksen
materiaaliksi. Oli ilo tavata säilyttäjiä, matkaan mahtuu monta tarinaa!
Tästä aiheesta kuulemme lisää Miika Tapiolta. Vastaavasti kuulemme myös
Tarja Ojanteen yhteenvedon kesän kasvattajavierailuista.
Koulutuspäiväämme kuuluu tietopaketti kanan hyvinvoinnista &
ruokinnasta ja päivitys siipikarjan tarttuvista taudeista ja niiltä
suojautumisesta. Näistä meille tulevat kertomaan Tarja Ojanne ja Leena
Pohjola. Meillä on erinomainen tilaisuus kysellä mieltä askarruttavista
terveysasioita Tarjalta ja Leenalta.
Toivoa sopii, että päivä toimisi eräänlaisena päänavauksena suomalaisen
maatiaiskanan säilytysohjelman koulutustoiminnalle. Ensi vuonna luvassa
on lisää!
Antoisaa kurssipäivää kaikille!
MTT:n eläingeenivaratyöryhmän puolesta,
Mervi Honkatukia
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Poikastuottajien koulutuspäivä 17.11.2012

Poikastuottajan tarkennetut säännöt

Juha Kantanen
Kansallisen eläingeenivaraohjelman koordinaattori

Sääntöjen muistuttaminen tarpeen
• Ei aikaisempaa sääntöjen tarkkaa
kirjaamista
• Uusia kasvattajia: pelisääntöjen sopiminen
• Maatiaiskana ansaitsee säännöt
• Tarina, brändi
• Poikastuottajat avainasemassa rodun
tulevaisuuden turvaamiseksi
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Säännöt laadittu pitäen mielessä,
että
• maatiaiskanan rotupuhtaus säilyy
• maatiaiskanan perinnöllinen
monimuotoisuus säilyy mahdollisimman
kattavasti
• toteutetaan kotieläinten monimuotoisuuden
suojelua; maa- ja metsätalousministeriön
kansallinen eläingeenivaraohjelma

Viranomaiset eivät velvoita
huvikseen
• Suomi maailman kärkimaita: vähän salmonellaa ja
monia muita muualla niin tavallisia tautiharmeja
• Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n ylläpitämä
rekisteri: LIITTYKÄÄ!
• Kansalliseen salmonellanvalvontaohjelmaan
osallistuminen
• Siipikarja sisällä 1.3. – 31.5.. Jos ei ole: ilmoitus
kunnaneläinlääkärille.
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Poikastuottajalla on perusasiat
kunnossa
• Lähettää reippaasti tiedot rekisteriin
• Eläimet eivät häkeissä verkkopohjalla
missään vaiheessa
• Ikkuna, auringon rytmi
• Tilaa, puhtautta, pesiä, orsitilaa
• Liikuntaa, lepoa, kana/kukkomaista
toimintaa

Poikastuottajan tehtävät
• Poikastuottaja pyrkii lisäämään ja
tuottamaan myyntiin poikasia vuosittain
• Ylläpitää maatiaiskanan rotupuhtautta ja
monimuotoisuutta
• Edistää uhanalaisen rodun suojelua
• Noudattaa säilytysohjelman
”laatukäsikirjaa” ja tiedostaa säännöt ja
niiden merkityksen
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Poikastuotantokanala:
perustaminen ja uudistaminen
1. Kanaparvi ja/tai siitosmunat
rekisteröidyltä poikastuottajalta/tuottajilta. Mahdollista saada eläimiä
myös ei-poikastuottajilta.
2. Uudistaminen:
poikastuottajalta/poikastuottajilta.
Mahdollista saada eläimiä myös eipoikastuottajilta.

Poikastuotantokanala:
rotupuhtaus
1.
2.
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Yksi maatiaiskanakanta (kanakantojen säilyttämiseen
voi tulla muutoksia DNA-testien tulosten perusteella)
Mikäli muitakin kanoja, on ehdottomasti
varmistauduttava siitä, että maatiaiskanakannat eivät
mene sekaisin eivätkä missään tapauksessa risteydy
muiden kanarotujen kanssa.
siitosmunien keruu ajankohta: 4 viikkoa siitosryhmän
perustamisesta
siitosmunien sekoittuminen estettävä
haudontakäytännöillä
kun muita kantoja ja rotuja, poikasten tunnistaminen ei
saa perustua pelkkään fenotyyppiin (varmistus jalka- ja
siipimerkein)

Poikastuotantokanala:
monimuotoisuuden ylläpito
kanalassa
1.
2.
3.

Riittävästi kukkoja; 1:1 ei mahdollista käytännössä.
Suositus 1/5:stä tai 1/4:stä kukko
Lisääntyvien kukkojen määrällä suora vaikutus
monimuotoisuuden ylläpitoon
Ei valintaa (sairaat karsitaan)

Poikastuotantokanala: rodun
monimuotoisuuden ylläpito
• Poikastuottajakaan ei voi myydä miten paljon tahansa
säilytysohjelmaan; varmistetaan, että mahdollisimman
monella kanalla ja kukolla mahdollisimman monesta
eri kanalasta on jälkeläisiä seuraavassa sukupolvessa.
• Myyntierien määrä lasketaan kaavalla:
(4 x kanojen lkm x kukkojen lkm)/(kanojen lkm + kukkojen lkm)

Maksimissaan kuitenkin 25 myyntierää

• Tavallinen myyntierä = 5 – 10 kanaa + 1 – 3 kukkoa
tai 20 siitosmunaa

9

Myyntitapahtuma
•

•

Poikastuottaja antaa ostajalle uuden
säilytysoppaan ja lomakkeen, jolla voi liittyä
ohjelmaan. Vaihtoehtoisesti säilytysohjelmaan
liittyvä lähettää tietonsa osoitteella:
elaingeenivarat@mtt.fi
MTT:stä:
1) Jos uusi säilyttäjän/poikastuottajan toiminta vastaa
säilytysoppaassa esitettyjä vaatimuksia, hänelle
lähetetään liittymissopimus allekirjoitettavaksi sekä
todistus siitä, että hänen kanansa ovat aitoja, sekä
säilytyssysteemin suunnitelma, jota hän toteuttaa.
2) Edistetään verkostoitumista: lista saman kannan
poikastuottajista ja säilyttäjistä.
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Poikastuottajien koulutuspäivä
17.11.2012 (esittäjä: Pasi Hellstén)










Ympäristögeologi (FM, maaperägeologia)
Golder Associates Oy:ssä
Varsinais-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen
varapuheenjohtaja
Ensimmäiset kanat 6-vuotiaana.
Piikkiöläisiä maatiaiskanoja vuodesta 2001 asti.
Poikastuottaja, säilytysohjelmassa vuodesta
2009 lähtien.
MTT:n neuvotteluryhmän jäsen
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..säilyttää vain yhtä maatiaiskanakantaa.
..lisää ja tuottaa myyntiin poikasia vuosittain
sopimuskauden ajan.
..voi myydä siitosmunia, poikasia (ikä yli 6vko)
ja aikuisia kanoja/kukkoja.
..raportoi MTT:lle vuosittain (mm. haudonnat,
tuotetut/myydyt eläinmäärät, jne..jne…)

Pitää säilyttämänsä maatiaiskana puhtaana,
elinvoimaisena ja geeniperimältään monimuotoisena ja ominaisuuksiltaan säilyttämisen
arvoisena, myös tulevaisuudessa.
Lisätä tietoisuutta maatiaiskanoista ja niiden
ominaisuuksista, säilytysohjelmasta, siipikarjan
pitoon liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista,
rekisteröitymisestä sekä muusta alaan
liittyvästä lainsäädännöstä.






Siitosryhmä/-t (kana/kukko-suhde)

Lisäys kanaemon alla ja/tai hautomakoneella.
Ruokinta, kasvatusolosuhteet, jne...
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Kerää tietoa pesusienen lailla:
 kirjallisuus, internet, kokeneemmat harrastajat,

koulutustilaisuudet, seminaarit.

MTT, eläingeenivarat
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Miten maatiaiskanan säilytysohjelman tavoite
toteutuu Sinun kanaharrastuksessasi?
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YHTEENVETO KASVATTAJAVIERAILUISTA 2012
Tarja Ojanne
Kaarina 17.11.2012

Kiitokset käyntikohteille! Joka paikassa oli yhtä mukava ja myönteinen vastaanotto.

Vierailujen tavoite oli arvioida vuonna 1998 perustetun maatiaiskanan säilytystoiminnan
toteutumista käytännössä.
Vierailin kesän aikana 19 maatiaiskanan pitopaikassa ja kahden paikan tiedot saatiin muuten
haastattelemalla. Keskustelut käytiin luottamuksellisesti ja käynneistä julkaistaan ainoastaan
yhteenveto. Jokaiselle annetaan lisäksi henkilökohtainen palaute.
Jo aiemmin tiedossa oli, että säilyttäjä/poikastuottaja-statukset eivät nykyisellään kerro
eläintenpidon todellista luonnetta ja statusten päivitys on tarpeen.
Säilytysohjelman perustamisen ajoilta olevissa säännöissä on suositeltu, että pitopaikassa olisi vain
yhtä kanakantaa, eikä muita rotuja. Tämä toteutui kolmessa neljästä paikasta. Kahta
maatiaiskanakantaa, muita kanarotuja tai muita lintulajeja olikin sitten enimmillään lähes 10 eri rotua
tai lajia. Yleisin kanarotu oli silkkikana.
Maatiaiskanaparvia oli yhteensä 25 kappaletta. Yleisin kanakantakohtainen parvikoko oli 20–30
lintua. Suositusten mukainen 20 %:n kukkomäärä täyttyi vain puolessa parvista, vaihteluväli oli 5–37
%.
Lisäystoiminta on nykyään paremmin hallinnassa kuin säilytysohjelman alkuaikoina. Yksinomaan
kanan alla haudottiin kuudessa paikassa, hautomakonetta suosii 12 pitopaikkaa. Molempia käyttää
vuosittain muutama kasvattaja. Hautomishaluiset saavat näin toteuttaa itseään ja konehaudonnalla
varmistetaan jokavuotinen lisäys.
Kanat (kanat ja kukot) valokuvattiin kanalaan ja ulkoilutiloihin tutustumisen yhteydessä. Seuraavat
tiedot kirjattiin ylös: maatiaiskanakanta/kannat, hankintapaikka ja -aika, löytöhistoria, myöhemmät
hankinnat (saman kannan säilyttäjien kesken), eläinmäärä, kukko/kana-suhde, lisäystapa sekä miten
lisäys on viime vuosina onnistunut. Myös muut kanarodut ja kotieläinlajit merkittiin ylös, ovathan ne
osa kokonaisuutta.
Miten tunnistaminen on hoidettu? Yksilötunnistaminen perustuu useimmilla eläimen
ulkonäköseikkoihin, vaikka pitopaikassa saattoi olla useita rotuja samalla ulkolaitumella. Käytäntöä
perustellaan sillä, että mukana olevat rodut on valittu siten, että ne ovat helposti ulkonäön
perusteella tunnistettavissa. Siipimerkintä ei ollut käytössä yhdessäkään paikassa. Jalkarenkaita ja
niitä vastaavia oli useilla.
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Kaikissa käyntikohteissa sai sen vaikutelman, että kanat pyritään ruokkimaan hyvin. Untuvikkojen
ruokintaan onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota ja antaa näin poikasille hyvä alku elämään.
Aikuisten kanojen ruokinta oli useimmilla ainakin osaksi kotoista. Myös kiinnostus kanojen
luonnonmukaiseen ruokintaan on kasvamassa, tosin poikastuotanto on virallisen
luomujärjestelmänkin piirissä vielä siirtymävaiheessa.
Olosuhteet pitopaikoissa vaihtelivat lähes paratiisimaisista pikkukanaloista perinteistä
maatilakanalaa muistuttaviin yksiköihin. Muutamassa paikassa oli liian korkea eläintiheys.
Maatiaiskanalan eläintiheyden tulee olla alhaisempi kuin tuotantokanaloissa. Suositus on 4 kanaa
/m2. Eläimillä tulee olla luonnonvaloa ja ulkoilumahdollisuus, mutta tämäkään ei kaikilla toteudu.
Luonnonmukaiset olosuhteet ja luontoyhteys tukevat sopeutumiskehityksen jatkumista.
Ikkunattomuus tai ulkoilutilan puute ovat tässä mielessä suuria puutteita. Kanalan varustelu osataan,
orret ja munintapesät löytyvät jokaisesta kanalasta.
Kukkojen suhteen joudutaan aina valintatilanteeseen, teurastustaito on välttämätön vähänkin
isommassa yksikössä.
Kotieläintenpitoon liittyy velvoitteita ja suosituksia, jotka koskevat pienkanaloitakin. Eviran
eläintenpitorekisteri on uusi asia, mutta useimmat ovat valmiita rekisteröitymään kunhan saavat
tietää, mistä siinä on kyse. Useimmat poikastuottajat otattavat salmonellatestin kerran vuodessa,
kuten tähän asti on sopimusehtona ollut. Joka keväistä kanojen ulkonapitokieltoa noudatetaan.
Monilla on katetut tarhat jo muutenkin, haukkoja varten.
Säilytystoiminnan tavoitteista keskeisimpiä ovat kannan lisääminen, puhtauden vaaliminen ja
geneettisen monimuotoisuuden ylläpitäminen. Parven lisääminen onnistuu kaikilla lähes
vuosittain, mikä on riittävä taso. Kukkojen määrää on useimmilla varaa kasvattaa. Useiden
kanakantojen ja muiden kanarotujen pito on puhtauden kannalta aina riskitekijä. Kolme neljäsosaa
kohteista säilyttääkin vain yhtä maatiaiskanakantaa. Ulkonäköseikkoihin perustuva valinta
puolestaan vaarantaa geneettisen monimuotoisuuden säilymistä.
Säilytysohjelmassa mukanaolo edellyttää kaikkien säilytyssopimuksen ehtojen täyttymistä.
Kasvattajavierailujen perusteella arvioiden säilytysohjelma on pääsääntöisesti toteutunut
odotusten mukaisesti ja enemmistö noudattaa säilytyssopimuksen ehtoja. Tiedottamista ja
neuvontaa tehostamalla päästään jatkossa yhä parempiin tuloksiin.
Kysymyksiä tai kommentteja?
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DNA-tutkimusaineiston keräys ja
alustavaa tietoa tutkimuksen
soveltamisesta
Miika Tapio & Mervi Honkatukia (...)
Poikastuottajien koulutuspäivä, 17.11.2012,
Piispanranta, Suomi
11/13/12

Tutkimushanke: Maatiaiskanan paikallisten
kantojen voimistaminen
●

●

●

Suojelu�iolo ian alan ��vuotinen hanke
�ahoitus: MTT ja Suomen Kulttuurirahasto
(Alma ja Jussi Jalkasen rahasto)
Tavoite:
–

–

Mahdollistaa säilytysohjelman
kehittämisen selvittämällä kantojen:
●

eroavuudet

●

alkuperien erot

●

sisäisen monimuotoisuuden

Luoda perustaa maatiaiskanan hyödyntämiselle
●

DNA + tunnettu historia → varmennettu tarina

© MTT Agrifood Research Finland

11/13/12
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Elo- & syyskuu 2012: Vierailut 35 paikkaa, 192

lintua
(10 päivää, 3 870 km)

(Pohjakartta: © OpenStreetMap contributors)

Lkm = Säilyttäjät ja poikastuottajat ohjelmassa
© MTT Agrifood Research Finland

11/13/12
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Elo- & syyskuu 2012: Vierailut 35 paikkaa, 192

lintua
(10 päivää, 3 870 km)

Mukana ns. erikoistapaukset
ja 4 karsittavaa näytettä.
© MTT Agrifood Research Finland
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11/13/12
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Elo- & syyskuu 2012: Ulkoisten ominaisuuksien ja
verinäytteiden keräys
Paino
Siipiluun pituus (oikea & vasen)
Jalan pituus & paksuus (oikea & vasen)
Rintalastan pituus
Jalan väri (Minolta)
Valokuva
Verinäyte

●
●
●
●
●
●
●

© MTT Agrifood Research Finland

11/13/12
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Talvi 2012-2013: Genotyypitykset
●

●

Merkkityyppi: Yksittäisten vaihtoehtoisten
emäsparien (”kirjainten”) eroja perimässä
Merkit: 600 000 vaihtelevaa kohtaa tasaisesti
ympäri perimää:
–
–

●

Valittu kaikkiaan 24 miljoonasta luotettavasti vaihtelevasta
kohdasta (24 rotua/linjaa).
Mukana olevat valittu 1.8 miljoonasta syvemmin testatusta.

Tekniikka: Axiom® Genome-Wide Chicken
Genotyping Array, joka luetaan GeneTitan® laitteella
(Affymetrix)

(Affymetrix )

(Gheyas 2012)

© MTT Agrifood Research Finland

(Gheyas 2012)

11/13/12
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Talvi 2012-2013: Kuvien luku ja muu tietojen koonti
käytettävään muotoon
34 mm
25 mm

Sulkaväriasteikko

© MTT Agrifood Research Finland

11/13/12
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Odotettavia tuloksia esimerkiksi:
●

Maatiaiskannan
populaatiorakenne ja
alkuperä
–

●

”Maatiaispuhtauden”
arvioinnissa käytettyjen
ominaisuuksien tarkastelu
–

●

22

Vertailu yli 100:aan

Kertovatko alkuperästä?

8amman muoto
doi:10.1371/journal.pone.0034012.g002

Sukusiitoksen vaikutukset (?)

© MTT Agrifood Research Finland

11/13/12
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Soveltaminen (2014?)
●

●

Kaukainen alkuperä ja suomalaisten kanakantojen
erityispiirteet.
Samanlaisten linjojen yhdistäminen
–

25%

Kyllä / ei ; miten

75%

●

●

Havainnot voivat johtaa toimenpiteisiin, joilla erityinen
monimuotoisuus turvataan tehostetusti tai sukusiitosta
vältetään kohdistetummin.
Ajatellun historian ja biologisten ominaisuuksien vastaavuus.
–

Hankkeen tavoitteena ei ole kattavasti tarkastella linjojen
”puhtautta”, mutta tulosten perusteella voidaan tarvittaessa
rakentaa testi, jolla voidaan havaita risteymät tehokkaasti.

© MTT Agrifood Research Finland

11/13/12
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© MTT Agrifood Research Finland

11/13/12
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Harrastekanalan tarttuvat
taudit ja niiltä suojautuminen
Leena Pohjola
Erikoistuva eläinlääkäri
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin Yliopisto

TARTTUVIEN TAUTIEN
LEVIÄMINEN
•

Taudinaiheuttajina voivat olla bakteerit, virukset, loiset, alkueläimet, sienet

•

Taudinaiheuttajat voivat siirtyä yksilöstä toiseen:
* kosketuksen kautta
* pisaroiden kautta (esim. hengitystievirukset)
* eritteiden kautta (esim. salmonella ja lintuinfluenssa)
* ihmisten kautta (esim. salmonella)
* hyönteisten kautta
* muiden eläimien, esim. lintujen ja jyrsijöiden kautta (esim. salmonella)
* kuljetuskalustojen ja työvälineiden kautta
www.ett.fi
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TARTUNNAN LÄHTEET
MUUT KOTIELÄIMET

VILLILINNUT
VIERAILIJAT

ELÄINLÄÄKÄRI

ULKOMAANMATKAT

LIKAISET ELÄINTILAT
JYRSIJÄT JA MUUT
HAITTAELÄIMET

MAAPERÄ

REHU JA VESI
VÄLINEET
(SAAPPAAT, MUNAKENNOT)

OSTOELÄIMET

Tarttuvia tauteja
SIKARUUSU

ILT

LINTUINFLUENSSA
GUMBORON TAUTI

BOTULISMI

NEWCASTLEN TAUTI

ASPERGILLOOSI

MAREKIN TAUTI

SALMONELLA

SINISIIPITAUTI
KAMPYLOBAKTEERI

AE

SUOLINKAINEN
KOKKIDIOOSI
KUOLIOINEN SUOLISTOTULEHDUS

ART

CNEMIDOCOPTES
MUTANS

IB
MYKOPLASMAT

Osalla taudeista merkitys lähinnä elintarvikehygieeninen
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Hyvinvointia ja terveyttä lisäävät
• Mahdollisuus
monipuoliseen
liikkumiseen
• Alempi eläintiheys
• Mahdollisuus lajille
luontaiseen
käyttäytymiseen
• Hitaampi kasvu

chickenbreedslist.com

Miksi tartuntoja pitää välttää?
• Eläinten kärsimys
• Taloudelliset tappiot
• Zoonoosit, eli eläimestä ihmiseen tarttuvat taudit
• Antibioottiresistenssi
• Monet taudinaiheuttajista kestäviä ja niistä on erittäin
vaikea päästä eroon niiden tultua kanalaan
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Tähän ei haluta joutua…
SUGGESTED VACCINATION PROGRAM FOR BACKYARD
AND FANCY CHICKENS (AUSTRALIA)
AGE RECOMMENDED̘
One Day-old Marek's disease; Live Newcastle disease††̘
1st week

IB A3; ̘

2 weeks

Fowl pox; ILT A20†̘

3 weeks

Live Newcastle disease††̘̘

5 weeks

IB Vic S ̘

8 weeks

Fowl pox̘

9-10 weeks ILT SA2 or ILT A20̘
11-12 weeks IB Vic S̘
14-16 weeks Live Newcastle disease†† (Replacement birds)̘
Production

IB Vic S (Every 8 weeks)

www.farmerswarehouse.com.au

TAUTISUOJAUS
• Onko tarpeellista harrastekanalassa?

www.ett.fi
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HARRASTEKANALAN TAUTISUOJAUS
•

Uudet eläimet siitosmunina tai siitoseläinten osto yhdestä luotettavasta
paikasta, jonka tautitilanne tunnetaan

•

Ostoeläinten karanteeni (2 viikkoa)

•

Eri lintulajit erillään

•

Käsien pesu kanalaan/kanalasta tullessa

•

Erilliset saappaat/jalkineet kanalassa

•

Hiirien, rottien ja muiden tuhoeläinten kontrollointi (kärpästorjunta)

•

Rehujen asianmukainen säilytys (suojaaminen tuhoeläimiltä)

•

Kontaktit villilintuihin pyritään estämään (erityisesti rehu ja vesi
luonnonlinnuilta suojattuna)

•

Vain pakolliset vierailijat ja tällöin tilan omat suojavarusteet

•

Asianmukainen kuolleiden eläinten hävitys

Lainsäädäntöä
MMMa 386/2006 varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi
luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä
¾ Siipikarjan rehun ja ja juomaveden saanti on järjestettävä sisätiloissa tai
sellaisessa muussa paikassa, jossa ei ole vaaraa luonnonvaraisten vesilintujen
pääsystä sinne. Ulkona pidettävää siipikarjaa ei saa laiduntaa sellaisilla laitumilla
joilla todetaan runsaasti vesilintuja.
MMMa 81/2011
¾ Ulkonapitorajoitus 1.3.-31.5.
¾ Tai siipikarjan ulkoilualue tulee olla katettu ja suojattu kauttaaltaan riittävän
tiheällä verkolla. Asiasta on tällöin tehtävä kirjallinen ilmoitus alueen
kunnaneläinlääkärille.
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TARTTUVIA TAUTEJA
•

Marekin tauti (MD)

•

Tarttuva aivo- ja selkäydintulehdus (AE)

•

Tarttuva keuhkoputkentulehdus (IB)

•

Tarttuva kurkunpään- ja henkitorventulehdus (ILT)

•

Sinisiipitauti (CAV)

•

Gumboro-tauti (IBD)

•

Lintuinfluenssa (AI)

•

Newcastlen tauti (ND)

•

Kokkidioosi

•

Salmonella

Marekin tauti
•

Herpesvirus

•

Pääisäntänä kana, mutta myös kalkkuna,
fasaani ja viiriäinen

•

Virus lisääntyy höyhentupissa ja sitä
kautta höyhenet ja hilse levittävät
tartuntaa erittäin tehokkaasti

•

Virus säilyy kanalapölyssä
kuukausia/vuosia

•

Voi aiheuttaa useita erilaisia tautitiloja:
kasvaimet, halvaantuminen,
ihomuutokset, silmämuutokset

•

Ei hoitoa

•

Ennaltaehkäisynä rokotukset
cvm.ncsu.edu
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AE
•

Tarttuva aivo-ja selkäydintulehdus

•

Pikornavirus

•

Tartunta aikuisilta linnuilta poikasille

•

Vastakuoriutuneet kanapoikaset
sairastuvat keskushermosto-oireisiin
ja halvaantumisiin. Toipuvat voivat
sokeutua myöhemmin.

•

Kuva: Laila Rossow

Muniville kanoilla aiheuttaa
muninnanlaskun

IB
•

Koronavirus , useita eri kantoja, joiden
taudinaiheuttamiskyky vaihtelee suuresti

•

Leviää ulosteiden ja muiden eritteiden kautta,
voi levitä myös pölyn mukana sekä ilmateitse.

•

Kananpojille voi aiheuttaa vakavaa

nipoultry.com

hengitystietulehdusta (nuhaa, yskää,
silmä/sieraineritystä), syömättömyyttä, kasvun
pysähtymistä, ripulia ja kuolleisuutta
•

kanoille aiheuttaa hengitystieoireilun lisäksi
muninnan laskua, muutoksia munan laadussa
(ohutkuorisuus, vetinen valkuainen).

•

Jotkin kannat aiheuttavat munuaisvaurioita

•

Ei yleensä aiheuta korkeaa kuolleisuutta, mutta
laskee vastustuskykyä, jonka seurauksena
usein bakteeritulehduksia.

•

Ei varsinaista hoitoa -> tukihoito

•

Rokotukset tehokkaita vain rokotekantaa
vastaan (Suomessa vain tapettu IB-rokote).

poultryhub.org
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ILT
•

Kurkunpään ja henkitorven tulehdus

•

Herpesvirus 1

•

Tartunta suoraan eritteiden kautta tai epäsuoraan
välineiden//saastuneen pehkun kautta.

•

thepoultrysite.com

Hengitystieoireet (korinaa, hengen haukkomista,
tukehtuminen eritteen muodostamaan limatulppaan)

•

Muninnanlasku, vetistävät silmät, sierainvuoto

•

Toipuneet linnut voivat pysyä kantajina ja levittää
tartuntaa edelleen

•

Ei hoitoa

birdhealth.com.au

SINISIIPITAUTI
•

CAV, sirkovirus

•

Siirtyy munan kautta emolta poikasille, ei
aiheuta oireita aikuisille kanoille

•

Tautia vain kananpojilla
(tyypillisesti 12-14 vrk)

•

Tauti aiheuttaa anemiaa ja alentaa
vastustuskykyä

•

Kohonnut kuolleisuus

•

Kuolleiden siivissä voi olla mustelmia tai
märkäistä eritettä

•
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Ei hoitoa, rokotukset ennaltaehkäisynä

chicken-anemia.com

GUMBORO-TAUTI
•

IBD, birnavirus

•

Erittäin kestävä virus

•

Leviää ulosteiden, välillisesti
tarvikkeiden (esim. saappaat) ym.
kautta

•

Surkastuttaa Bursa Fabriciuksen
(alaperärauhanen) ja sitä kautta
aiheuttaa vastustuskyvyn laskua

•

Vain kananpojat sairastuvat (3-6
vkoa): kuolleisuutta, kyhjöttämistä,
ripulia

•

Ennaltaehkäisy rokotuksin

•

Ei hoitoa

LINTUINFLUENSSA
•

Influenssavirus A

•

Kaksi muotoa:
* HPAI = voimakkaasti tautia aiheuttava
* LPAI = lievästi tautia aiheuttava

•

Vesilinnut ovat merkittävä lähde!

•

Aiheuttaa (HPAI) korkean kuolleisuuden
(äkkikuolemat ilman edeltäviä oireita), voimakkaat
hengitystieoireet (hengittäminen suun kautta,
silmä/sieraineritys), tummanpunainen heltta, pään
turvotus, korkea kuume, muninnan lasku

•

Ei hoitoa

•

Vaarallinen, vastustettava tauti, zoonoosi

•

Ilmoitusvelvollisuus

thepoultrysite.com
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Toiminta lintuinfluenssaepäilyn
johdosta
Eläintautilain (55/1980) mukaan siipikarjapitopaikan omistajan on
ilmoitettava kunnan- tai läänineläinlääkärille, jos hän epäilee
siipikarjan kuolleen tai sairastuneen lintuinfluenssaan.
Lintuinfluenssan esiintymiseen siipikarjassa voivat viitata sairauden
oireiden lisäksi seuraavat muutokset:
• Rehun ja veden kulutuksen pieneneminen yli 20 %
• Munantuotannon pieneneminen yli viidellä % yli kahden päivän
ajaksi
• Kuolleisuuden nousu yli 3 % viikossa

NEWCASTLEN TAUTI
•

Paramyksovirus

•

Hyvin kestävä virus

•

Voi sairastuttaa kaikki lintulajit

•

Tarttuu ulosteiden ja eritteiden kautta

•

Vesilinnut ovat merkittävä lähde!

•

Aiheuttaa voimakkaat hengitystieoireet sekä

daff.gov.au

korkean kuolleisuuden
•

Ei hoitoa

•

Vastustettava tauti

•

Suomessa siipikarjalla viimeksi v. 2004

•

Vuosittain muutamilla viestikyyhkysparvilla
infonet-biovision.org
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KOKKIDIOOSI
•

Aiheuttajana alkueläin (Eimeria spp), jota löytyy
käytännössä kaikkialta eläintiloista

•

Yleensä nuorten lintujen tauti

•

Pieni määrä kokkideja hyväksi -> saa aikaan
vastustuskyvyn muodostumisen

•

Heikko hygienia (runsaasti ookystia ympäristössä)

poultrymatters.com

yhdistettynä vastustuskyvyn laskuun (stressi, huono
ilma, ylitäyttö) saa aikaan kliinisen taudin, voi
tällöin sairastuttaa myös vanhemman kanan
•

Oireena (verinen) ripuli, kuivuminen, anemia

•

Usein johtaa kuolioiseen suolistotulehdukseen ->
kuolema

•

Tukihoito

•

Rokotukset ennaltaehkäisynä

avianaquamiser.com

SALMONELLA
•

Suurin osa kannoista ei aiheuta oireita linnuille (vain S.pullorum ja
S.gallinarum)

•

Tuotantokanoissa < 1% parvista

•

Harrastekanoista ei vielä tietoa, mutta todennäköisesti hyvin harvinaista

•

Luonnoneläimissä yleistä:
* Siilit (S.enteriditis, S.typhimurium)
* Lokit, pikkulinnut (S. Typhimurium)
* Matelijat
* Hiiret, rotat, muut jyrsijät
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Monet eri sairaudet voivat aiheuttaa oireiltaan hyvin
samankaltaista tautitilaa…
AI
mykoplasma

ART

IB

ILT

??
ND

??

ripuli

Yskä
coloradodisasterhelp.colostate.edu

kuolleisuus

Huono ruokahalu
Muninnan lasku

nipoultry.com

daff.gov.au

Pörröisyys, kyyhötys

birdhealth.com.au

Silmä- ja sieraineritys

Cornell University

thepoultrysite.com

Tämän vuoksi on tärkeää että taudinsyy
selvitetään!
• Lintujen lähettäminen Eviraan tutkittavaksi
(kuolleet tai sairaina lopetetut)
• Eläinlääkärin suorittama näytteenotto tilalla
• Kenttäobduktiot
• Tautikartoitukset (ND, AI)
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TAUTIEPÄILYTILANNE
• Ota yhteys kunnaneläinlääkäriin/läänineläinlääkäriin
• Pidä eläimet sisätiloissa
• Älä myy/anna lintuja/siitosmunia eteenpäin ennen
kuin tilanne selvinnyt
• Älä päästä vierailijoita eläintiloihin äläkä itse käy
muiden eläintiloissa
• Toimi viranomaisten ohjeiden mukaan

Lisätietoa
• www.ett.fi
• www.evira.fi
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Poikastuottajien koulutuspäivä 17.11.2012

PERINNÖLLISEN
MONIMUOTOISUUDEN YLLÄPITO
POIKASTUOTANTOKANALASSA
Juha Kantanen

Perinnöllinen monimuotoisuus
• Kotieläinten monimuotoisuus = eri lajien, lajeissa olevien
rotujen ja yksilöiden välisten perinnöllisten erojen kirjo
• Voidaan mitata geenien eri geenimuotojen eli alleeleiden
runsautena, erilaisten alleeliyhdistelmien eli genotyyppien
runsautena, geeniyhdistelmien runsautena, tuotantoominaisuuksien geneettisenä vaihteluna; ilmiasussa eli
fenotyypissä yhdistyvät geenien ja ympäristön vaikutus
• Biodiversiteettisopimuksen (CBD) yksi keskeinen tavoite
on turvata luonnonvaraisten ja jalostustoiminnassa
käytettävien eliölajien perintöaineksen monimuotoisuus.
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Perinnöllisen monimuotoisuuden

tärkeys

• Geenivaroilla tarkoitetaan geeniainesta, joka on tai saattaa
olla arvokasta. Geenivaroja suojellaan, jotta niiden
hyödyntäminen olisi mahdollista.
• Perinnöllinen monimuotoisuus muodostaa perustan
yksilöiden ja lajien välisille eroille ja on lajinkehityksen
perusedellytys.
• Se mahdollistaa muun muassa lajien sopeutumisen
ympäristön muuttuviin olosuhteisiin ja eläinten
jalostuksen. Vaikuttaa rotujen elinvoimaisuuteen.
• Suppea geenivaranto rodussa: sukusiitosdepressio,
letaalien geenien yleistyminen

Populaatiota on käytännössä mahdotonta
säilyttää muuttumattomana sukupolvesta
toiseen
• Tehollinen populaatiokoko (Ne)
Kun tiedetään populaation tehollinen
populaatiokoko, voidaan laskea, paljonko
perinnöllisestä monimuotoisuudesta häviää
sukupolvessa
1/(2Ne)
• Tehollinen populaatiokoko on yleensä paljon
pienempi kuin todellinen populaatiokoko (nf + nm)
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Rotutasolla Ne:n tulisi olla vähintään 50 (sukusiitosaste kasvaa
tällöin 1% sukupolvea kohti).
Kukot
Kanat

1

2

4

10

10

3.6
(13.9%)

6.7
(7.5%)

11.4
(4.4%)

20
(2.5%)

20

3.8
(13.2%)

7.3
(6.8%)

13.3
(3.8%)

26.7
(1.9%)

50

3.9
(12.8%)

7.7
(6.5%)

14.8
(3.4%)

33.3
(1.5%)

1000

4
(12.5%)

8
(6.25%)

15.9
(3.1%)

39.6
(1.3%)

Suluissa perinnöllisen vaihtelun supistuminen % sukupolvessa.

Kysymyksiä ja pohtimisia
”Eikös nämä ole vähintään muutamassa
sukupolvessa täysin sukulaisia keskenään?
Tai ovat jo nyt?
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Eläimet kantavat samojen geenien kopioita
perimässään, ja nämä geenin kopiot periytyvät
samalta tai samoilta kantavanhemmilta.
Jos parven geenit ovat johdettavissa vain muutamasta
yksilöstä, ei parvi ole silloin perimältään kovin monimuotoinen

Kanaparvessa kanat ja kukot
ovat lähisukulaisia keskenään

Toisaalta eri kanaparvet ovat erillään ja erkanevat
geneettisesti toisistaan, mikä johtaa siihen, että
kanta kokonaisuudessaan voikin olla monimuotoinen,
vaikka yksittäinen parvi on "vähämuotoinen".

Sukusiitos
• Ilmenee, kun vanhemmat sukulaisia keskenään eli
yhteinen esivanhempi/yhteisiä esivanhempia.
• Kanalla lyhyt sukupolvien välinen aika, mikä lisää
sukusiitoksen riskiä verrattuna
nisäkäskotieläimiin.
• Toisaalta havaittu, että kana sietää sukusiitosta
paremmin kuin monet nisäkäskotieläinlajit
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Sukusiitoksen mahdollisia
vaikutuksia
• Monimuotoisuuden väheneminen,
haitallisten geenimuotojen todennäköisyys
ilmentyä eläimen fenotyypissä kasvaa
• Siitosmunien hedelmöittyminen heikkenee
• Vaikutukset tuotanto-ominaisuuksiin
• Vaikutukset eläinten kokoon

Tavoite perinnöllisen vaihtelun
säilyttämisessä

• Usein kerrottu nyrkkisääntö on, että
vanhempien sukulaisuus ei saisi ylittää
12.5%:a.
• Sukusiitosaste populaatiossa saisi kasvaa
korkeintaan 1% sukupolvessa.
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Käytännön toimenpiteitä
monimuotoisuuden ylläpitämiseksi
• Joka neljäs tai vähintään viides parvessa on
siitoskukko; paras tilanne naaras:koiras –
määrä 1:1
• Rotaatiojärjestelmän kehittäminen
• Molempien toteuttaminen pienessä parvessa
hankalaa

Käytännön toimenpiteitä
monimuotoisuuden ylläpitämiseksi
• Uuden eläinaineksen hankinta saman
kanakannan toisesta parvesta (joka kuuluu
MTT:n säilytysohjelmaan) joko a)
siitosmunina b) elävinä eläiminä tai c)
keinosiemennyksen avulla.
• Rotaatiojärjestelmän toteuttaminen
yhteistyösäilyttäjien kesken
• Tautiriskit kasvavat
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Poikastuotantokanalan
perustaminen
• Aluksi vain yhdeltä poikastuottajalta vai
usealta saman kannan poikastuottajalta
(säilyttäjältä)?
• Mitä ratkaisuja monimuotoisuuden
ylläpitämiseksi?
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MTT seminaari
Kaarina 17.11.2012
Tarja Ojanne

Kanan hyvinvointi ja ruokinta, tietopaketti
Mitä hyvinvointi on?
Hyvinvointi on fyysistä ja psyykkistä terveyttä tasapainossa ympäristön kanssa, jossa eläinten perustarpeet
tyydyttyvät ja niillä on mahdollisuus reagoida lajityypillisellä tavalla ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin.
Lajikohtaisten tarpeiden tuntemus on avaintieto oikeaan hoitoon ja olosuhteisiin. Lajinmukaisen käyttäytymisen
estyminen saattaa aiheuttaa käyttäytymishäiriöitä (kanalla esim. kannibalismia) sekä heikentää vastustuskykyä.

Kaikille eläimille yhteiset perustarpeet

Lajinmukaisia tarpeita

(Brambell’s Five Freedoms 1965)
1. Tilava, suojaava ja puhdas pitopaikka
2. Säännöllinen hoito
3. Asiallinen kohtelu
4. Välitön sairaudenhoito
5. Liikuntaa ja lepoa sopivassa suhteessa

Kana (linnut yleensäkin)
2. Munintarauhaan vetäytyminen
3. Orrelle nousu (orret ajoissa)
4. Puhdistautuminen ja kylpeminen
5. Sukiminen, siipien räpyttely, venyttely

Yhteistä myös
1. Luonnollinen suvunjatkaminen (kanalla valon
merkitys) ja jälkeläisten hoitaminen,
ravinnon etsintä
3. Lajin erityistarpeet huomioiva RAVINTO

Kanan hyvinvoinnin kannalta kriittisimpiä vaiheita ovat





Haudonnan alku (sata ensimmäistä tuntia)
Untuvikon kaksi ensimmäistä elinviikkoa
Muninnan alku
Siirrot ja kuljetukset

(Maatiais-) kanan hyvinvointi ruokinnan kannalta katsottuna
1.
2.
3.

Kanan ruuansulatuksen ja ravitsemuksen erityispiirteiden huomioiminen ravinnossa
Käyttäytymisen lainalaisuuksien (arvojärjestys, yksilöetäisyys/eläintiheys) huomioiminen
Säilytystoiminnan tavoitteiden mukaisuus

Kanan ruuansulatus ja ravitsemus
Kuva Per Anderson: Siipikarjan taudit 1974
Linnuilla ole hampaita, vaan ne huuhtelevat ruuan alas
sellaisenaan veden avulla. Kanalla on kupu (1), johon ruoka
varastoituu. Kuvussa ja sitä seuraavassa rauhasmahassa (3)
ruokamassa alkaa sulaa ja se pehmenee. Mekaaninen
hienontaminen alkaa vasta lihasmahassa eli kivipiirassa (6).
Lihasmahan voimakkaat lihakset jauhavat rehun karkeat
osaset hienoksi soran avulla. Kana tarvitsee säännöllisin
välein karkeaa soraa, raekoko 3 - 6 mm, poikaset 2-3 mm.
Ravinteet imeytyvät suoliston seinämän läpi elimistöön ja
uloste poistuu kanan kehosta yhteissuolen (11) kautta.
Kanan virtsa-aine on kiinteää, valkoista ainetta ulosteen
pinnalla.
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Kana on kaikkiruokainen





Kana on luonnossa tottunut etsimään ruokansa puunkarikkeiden alta ja kasvinjäännöksistä (siemeniä,
matoja, hyönteisiä, toukkia).
Vaikka kesykanan ravinnonsaanti on turvattu, on sillä silti tarve kuopsutella ja opettaa poikasensakin
Ravinnonetsintä lisää kanan päivittäistä liikuntaa ja pitää kynnet lyhyinä
Kuopsutteluun oppiminen jo untuvikkovaiheessa vähentää myös höyhenten nyppimistä ja nokkimisen
todennäköisyyttä aikuisiässä

Kanan rehun tarpeeseen vaikuttavat:
 Perinnölliset tekijät (eläimen koko, rehunkäyttökyky, sukukypsyysikä, tuottavuus)
 Sukupuoli
 Tuotosvaihe (runsas muninta vai sulkasato, nuorikko tarvitsee energiaa vielä myös kasvuun)
 Liikunnan määrä (eri hoitomenetelmät)
 Ympäristön lämpötila (ihannelämpötila energiankulutuksen kannalta olisi + 23 C)
 Eläimen terveydentila (höyhenpeitteen kunto)
Rehun energia- ja valkuaispitoisuus
 Kana tarvitsee rehun energiaa ylläpitoon, kasvuun ja tuotantoon (lisääntymisen)
Valkuaista tarvitaan kudosten rakentamiseen ja ylläpitoon (lihakset, höyhenet ja munat)
Valkuaisaineet koostuvat aminohapoista. Kanan valkuaistarve on yksittäisten aminohappojen tarvetta.
Rehu on biologisesti sitä arvokkaampaa, mitä paremmin se vastaa tähän aminohappo-tarpeeseen
Täysipainoinen ruokinta edellyttää että ainakin osa kanan valkuaisrehusta on eläinperäistä, sillä
eläinvalkuaisen aminohappokoostumus vastaa paremmin siipikarjan tarpeita
Valkuaisrehun osuus päivän rehuannoksesta on korkeintaan 20 – 25 %
 Rehun energiapitoisuutta on helppo nostaa lisäämällä siihen vehnää tai rypsiöljyä (1-2 %)
 Rehun energia- ja valkuaispitoisuuden oikea suhde on tärkeä
 Viljan valkuaispitoisuus vaihtelee vuosittain, huomioitava sekoitettaessa rehuja itse
 Tuotantokana kuluttaa rehua 38 - 44 kiloa vuodessa (105 - 120 g/pv), maatiainen vähemmän

Rehun raaka-aineet
Perusrehu
Vilja muodostaa kanan ravinnosta pääosan (60 - 70 %)
Kauraa suositellaan erityisesti poikasille. Kaura sisältää rikkipitoisia aminohappoja, jotka edistävät
höyhenten kasvua ja ehkäisevät kannibalismia. Muniville kaura on yksinomaisena viljana liian kuitupitoista
Ohra on munivien kanojen energiarehua, mutta sen liian runsas syöttö rasvoittaa ja aiheuttaa ulosteiden
tahmaisuutta. Ohran käyttö suhteessa kauraan saa lisääntyä kanan ikääntyessä
Vehnä on energiapitoinen, mutta vähäkuituinen vilja. Runsas vehnänsyöttö saattaa aiheuttaa kudosten
pehmenemistä, joka saattaa munivilla kanoilla johtaa esimerkiksi munajohtimen esiin luiskahtamiseen. Kana
osaa valikoida vehnänjyvät kokojyväseoksesta.
Ruista ei suositella kanoille, sillä se saattaa aiheuttaa ripulia
Viljan laatu vaihtelee vuosittain, analyysi
Vastapuitua viljaa ei tule antaa eläimille heti, sillä E-vitamiini kehittyy jälkikypsymisen seurauksena vasta 2-3
kuukauden kuluessa
Raakaravinto käyttäytyy ruuansulatuselimistössä eri lailla kuin valmiiksi prosessoitu rehu, joissa viljalajien
suhde on erilainen
Ravinnon laatu vaikuttaa ruuansulatuselimistön kehitykseen (Pulliainen)

Valkuaisrehu
Viljassa on valkuaista 10 - 13 prosenttia, kun kanan valkuaistarve on 15 - 17 %. Tarvitaan siis
valkuaisrikkaampaa rehua täydentämään viljan valkuaista
Suomalainen kananrehuteollisuus käyttää valkuaisrehuna soijaa (valk.-% 44) tai kalarehua (valk. jopa 60 %)
Soija on kasviperäisistä rehuista lähinnä kanan tarvetta, mutta tuontitavaraa
Suomessakin nykyään viljeltävä härkäpapu on koostumukseltaan lähinnä soijaa
Kalaa käytettäessä tärkeää raaka-aineiden tuoreus ja käyttömäärien kohtuullisuus
Kalajauhon käyttösuositus kanalle on enintään 5 % päiväannoksesta, tuoretta kalaa vähän enemmän
Ruskeita munia munivien kanojen munat ovat herkempiä makuhaitoille kuin valkoiset, syynä kuitenkin
rypsi- tai rapsiruokinta eikä kalan käyttö
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Kotivaraisesti valkuaista saa mm. hapan-maitotuotteista ja munista
Maitotuotteita käytetään vain hapatettuna, märkärehuun lisättynä tai sellaisenaan juotuna, myös vettä
pidetään tarjolla aina
Hapattamaton maito, kuin myös maitojauhe tai jäätelö aiheuttavat vetelää ulostetta
Kotoiset palkokasvit (herne, virnat, apila) ovat hyvää valkuaislisää, mutta niiden annostelussa on syytä olla
varovainen. Keltuainen reagoi herkästi kasvien sisältämiin väriaineisiin. Herneen aminohappokoostumus ei
myöskään vastaa täysin kanan tarpeita, liian runsas syöttö saattaa aiheuttaa nokkimista (kannibalismia).
Herne annetaan aina murskattuna ja enintään 5 – 15 % päivän rehuannoksesta
Lihaperäisen rehun (liha- ja lihaluujauho) käyttö on teollisissa rehuissa kiellettyä eläintautien vaaran vuoksi
vuodesta 2001 alkaen. Samoin on lihaa sisältävän suurtalousjätteen käyttö kanoille kielletty. Pienkanalassa
voidaan perheen lihaperäiset ruuantähteet toki käyttää osana kotitalouden kierrätystä.
Öljykasvit täydentävät rehun valkuaisaine-koostumusta ja lisäävät energiapitoisuutta. Kasviöljylisäys voi
vaikuttaa myös munan laatuun (Pellavamuna, Omega-muna). Rypsi- tai pellavaöljylisäys on kuitenkin vain 2
- 3 %, sillä runsaampi käyttö saattaa aiheuttaa makuhaittoja varsinkin ruskeita munia munivilla kanoilla.
Runsaampi öljyn käyttö vaikuttaa myös rehun olomuotoon.

Karkea rehu
Karkea rehu antaa kuitua, väriaineita ja vitamiineja, tuo vaihtelua ja lisää ”työtä”
Vihannasta väriä ja vitamiineja: nurmirehu (tuorerehu, kuivaheinä, laidun)
Juurekset ja vihannekset tarjotaan raakana
Perunaa ei lasketa karkea rehuun ja se tarjotaan kanalle aina keitettynä

Kanankalkki ja sora
Kanankalkkia pidetään lattiakanalassa aina tarjolla erillisessä astiassa, josta kana käy hakemassa sitä tarpeen
mukaan
Joissakin täysrehuissa kalkkia on riittävästi (kalkin antotarve ilmenee vakuustodistuksesta). Jos kana ei saa
ravinnosta riittävästi kalkkia, se käyttää kehoon varastoitunutta kalkkia, ’munii luistaan’, mikä johtaa kalkin
puutokseen muutamassa päivässä
Kalkki voi olla kanakalkkia tai näkinkuorta. Monet pitävät näkinkuorta luonnollisempana elollisen
alkuperänsä vuoksi, mutta sen maahantuonti on EU:ssa kielletty.
Kana tarvitsee säännöllisesti soraa, jonka avulla karkea rehu hienontuu lihasmahassa, koska kanalla ei ole
hampaita. Kana osaa pidättää soraa sisällään, joten sen tarve ei ole aivan päivittäistä. Soran raekoko
muniville on 3 - 6 mm, poikasille 2 - 3 mm.

Vesi








Vettä pidetään tarjolla aina
Kanalla ei ole hampaita vaan se huuhtelee ruuan alas
vedellä, joten ruoka- ja juoma-astiat on sijoitettava
karsinassa lähelle toisiaan
Munantuotantoon tarvitaan paljon vettä,
munintaprosentti vaikuttaa suoraan vedenkulutukseen
Kana juo 2 - 3 desilitraa vettä vuorokaudessa (tai 2 x
rehunkulutus), kulutus vastaa (suhteessa kokoon)
aikuisella ihmisellä yhdeksää litraa
Jo muutaman tunnin katkos vedensaannissa alentaa
munintaa. Muutos tapahtuu kuitenkin vasta 2 - 3
vuorokauden viiveellä, jolloin yhteyttä ei aina huomata.

Rehujen jaottelu
Valmisrehut
Aikuisen kanan ruokkiminen kotoisesti onnistuu hyvin, mutta kasvavan poikasen tarpeiden huomioon ottaminen
edellyttää paneutumista. Helpoin ja turvallisempi tapa ruokkia kanat on hankkia niille valmiita teollisia kananrehuja.
Valmisrehujen valkuaisrehuna käytetään lähes yksinomaan soijaa, joka vastaa hyvin kanan valkuaistarpeeseen, mutta
on tuontitavaraa.
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Teollisia munitusrehuja on kolmenlaisia:
1. Täysrehu sisältää nimensä mukaisesti kaiken, mitä kana tarvitsee. Lisäksi tarvitaan vain vettä ja soraa
(kanankalkkia). Raakavalk. 16 %
2. Puolitiivisteen kanssa voidaan hyödyntää kotoista viljaa. Rv. 24 %.
3. Tiiviste sekoitetaan jauhettuun viljaan. Rv. 42 %. Tiivistettä käytetään noin 20 % kokonaisrehumäärästä ja
sen tasainen sekoittuminen viljaan on tärkeää.
Kullakin ikävaiheella on omat rehunsa:
1. Poikasrehuja käytetään 5 – 6 viikon ikään asti. Ne ovat täysrehuja sisältäen kaiken mitä kehittyvä ja kasvava
poikanen tarvitsee. Valkuaista poikastäysrehuissa on noin 19 %.
2. Kasvatusrehuun siirrytään 6 – 7 viikon iässä ja sitä syötetään lähelle munintaikää. Kasvatuskauden
valkuaistarve on alhaisempi kuin pikkupoikasilla, riittää kun rehussa on valkuaista noin 16 %. Kasvatusrehut
ovat nykyään täysrehua, jonka lisäksi voidaan antaa jyviä lähinnä opetusmielessä. Kasvatuspuolitiivisteitä ei
enää valmisteta ja munituspuolitiivisteen käyttöä jo kasvatusaikana rajoittaa kalsium, jota on
munitusrehuissa 3 – 4 -kertaisesti.
3. Munitusrehuun siirtyminen tapahtuu aikaisintaan 18 – viikon iässä. Munintaansa aloitteleva kana kasvaa
yhä ja vaatii siksi erityisen täysipainoista, munantuotannon ravinnetarpeet huomioivaa rehua. Munivan
kanan valkuaistarve on alussa noin 17 %, josta se laskee loppumunintaa kohti 1 – 2 %. Munitusrehu on joko
täysrehua tai puolitiivistettä. Puolitiivistettä suositellaan käytettävän 40 % (käytännössä sitä on aina
tarjolla), loput 60 % lähinnä kokojyvää.
Pienkanalan rehuvaihtoehtoja rajoittaa monien rehulajien myynti irtotavarana tai suursäkeissä. Rehun saanti on
syytä varmistaa ajoissa, koska kaupan tilaukset ja kuljetukset tapahtuvat määrävälein.
Rehut ovat olomuodoltaan nykyään mureista tai rakeista. Kana pitää erillisistä partikkeleista koostuvasta ruuasta
enemmän kuin kovin hienoksi jauhetusta. Mureista tai rakeista rehua ei kana myöskään pysty valikoimaan kuten
jauheista. Toisaalta rakeinen rehu on nopeasti nautittu ja aikaa jää ehkä liikaakin joutenoloon.
Rehusäkissä on mukana vakuustodistus, josta ilmenee käyttöohje ja viimeinen käyttöpäivä. Vakuustodistus ja
ostokuitti kannattaa säilyttää ainakin koko säkin syötön ajan.
Lisätietoa kananrehuista ja ruokinnasta: www.farmit.net ( kotieläimet  siipikarja),
www.raisioagro.com ja Rehumakasiini–lehti, www.suomenrehu.fi ja Kotieläin-lehti , www.rehux.fi

Miten kanan käyttäytyminen on hyvä huomioida ruokinnassa ja kanalavarustuksessa?
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Kanat ruokailevat laumassa vallitsevan arvojärjestyksen mukaan, hierarkiassa ylempänä olevat ensin.
Ruokintatilaa varataan riittävästi ja tasaisesti koko alalle, että kaikilla on mahdollisuus päästä syömään.
Vesi- ja rehuastiat sijoitetaan lähelle toisiaan, koska kanalla ei ole hampaita, vaan se huuhtelee rehun alas
veden avulla
Ruokinta- ja juomalaitteiden korkeus mitoitetaan eläinten koon mukaan. Astian reunan oikea korkeus on
eläimen selän tasolla
Rehua suositellaan pidettäväksi tarjolla aina, mutta toisaalta tuoreen rehun tarjoaminen kiihottaa
ruokahalua varsinkin sisäruokailukautena
Kana pitää pienistä, erillisistä partikkeleista (2 - 3 mm) koostuvasta ruuasta enemmän kuin kovin hienoksi
jauhetusta
Kokojyvien antaminen kuivikkeisiin antaa kanoille työtä, ohessa hoituvat sekä kynnet että kuivike
Vilja-annos annetaan kerta-annoksena, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus saada osansa. Jos viljaa
ripotellaan pitkin päivää, ottavat nokkimisjärjestyksessä ylimpänä olevat aina osansa ja arvojärjestyksessä
alimmat jäävät ilman
Rehun vaihto lajista toiseen tehdään vähitellen, kana on tapauskollinen eikä pidä äkillisistä muutoksista
muutenkaan
Vaihteleva olomuoto (karkeus, kuiva-ainepitoisuus) kiihdyttää kanaa syömään, syöminen myös kestää
kauemmin kuin valmisrehun hotkiminen. Tämä jättää vähemmän aikaa kohdistaa mielenkiinto
lajitovereihin.

Maatiaiskanan ruokinnassa huomioitavaa
Säilytysohjelman tavoitteiden suhteen:
Vältä korkeita valkuaispitoisuuksia, joka kiihdyttää munintaa ja kasvua
Perusravintona on vilja kohtuullisella valkuaistäydennyksellä vahvistettuna
Laidunkauden aikana ulkoa siemeniä, matoja, hyönteisiä, toukkia
Rikkasiementen maittavuus ja vaikutus munaan vaihtelee (Pulliainen 1987)
Laidunkauden ulkopuolella on perusrehua (vilja) täydennettävä palkokasveilla, hapanmaitotuotteilla,
keittiötähteillä, muita:
Juurekset, kaali ym. ympärivuotisesti saatavilla oleva antavat työtä ja viihdykettä
Puhdas vesi, kanankalkki ja sora kuuluvat kanalan perusrehuihin
Märkärehuruokinta
 Märkärehu (ape, sokelo, sakka, pöperö jne.) on kanoille erityistä herkkua, kun ne on ensin siihen totutettu
 Ape sisältää esim. ohrajauhoa, keitettyä perunaa, vihannesta, idätettyä viljaa, murskattua apilaa,
heinäsilppua, kuivattuja yrttejä, nokkosta, viherjauhoa, lesettä ym.
 Seos kostutetaan piimällä ja/tai kuumalla keitinvedellä ja seoksen annetaan tekeytyä
 Kana on arka kuumalle, joten appeen on annettava jäähtyä ennen tarjoilua
 Aperuokia käytettäessä on astioiden puhdistaminen käytön välillä tärkeää bakteerivaaran vuoksi.
 Myös vettä aina tarjolla
Poikasruokinta
 Kananpoikasten kotoinen ruokinta vaatii astetta enemmän tietoa, vaivannäköä ja huolenpitoa kuin
aikuisten, emo kyllä huolehtii opetuksen ja ohjauksen, kunhan tarjolla on ruokaa
 Perinteinen pelkkä raaka kauraryyni ei ole untuvikkojen ruokaa; se on ravitsemuksellisesti köyhää ja
muuttaa ruuansulatuselimistön liian emäksiseksi, jolloin poikaset altistuvat herkästi kokkidioosille (kanan
sisäloistauti)
 Raejuustoa tai murskattua kananmunaa voi antaa emon alta syntyneille untuvikoille
Luomuruokinta
 Kiinnostus kanojen (ja poikasten) luonnonmukaiseen ruokintaan on kasvavaa. Se edellyttää siipikarjan
ravitsemuksen ja rehuraaka-aineiden tuntemusta. Luonnonmukainen poikastuotanto on virallisen
luomujärjestelmänkin piirissä vielä siirtymävaiheessa.
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