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Hankesuunnitelman mukaista tuottajamatkaa Tanskaan yritettiin järjestää vuonna 2017 kahdesti
mutta ajankohdan löytäminen oli haastavaa. Loppuvuodesta saatiin ajankohta lyötyä lukkoon ja tuottajamatkan järjestelyt hyvään vauhtiin.
Suomen lumesta ja pyrystä päästiin kiertoteitä pitkin Tanskan vesisateeseen vihdoin myöhään maanantai iltana. Matkalle lähtöön oli valmistauduttu pitämällä vapaata omasta kanalasta, sillä tilakäynneillä edellytetään 48h poissaoloa muilta kuin ketjun sisäisiltä siipikarjatiloilta. Matkalle osallistui
kuusi broileremotuottajaa.
Tilakäyntejä oli yhteensä neljä, joista jokainen oli sopimustuottajatila, kuten jokainen hankkeen piirissä oleva sopimustuottaja Suomessa. Tanskassa on myös DanHatchin omassa omistuksessa olevia
tuotantotiloja, joissa emme käyneet. Vieraillut tilat ovat isoja, noin kaksinkertaisia Suomen tiloihin
verrattuna. Tämä tuo tiettyjä etuja resurssien käyttöön ja on yksi tekijä tuotannon kannattavuudessa.
Yhteistä tiloille oli, että lähes kaikki kanalat olivat perussuunnittelultaan samanlaisia – ja erilaisia
suomalaisen suunnitteluun verrattuna. Tiloilla oli leveitä osastoja (n. 24m), joissa on kaksi pesälinjaa.
Suomessa tällaisia kanaloita on kaksi kappaletta. Erikoisuutena näissä kuitenkin, että leveässä hallissa
oli vain yksi kukkoruokkija hallin keskellä. Näimmekin käytännössä ja videoltakin, miten kukot saapuvat kanalan eri osista omalle ruokkijalleen ruokinta-aikana. Lisäksi erona suomalaiseen suunnitteluun on hyvin lyhyt ja matala ritilätila. Tanskalaiset perustelevat tämän käyttöä alhaisemmalla lattiamuninnalla, mutta tulokset lattiamuninnan osalta on meillä Suomessa selkeästi alhaisemmalla tasolla.

Yleinen siisteys kanaloiden ulkopuolella on hyvin hallussa. Sen sijaan kanalan munienkeruu tiloissa
ja hoitohuoneissa voisi suomalaisen silmin olla parantamisen varaa. Kahdella tilalla oli munien robottipakkaaja (alla olevassa kuvassa), jollaista ainakaan itse en ollut koskaan nähnyt.

Yhdellä tilalla oli kanalan katto täynnä aurinkopaneeleita. Tämä kiinnosti myös matkassa olleita tuottajia. Lisäksi tilojen pihasta löytyy poikkeuksetta suuri viljasiilo. Kokonaisen oman viljan käyttö
emojen ruokinnassa on käytössä lähes jokaisella tilalla. Tämä on ollut kannattavuustekijä, mutta myös
emojen hyvinvointia lisäävänä tekijänä toivottu. Tuotantotulokset ovat yhtä hyviä täysrehun tai viljatiivisteen tai jopa täysrehu+vilja yhdistelmän kanssa. Täysrehun kanssa voidaan käyttää 10-15%
viljaa ilman sen suurempia vaikutuksia tuotantotuloksiin.

Tapasimme DanHatchin väkeä Tanskan pääkonttorissa pidetyssä tilaisuudessa. Kävimme läpi Tanskan tuotantotuloksia ja yhtiön terveisiä yleisesti. Muutama nippelitieto tuli kirjattua ylös. Nuorikkokasvatuksessa rehua kuluu 7,65 kg/kana. Yhtiöllä on oma kiinniottoporukka, joka siirtää kaikki nuorikot munitustiloille. Munituksessa Tanskassa lasketaan 11,30 €/kana, joka jää tuottajalle palkkaa,
korkoja ja kiinteitä kuluja varten. Kukkojen paino ei ylitä 4kg @34vko. Näin niiden kunto pysyy
parhaimpana tuotantokauden edetessä.

