PRACTICE ABSTRACT

Kuluttajien ja sidosryhmien mieltymykset eläinten
hyvinvointiin ja tarkkuustarkkuuteen perustuvaan

ClearFarm haastatteli kaikkia sika- ja maitoalan
arvoketjujen keskeisiä toimijoita heidän tarpeistaan ja
mieltymyksistään tarkkuustarkkailun suhteen.
Kuluttajat olivat yhtä mieltä siitä, että tarkkuustarkka
kotieläintuotanto voisi tuoda monia etuja
tuotantoeläimille, viljelijöille, tuottajille ja kuluttajille.
Heille teknologia voi auttaa tyydyttämään
kulutukseen liittyviä lyhyen aikavälin tarpeita, kuten
makua ja elintarvikkeiden turvallisuutta. Se voi
myös auttaa tyydyttämään eläinten hyvinvointiin
ja ympäristövaikutuksiin liittyviä tarpeita, ja
mikä tärkeintä, se voi vastata täyttämättömään
tarpeeseen lisätä eläintuotantoketjujen avoimuutta ja
luotettavuutta.
Heidän pääasiallinen huolensa oli, että
tarkkuustarkkuuseläintuotannosta tulisi eräänlainen
kotieläintuotannon robotisointi eläinten ja viljelijöiden
kustannuksella, kun tuotantojärjestelmiä tehostetaan
entisestään. Kuluttajat olivat myös huolissaan siitä,
miten teknologia nostaisi hintoja, ja he korostivat
avoimuuden, luotettavuuden ja luotettavuuden
merkitystä.
Maatalousyrittäjät liittivät täsmäkotieläintuotannon
mahdollisuuksiin huolehtia jokaisesta yksittäisestä
eläimestä, pysyä kilpailukykyisenä markkinoilla ja
tarjota uusia myyntimahdollisuuksia paremman
tuotesegmentoinnin ansiosta. Samalla todettiin,
että tarkkuustarkkuuseläintuotantotekniikoiden
käyttöönotto edellyttää innovaation hyväksynnän
lisäämistä ja että koettujen hyötyjen on oltava riskejä
suuremmat.
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Seuraa meitä osoitteessa

Maanviljelijäosuuskuntien odotettiin, että
täsmäkotieläintuotannon avulla voidaan tuottaa
riittävästi liha- ja maitotuotteita maailmanmarkkinoiden
tarpeisiin ja että sen avulla voidaan vastata suoraan
yksittäisten eläinten tarpeisiin. Ne pitivät myös
yksityisyyden suojaa keskeisenä asiana, joka on otettava
huomioon.
Jalostajat ja teurastamot totesivat, että
täsmäkotieläintuotannon avulla on mahdollista arvioida
eläinten koko elinkaari. Lisäksi täsmäkotieläintuotanto
voi tarjota lähestymistavan hyvinvointistandardien ja
merkintöjen yhdenmukaistamiseen Euroopassa. Heidän
vaatimuksensa oli, että tarkkuuseläintuotantotekniikan
ei pitäisi olla eläimille invasiivista.
Jälleenmyyjät mainitsivat, että täsmäkotieläintuotanto
tarjoaa mahdollisuuden päästä uusille
markkinasegmenteille ja käydä kauppaa avoimemmilla
tuotteilla. Ne myös ehdottivat, että tarkkuustarkka
kotieläintuotanto voi lisätä arvoketjun läpinäkyvyyttä
ja auttaa yhdenmukaistamaan merkintätapoja koko
EU:ssa.
Teknologian tarjoajien kannalta täsmäkotieläintuotanto
voi optimoida rutiiniprosesseja ja vähentää samalla
viljelijöiden työtaakkaa. Ne varoittivat kuitenkin
vaatimuksesta, jonka mukaan tarvitaan vankka ja
turvallinen tieto(tallennus)järjestelmä.
Konsultit ja tutkijat totesivat, että
täsmäkotieläintuotanto voi optimoida koko arvoketjun,
kun siihen yhdistetään innovatiivista teknologiaa,
algoritmeja ja tiedonhallintavälineitä. Mainittiin
vaatimus, jonka mukaan täsmäkotieläintuotannon on
vastattava nykyaikaisen karjankasvatuksen vaatimuksiin.
Eläinten eturyhmät totesivat lopuksi, että
täsmäkotieläintuotannolla on mahdollisuuksia
varmistaa, että eläimiä kohdellaan eläinystävällisesti,
että se helpottaa eläinten hyvinvointia koskevien
standardien asettamista ja että täsmäkotieläintuotanto
voi edistää julkista keskustelua, joka voi edistää oman
kulutuskäyttäytymisen kriittistä arviointia.
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