
"Tyhmä -asema" on 

tyypillisesti rakennettu 

kahdesta osasta ja 

vapaaruokinta-automaatista.  

"Tyhmä -asema" on 

yksinkertaistettu 

treenausasema. 

Siinä ensikot palkitaan, kun 

ne kulkevat kapean reitin 

läpi. 

H3D – Ensikoiden treenaus ruokinta-asemalla 

 

Ensikoiden treenauksessa ruokinta-asemilla tulee varmistaa, että ensikot / 

emakot pääsevät helposti syömään.  

1. Harjoitteluaika  

• Aloita harjoittelu, kun ensikot ovat noin 90 kg / 5 kk ikäisiä (22 

viikon ikäisiä) 

• Vältä treenauksen aikana samanaikaisesti:  

o yhdistelyjä, kiihotusruokintaa, siementämistä, tai ensikoita, 

jotka ovat siemennetty alle 4 viikkoa sitten 

 

2. Tuonti erilliseen treenaus –karsinaan  

• Pidä ensikot omissa ryhmissään treenaus -karsinaan vietäessä 

(tyhjennä edelliset).  

• Vähennä ruokintamäärää siirtoa edeltävänä päivänä 

• Laita elektroninen korvamerkki kaikille ensikoille, sekä tarkista 

merkinlukijan toiminta  

• Siirrä koko ryhmä kerralla treenaus -karsinaan 

• Aseta asema niin, että kaukalo on näkyvillä kaksi ensimmäistä 

päivää 

• Aseta sisääntuloportit joko auki, tai aseta ne "pehmeästi sulkeva" -

asentoon 

 

3. Treenausohjelma  

Jaa karsina kahtia kahtena seuraavana aamuna, jolloin näet mitkä eläimet 

osaavat kulkea aseman läpi 

• Kerää eläimet karsinaan toiselle puolelle 

• Kun ruokinta alkaa, ruuhelle tulee olla vapaa pääsy ja 

sisääntuloportti tulee olla helppo käyttää  

• Tarvittaessa levitä ruokaa aseman lattialle ja sulje eläin ruokailun 

ajaksi asemaan.  

o Vältä eläinten ajamista asemaan, vaan ohjaa eläin ruuan 

perässä asemaan, sillä syödessä eläimet eivät pelkää.  

• Palaa takaisin ja varmista, että eläimet ovat menneet aseman läpi 

• Auta viimeisiä ja avaamalla aseman portti  

 

Kolmen tai neljän päivän kuluttua karsinaa ei enää jaeta kahteen 

treenaamista varten 

• Tarkkaile päivittäin eläinten ruokailua "syönti" -listan avulla 

• Alle viikon (suositus alle 4 pv) tai 4 viikon kuluttua siemennyksestä 

oleva ensikko voidaan siirtää treenaus -karsinaan  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa esimerkki treenaus-

karsinasta, joka voidaan jakaa 

kahtia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensikoiden ruokinta-asema treenauksessa, on suositeltavaa hyödyntää eläinten luontaista uteliaisuutta. 

 "Tyhmä -asema" voidaan asentaa karanteeni -osastoon, tai ensikoiden osastolle. Ensikoita voidaan ruokkia 

vapaasti vapaaruokinnalla korkeintaan kahden viikon ajan. Ensikoita tulisi olla vain 10 eläintä / asema. 

Mikä voi mennä pieleen? 

• Nuoria eläimiä on treenattu liian vähän. Tämä aiheuttaa enemmän työtä myöhemmin, kun 

varmistetaan, että kaikki emakot ovat syöneet  

• Tiineenä ensikoiden treenaaminen on valitettavaa, sillä tiine eläin on paljon haavoittuvampi, kuin 

siementämätön ensikko.   

• Treenaaminen erottelu -alueella lisää yliahtaiden erottelualueiden riskiä, sekä vähentää asemien 

kapasiteettia muilta eläimiltä.   

 

1. Nuoret ensikot voivat aloittaa treenauksen "tyhmällä -asemalla" 1 – 2 viikon ajan ennen varsinaiselle 

asemalle siirtoa.  

Ennen siemennystä ensikoita tulisi treenata varsinaisella, samanlaisella asemalla, kuin tiineiden 

osastossa on. Oletuksena on, että tämä treenaus kestää noin kaksi viikkoa.  

On tärkeää, että suunnittelet ryhmien etenemiset treenauskarsinoissa jo etukäteen. On myös 

suositeltavaa, että treenaat ensikot pienissä omissa ryhmissään, missä on 15 – 20 ensikkoa.  

2. Hieman nälkäinen ensikko on motivoituneempi etsimään ruokinta-asemaa. Tämän vuoksi niitä ei saa 

ruokkia muuten kuin ruokinta-asemalla.  

Elektroniset korvamerkit mahdollistavat eläinten laittamisen ruokintakäyrälle ja "syönti" -listan 

käyttämisen. Muista sijoittaa korvamerkki korvaan niin, että se olisi lähimpänä lukijaa (valmistajasta 

riippuva).  

Ensikon helppo pääsy ruokinta-asemalle ja ruuhelle ensimmäisinä päivinä varmistaa, että ne oppivat 

käyttämään ruokinta-asemaa. Sen vuoksi sisääntuloportit asetetaan siten, että ne sulkeutuvat hitaasti 

ja pienellä voimalla. Asemia tulee valvoa päivittäin. 

Ruokinta-annosten jakoajat asetetaan seuraavasti: (tarkastetaan ruokinta-asemilla) 

   

3. Henkilökunnan hyvä eläinten seuranta/havainnointi lyhentää treenausajan tarvetta. 

Jos eläimet kulkevat aseman läpi syömättä, voidaan ensikko pysäyttää portein asemaalle. On A ja O, 

että enskoita käsitellään kärsivällisesti ja eläimen oman oppimisnopeuden mukaan. On myös tärkeää, 

ettei eläimiä auteta niin paljon, että ne oppivat syömään ainoastaan, kun henkilökunta on läsnä.   

Käytä "syönti" -listaa apuna tarkistamiseen, onko kaikki ensikot syöneet tarpeeksi ruokaa. Listalle voi 

laittaa esimerkiksi kaikki ne siat, jotka ovat syöneet alle 75 % päiväannoksesta.   

Kuivaruokinta 

(100 g/annos)

Liemiruokinta 

(1000 g / annos)

Sekunttia jokaisen annoksen välillä 35 75

Sekunttia viimeisestä annoksesta, 

sisääntuloportin avaamiseen 120 180


