H5B – Ensikon toinen kiima

Kirjaamalla ensimmäisen kiima ylös voidaan suunnitella, siemennetäänkö
ensikko toiseen vai kolmanteen kiimaan, sekä pystytään antamaan
kiihotusrehu oikeaan aikaan.

1. Ensikoiden kiimantarkkailu:
• Anna karjukontaktia päivittäin, kun ensikot ovat 28 – 30 viikon
ikäisiä (6,5 – 7 kk), jotta ensikot tulisivat 1. kiimaan.
• Käytä 5 -kohdan -mallista kiimantarkistusta, tai vähintään
ratsastustestiä
• Käytä karjua ensikoiden karsinoissa
• Kiima-aika merkataan ensikkoon sekä kirjapitoon
• Käytä 3- viikkovärijärjestelmää ja kirjoita viikonpäivä

Toimintaohje 2. kiimaan:
Viikon kuluttua ensimmäisen kiiman merkinnästä.
• Siirrä "saman väriset" samaan karsinaan tai siemennyshäkkiin.
• Nosta ruokintataso 3,5 ry/ päivä tasolle
Kahden viikon kuluttua ensimmäisen kiiman merkinnästä.
• Aloita päivittäinen karjukontakti
• Aloita päivittäinen kiimakontrolli
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Kun ensimmäinen kiima on
löydetty, 2. kiima tulee 90
%:lla ensikoista 21 +/- 2
päivän päästä.
Esimerkki kiimamerkinnästä:
• 1 = vihreän viikon
maanantai
• 2 = sinisen viikon tiistai
• 3 = punaisen viikon
keskiviikko

1. Jotta voidaan toimia oikein toisen kiiman kanssa, on ensikolta täytynyt havaita 1. kiima.
Ensimmäiset näkyvät kiiman merkit ovat: turvonnut ja punoittava vulva, lisääntynyt aktiivisuus /
uteliaisuus, mahdollisesti hyppii toisten ensikkojen päälle. Merkkaa ensikko, jos se seisoo karjulle.
Kaikki ensikot eivät näytä selvää kiiman merkkiä, (mitä vanhemmaksi ensikko tulee sitä vähäisemmiksi
tulevat kiiman ulkoiset merkit) siksi on tärkeää, että ensikoille tehdään aktiivisesti kiimantarkkailua.
Kiimantarkkailua on tehtävä järjestelmällisesti joka päivä samaan aikaan. Käytä kiimantarkkailussa aina
karjua mukana. Ensikolta täytyy löytää seisontarefleksiaika myös 1. kiimassa. Seisontarefleksi testataan
joko 5 -kohdan stimulointimallilla tai vähintään kokeilemalla ratsastustestiä.
5 -kohdan stimulointimalli:
1. Painele kylkeen joko kädellä tai polvella
2. Painele ja nosta nivusesta
3. Painele vulvan alta
4. Painele selän päältä
5. Tee ratsastustesti
On suositeltavaa käyttää järjestelmää missä merkataan sekä sikaan, että paperille/ ohjelmaan
ensikoiden numerot ja kiima-ajankohdat, kun ne ovat tulleet ensimmäiseen kiimaan. Tästä
ajankohdasta ensikot tuleva 21 +/-2 päivän päästä toiseen kiimaan.
Toimintaohje toiseen kiimaan:
• Käytä kolmea eri väriä ja vaihda väriä viikoittain, kun merkkaat 1. kiiman.
o Merkintäväri helpottaa löytämään ensikot, mitkä ovat tulossa samaan aikaan kiimaan.
o Merkintätavasta on helpompi nähdä, mille ensikoille tulisi antaa kiihotusruokinta
ennen toista kiimaa (annetaan 7 – 14 päivää ennen seuraavaa odotettua kiimaa)
o Saman väriset ensikot on helpompi kerätä yhteen karsinaan. Siten saman karsinan
esikot tulevat samoihin aikoihin kiimaan, jolloin kiihotusruokinta pystytään tekemään
oikein. Kiihotusruokinta lisää irtoavien munasolujen määrää.
o Merkkaa ensikon numero ja viikkonumero esim. korttiin. Jos värimerkintä katoaa, tieto
on silti löydettävissä.

