
 

 

 

H12 – Sijaisemo heikentyneille porsaille 
 

On väistämätöntä, että joku porsas ei kasva yhtä hyvin, kuin 

muut pahnueessa. Nämä kannattaa siirtää sijaisemolle.  

1. Sijaisemo kasvattaa porsaita, jotka eivät pärjää oman 

pahnueen joukossa. 

2. Sijaisemo on hyvin toimiva emakko, joka on vieroittanut 

tasaisen kokoisia vahvoja porsaita, jotka ovat siirretty 

vieroitusosastolle. 

3. Sijaisemo voi olla emakko joka on menossa teuraaksi.  

4. Vähennä sijaisemon ruokintaa 2 ry/emakko. 

5. Siirrä porsaat sijaisemolle ennen kuin kasvu pysähtyy. 

6. Varmista että emakko hyväksyy porsaat. 

7. Älä käytä sijaisemoa pienille mutta muuten kasvaville, 

terveille porsaille.  

 

 

 

 

 

Älä siirrä: 

• sairasta porsasta. Se tartuttaa muut porsaat. Hoida 

sairasta porsasta ja tarjoa sille ternimaitoa. 

• terveitä, pieniä porsaita, jotka silti kasvavat. Tämä 

sekoittaa imettämisjärjestystä pahnueessa. 

• porsasta vielä toiselle sijaisemolle, jos tämä ei ole 

valmis vieroitukseen, kun muut pahnueen porsaat 

vieroitetaan.  

 

 

 

  

Nälkäinen porsas joka pitäisi siirtää 

Sairas porsas jota ei kannata siirtää 



 

 

 

Lisäkommentteja – Sijaisemo heikentyneille porsaille 

1. Muodosta yleinen toimintatapa, milloin tehdä sijaisemo. Aseta pyykkipoikia emakkokortteihin 

karsinoissa, jossa porsaat näyttävät merkkejä heikentymisestä. Tee sijaisemo, kuin pyykkipoikien määrä 

vastaa sopivaa määrää porsaita yhdelle emakolle. Pidä heikentyneitä porsaita tarkasti silmällä niin, että 

sijaisemo tehdään ajoissa. Katso liite 14 – Sijaisemo. 

 

2. Sijaisemon on oltava terve, hyvässä fyysisessä kunnossa ilman lapavaurioita tai jalkavaurioita. 

 

3. Sijaisemona voi myös käyttää hyvässä fyysisessä kunnossa olevaa emakkoa, joka on menossa teuraaksi. 

Sijaisemo saattaa tulla kiimaan porsimisosastolla mutta tämä ei vaikuta tuotantoon, koska se on 

menossa teuraaksi.  Tuotannolle on parasta, jos käyttää nuoria emakoita ammana, siksi nuoria 

emakoita usein ei riitä sijaisemoksi.  

 

4. Vähennä emakon ruokintaa 2 ry, jotta se ei tule kiimaan tai lakkaa syömästä.  Pidä emakkoa silmällä ja 

tarkista syöntiä ja utaretulehduksen merkkejä utareessa ensimmäiset kaksi päivää porsaiden 

siirtämisen jälkeen.  

 

5. Porsaiden heikentyminen johtuu useimmiten siitä, että ne näkevät nälkää. Siksi sijaisemo pitää tehdä 

nopeasti, varsinkin ensimmäisen viikon aikana syntymän jälkeen.  Ensimmäisen viikon jälkeen 

yleisimmät syyt porsaiden siirtämiseen on emakon sairaudet tai toimimattomat nisät. 

 

6. Jos porsaat ovat levottomat, emakko makaa mahallaan tai seisoo paljon vuorokauden kuluttua, voi 

tämä johtua siitä, ettei emakko ole hyväksynyt pahnuetta. Voi myös olla, että emakon maidontuotanto 

on loppunut, harkitse pahnueen vaihtoa. Katso H11- Pahnueen vaihto. 

 

7. Porsaat saattavat olla eri kokoisia pahnueessa. Älä siirrä niitä jos ne kasvavat ja ovat vahvoja omassa 

pahnueessaan.  


