
 

 

 

H23 – Porsaiden ruokinta 
 

Porsaiden energian, kivennäisen ja vitamiinien tarve on ensisijaisesti 

tyydytettävä emakon maidon kautta. 

1. Ala totutella porsaita vieroitusrehuun 10 päivän ikäisestä lähtien. 

2. Ruoki porsaat 2-5 kertaa päivässä. 

3. Tyhjää ja puhdista ruokintakaukalo vähintään kerran päivässä. 

4. Jos porsaat ovat sairaita ne voivat tarvita vettä, energiaa ja 

kivennäisiä, ja niiden suoliston tasapaino voi olla kärsinyt. Silloin 

voi olla tarvetta elektrolyyttiliuoksen tai maitopohjaisten 

tuotteiden käyttöön. 

 

 

Ruoka Positiivista Negatiivistä Sopii 

Porsasrehu 
(startteri) 

Totuttaa porsaat vieroituksen 
jälkeiseen ruokintaan ja lisää 
syöntikykyä. Hyvä energian lähde. Voi 
ehkäistä nisien purentaa. Helppo 
jakaa. 

Huono rehun 
hyväksikäyttö ennen kuin 
porsaat ovat 3-4 viikon 
ikäisiä. 

n. 10 päivän ikäisille 
porsaille rehuun 
totutteluun 

Elektrolyytti Antaa nestettä, kivennäisiä, energiaa Kallis, jos ostat valmiiksi 
sekoitettua tuotetta 

Porsaille joilla on ripulia 

Maitopohjaiset 
lisärehut 

Sisältävät maitohappobakteereita 
(probiootteja) ja energiaa 

Iso riski huonolla 
hygienialla. Rajoitettu 
säilyvyys 

Alipainoisille porsaille, 
porsaille joiden emä on 
sairas 

  

 

Väärä ruokinta 

Porsasrehu (kuiva tai velli): 

• Kaukalo on likainen/ sisältää märkää ruokaa 

• Liian vähän ruokintakertoja / päivä 

• Rehun haaskaaminen 

• Rehu on vanhaa 

Maitopohjaiset lisärehut: 

• Kaukalo on likainen 

• Maito ei ole sekoitettu ohjeiden mukaisesti 

• Seos seisoo ruokintakaukalossa enemmän kuin 6 tuntia 

• Vesinippoja ei ole / vesinipalle pääsy on estynyt. 

 

 

Porsaiden ruokinta 

Huono ruokintahygienia 



 

 

 

Lisäkommentteja – Porsaiden ruokinta  

Porsaiden ruokintakaukalo ei saa estää porsaita pääsemään vesinipalle.  
1. Ala totutella porsaita porsasrehuun n. 10 päivän iässä tarjoamalla rehua joko kuppiin tai lattialle. Jos 

porsituskarsina on täysritilä –mallinen, jaa rehua joko lämpölevylle makuualueelle, tai ruokintakuppiin. 

Ensimmäisten päivien aikana voi ruokaa laittaa emakon lähelle emakon kiinnostus rehua kohtaan herättää 

myös porsaiden kiinnostuksen.  

2. Porsaiden syöntikyky vaihtelee paljon pahnueiden välillä; pahnue, jossa on 24 päivän ikäisiä porsaita saattavat 

syödä 100g -1 kg rehua päivässä.  

2 - 5 ruokintakerran avulla voidaan lisätä rehua porsaiden tarpeen mukaan: 

• 2 ruokintakertaa / päivä: toisella imetysviikolla 

• 3 ruokintakertaa / päivä: kolmannella imetysviikolla 

• 4 ruokintakertaa / päivä: neljännellä imetysviikolla 

• 5 ruokintakertaa / päivä: viidennellä imetysviikolla 

Optimaalisen rehunsyöntikyvyn saavuttamiseksi ruoki porsaat ruokahalun mukaan kolmannesta viikosta alkaen. 

3. Ruokintakaukalon on oltava puhdas ja tyhjä ennen ruokintaa.  

Ruokintakaukalon täytyy tyhjentää vähintään kerran päivässä, koska: 

• hyvän hygienian ylläpitämiseksi 

• rehu menettää makunsa ja aromiaineet, jos se on liian kauan ruokintakaukalossa 

• porsaiden uteliaisuus herää, kun tuot uutta ruokaa tyhjään ruokintakaukaloon  

4. Sairauksien tai muiden ongelmia yhteydessä voi olla tarpeen tarjota porsaille elektrolyyttiä tai maidonkorvikkeita 

emakon maidon lisäksi. Älä anna porsaille jotka ovat alle 12 tunnin ikäisiä mitään korvikkeita, jotta ne saisivat 

tarpeeksi ternimaitoa.  

Elektrolyyttiä annetaan porsaille, joilla on ripulia nestetasapainon säilyttämiseksi. 

• Tee liuos päivittäin. Anna enintään 1 litra/pahnue kaksi kertaa päivässä ensimmäisen viikon aikana. 

• Hygienia tärkeää! Kaukalo tulee olla tyhjennetty ja pesty ennen elektrolyyttiliuoksen antamista.  

Maitopohjaisia valmisteita voi käyttää rehulisinä, mutta ei voi korvata emakon maitoa: 

• Esim. YoghurLac on pienille porsaille tarkoitettu lisärehu, jolla pelastetaan pahnueen pienimmät ja 

heikoimmat porsaat. YoghurLac tukee porsaan ruuansulatusta; se sisältää runsaasti maitohappobakteereja 

ja elektrolyyttejä.  

• A-Rehu YoghurLacissa on kolme hyvää yhdessä: maidonkorvike + elektrolyytit + maitohappobakteerit. 

• Voi käyttää ripulin ennaltaehkäisyyn eri pahnueissa koska se tarjoaa maitohappobakteereita. 

• Sopii porsaille jotka ovat heikkoja porsimisen jälkeen. 

• Hygienia! Tyhjennä ja pese ruokintakaukalo päivittäin.  

Lehmän ternimaito: 

• Ei korvaa emakon ternimaitoa, koska ei sisällä oikein tyyppisiä vasta-aineita 

• Voidaan käyttää energialisänä sen jälkeen, kun porsas on saanut riittävästi emakon ternimaitoa 

• Voidaan varastoida pakkasessa ja annostella siemenpusseihin ja juottaa suoraan porsaan suuhun. 

Muista lämmittää ruumiinlämpöiseksi. 

Maidonkorvike: 

Vaikka porsaat ovat saaneet emakolta ternimaitoa ja saisivat maidonkorviketta, on niiden saatava myös 

emakon maitoa. 

• Hygienia on tärkeää maidonkorvikkeita käytettäessä. Tyhjennä ja pese ruokintakaukalo ennen jokaista 

ruokintaa, ja pese myös kaikki välineet joita on käytetty maidon sekoittamiseen. 

• Sekoita maitojauhe ja vesi ohjeiden mukaisesti. Veden tulee olla oikean lämpöistä. Jos se on liian kylmää, 

maitojauhe ei liukene, jos se on liian kuumaa proteiinit tuhoutuvat.  

• Sekoita maitoa, kunnes kaikki paakkuuntumat ovat liuennet. Paakkuuntumat voivat aiheuttaa ongelmia 

porsaan suolistossa. 

• Maidonkorvike pitää käyttää muutamassa tunnissa, muuten se pilaantuu kaukalossa.  


