H24 – Vieroitus
Hyvä valmistelu on sujuvan vieroituksen perusta
1. Ala valmistella vieroitusta päivää ennen vieroitusta.
2. Varmista seuraavan porsimisryhmän koko ja tarvittavien
porsitushäkkien määrä.
3. Etsi vieroitettavat pahnueet/emakot ja laske ne. Merkkaa
listalle.
4. Merkkaa vieroitukseen valitut emakot, jotta ne löytyvät
helpommin
5. Merkkaa emakot, jotka menevät teuraaksi T (teuras)
6. Merkkaa imettäjä-emakot (A selkään), jotta niitä voidaan
tarkkailla paremmin siemennysosastolla.
Porsaita valmiina vieroitukseen
7. Tee jatkoemo porsaille, jotka eivät ole vielä valmiita
vieroitukseen.
8. Valmistele ajokäytävät ja -levyt jne.
9. Jokaisen työntekijän on tiedettävä omat tehtävänsä liittyen vieroitukseen.
Vieroitus:
10. Siirrä emakot siemennysosastolle
11. Aja porsaat ulos karsinasta
12. Älä stressaa eläimiä – käytä siirtelyssä ajolevyä
13. Jos on tarvetta, siirrä muutama emakko.
14. Katso että porsaat eivät saa kylmää siirtojen aikana.

Huono vieroituksen valmistelu voi aiheuttaa:
•
•
•

Tarvittavia vieroituksia ei tehdä ajallaan  ongelma emakoita
ei löydetä
Porsaat eivät ole tasakokoisia
Liian vähän aikaa valita oikeat emakot ja porsaat.

Vieroituksen valmistelu ei onnistunut
– porsaat eivät ole tasalaatuisia

Lisäkommentteja – Vieroitus
1. Vieroitus on eläimille ja henkilökunnalle vähemmän stressaavaa, jos sen suunnittelee huolella
etukäteen. Vieroituspäivänä on muutenkin tarpeeksi tekemistä.
2. Tulosta esim. työlista, millä selvität tarkan määrän, kuinka monta porsimiskarsinaa tarvitaan
seuraavalle porsimisryhmälle
3. Vaikka porsaat ovat paperilla sopivan ikäisiä vieroitukseen, tulee jokaista porsasta tarkastella
yksilöllisesti. Vain tarpeeksi suuret porsaat tulee vieroittaa. Huomioi myös emakon kunto, mikäli
tarpeen vieroita emakko aikaisemmin.
4. Vieroitettavat emakot on helppo löytää seuraavana aamuna, jos niiden emakkokortit otetaan pois,
käännetään kaksin kerroin, tai emakot merkataan sprayvärillä.
5. Siirrä teuraaksi lähtevät emakot yhdeksi ryhmäksi – käytä jatkoemoina, jos tarvetta.
6. Pidä ammoja silmällä siemennysosastossa, koska on riski, että tulevat kiimaan eri aikaan.
7. Siirrä liian pienet, sairaat tai heikot porsaat jatkoemolle ja vieroita vasta seuraavalla vieroituskerralla.
Katso H12 – Sijaisemo heikentyneille porsaille
8. Tarkista että tarvittavat portit ja ovet ovat auki/kiinni, käytävät eivät ole liukkaita ja ettei lattialla ole
rehua.
9. Sujuvan vieroituksen ehtona on, että jokainen työntekijä ymmärtää roolinsa ja tehtävänsä vieroituksen
yhteydessä.
Vieroitus
10. Ei lisättävää 1. sivun kohtaan 10.
11. Aja porsaat käytävää pitkin, tai vie ne kärryllä
12. Ei lisättävää 1. sivun kohtaan 12.
13. Jos porsitusosasto on jatkuvatäyttöinen, pitää yleensä siirtää muutamia emakoita, jotta ryhmät saadaan
järjestykseen.
14. Jos porsaita siirretään toiseen rakennukseen, on tärkeätä siirtää ne hyvin kuivitettuun ja lämpimään
(mieluiten esilämmitettyyn) autoon.

