
                                                                                                                                             

                                                                                               

Kansainvälisesti kilpailukykyinen 

sianlihantuotantoketju -hanke 

H1 Vieroitettujen päivittänen tarkkailu  

Vieroitettujen tarkkailu:  

1. Tarkista vieroitetut vähintään kahdesti 
päivässä, myös viikonloppuisin 

2. Tarkista huoneiden olosuhteet 
3. Tarkista ruuhet / ruokkijat 
4. Tarkista porsaat hetkellä, kun ne ovat aktiivisia 
5. Kaikki porsaat tulee saada ylös – antamalla 

olkea yms. tai käyttämällä ”melaa” 
6. Tarkista ne porsaat, mitkä näyttävät sairailta, 

tai toimivat epänormaalisti. 
7. Merkitse sprayllä epänormaalit porsaat 
8. Päätä, lääkitäänkö porsas ja /tai siirretäänkö 

sairaskarsinaan 

 

 

 

 

 

 

 

Havainnoi seuraavia mahdollisia ongelman 
merkkejä: 

 Porsaat, jotka eivät nouse nopeasti ylös 
 Ontuvat porsaat 
 Porsaat, joilla on raskas hengitys  seuraa 

kylkiä 
 Porsaat, joilla syöty häntä, tai syö toisten 

häntää 
 Porsaat, jotka eivät voi hyvin (katso kuva) 
 Porsaat, jotka eivät syö 
 Levoton porsas kävelee ympäriinsä, kun muut 

lepäävät 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



                                                                                                                                             

                                                                                               

Kansainvälisesti kilpailukykyinen 

sianlihantuotantoketju -hanke 

1. Porsaat tulee tarkastaa vähintään kahdesti päivässä. Jos porsaat ruokitaan käsin, tarkasta porsaat 
ruokinnan yhteydessä.  
Vähintään kerran päivässä tulee kaikki porsaat saada ylös, jotta voisi nähdä, tarvitseeko joku porsas 
erityishoitoa. Tarkasta myös veden saanti. 
 

2. Jos on mahdollista, tarkista rauhallisella hetkellä porsaiden makuukäyttäytyminen ja toiminta huoneen 
ikkunan takaa. Mene huoneeseen varovasti / hiljaa, tarkista, miten porsaat makaavat karsinassa. 
(Makuukäyttäytymisestä ja olosuhteissa lisää toisessa kortissa) 
 

3. Tarkasta kuivaruokinnassa, että automaatista tulee sopivasti rehua, eikä automaatti holvaa / rehua tule 
ylen määrin. Sopivamäärä on sellainen, että lautasella näkyy jonkin verran rehua.  Erityisesti 
vieroitusvaiheessa automaatti tulee olla ”herkällä”, jotta porsaat saavat rehua. Lisäksi lautaselle tulee 
varistaa/laittaa rehua jo valmiiksi odottamaan. Porsaiden kasvaessa säätöä muutetaan lautasella olevan 
rehumäärän mukaan. Automaatissa ei saa olla varastossa rehua enempää, kuin porsaat syövät noin 
päivässä, jotta rehu säilyy hyvän makuisena. Tämän vuoksi osassa tulee säätää automaatissa olevaa 
rehumäärää porsaiden kasvaessa. Kuivassa vapaaruokinnassa rehu ei saa loppua automaatista päivän 
aikana, se aiheuttaa käyttäytymishäiriöitä. 
 
Seuraa liemiruokinnassa ruokinnan mukana, että kaikki porsaat saavat rehua. Tarkasta oikea 
ruokintamäärä ruokinnan jälkeen, korjaa määrää tarvittaessa + / - prosenteilla. Tarkkailuhetki tulee olla 
sopivan ajan kuluttua ruokinnasta, puolesta tunnista – tuntiin, riippuen ruokintakerroista. 
Tarkkailuhetkellä tulisi olla hieman rehua jäljellä ”ruuhessa näkyy sorkanjäljet”. Jos ruuheen jää vanhaa 
rehua, se tulee puhdistaa kerran päivässä. Lisäksi ruuhien päihin saattaa jäädä vanhaa rehua, poista se 
myös päivittäin, sillä se aiheuttaa makuongelmia uuteen liemeen. Kiinnitä erityisesti ruokintahetkellä 
huomiota myös liemen koostumukseen: onko liemi sopivan jäykkää, onko liemessä liian suuria 
partikkeleita (jauhatus, sulamaton rehu). Ruuhessa liemi ei saa lajittua niin, että vesi nousee pintaan ja 
kuiva painuu alas.    
 

4. Tarkista, että kaikki porsaat nousevat ylös helposti. Tarkista porsaat menemällä jokaiseen karsinaan 
vieroituksesta 2 viikon ajan. Vanhemmilla voit hyödyntää mm. ruokinta-aikoja, jolloin porsaat ylhäällä. 
Näin on mahdollista tarkistaa porsaiden terveydentila ja löytää riittävän ajoissa poikkeavasti 
käyttäytyvät ja / tai porsaat, jotka ovat sairaita. Aloita tarkkailu nuorimmista, ja lopeta vanhimpiin, 
jottet vie mukanasi nuoremmille ongelmia muilta porsailta. Huomioi kuitenkin sairaitten eläinten 
karsinat kiertojärjestyksessä. 
 

5. Porsaiden ylös saannissa kannatta hyödyntää olkea yms. kuiviketta tai ruokinta-aikoja. Myös ”mela” on 
hyvä apuväline porsaiden ylös ajamiseen karsinassa.  
 

8. Siirrä sairas porsas välittömästi sairaskarsinaan. Lääkitse / hoida porsas eläinlääkärisi ohjeiden mukaan. 


