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1

JOHDANTO

Ennen vieroitusta porsaiden suuri kuolleisuus voi olla suurikin ongelma
porsitussikaloissa. Keskimäärin porsaskuolleisuus Suomen tiloilla on 1420%. Tutkittavalla tilalla kuolleisuus vaihtelee 18-25%:n välillä. Porsaskuolleisuuteen voi olla monia syitä. Porsaat saattavat kylmettyä heti syntymän
jälkeen tai emakko voi tallata porsaat kuoliaaksi. Lisäksi porsailla voi olla
erilaisia tulehduksia ja nälkiintymistä, mutta näihin sikalanhoitajan on puututtava jo hyvissä ajoin. Porsaspesä on hyvä tapa vähentää porsaskuolleisuutta. Heti syntymän jälkeen porsaat pyrkivät emakon utareelle. Ruokailun jälkeen ne hakeutuvat lämpimään ja vedottomaan pesään. Näin kylmettymisen ja tallautumisen riski pienenevät.
Työni tavoitteena oli selvittää, onko erilaisilla porsaspesillä vaikutusta koetilan porsaiden kasvuun, lääkitystarpeeseen ja kuolleisuuteen. Erityisesti
kuolleisuuteen etsitään vastauksia, sillä se on tilan tuotannossa suurin ongelma.
Koe toteutettiin kahdessa eri koeryhmässä. Ensimmäisen tutkimusryhmän
porsaat syntyivät aikavälillä 29.4.-3.5.2018 ja niiden hyvinvointia ja kuolleisuutta tutkittiin tästä neljä viikkoa eteenpäin. Toisen tutkimusryhmän
porsaat syntyivät aikavälillä 12.5.-22.5.2018 ja tutkimus jatkui tästä neljä
viikkoa.
Tutkimus suoritettiin punnitsemalla porsaat porsimispäivänä, kahden viikon ikäisinä ja neljän viikon ikäisinä. Tältä ajalta kirjattiin myös kuolleiden
porsaiden määrä ja kuolinsyy, lisärehun kulutus sekä lääkitystarve. Tuloksia on tarkasteltu pahnueittain ja niistä on laskettu ryhmittäiset keskiarvot
vertailun helpottamiseksi.
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2.1

PORSAIDEN KASVUUN JA KUOLLEISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Karsinan olosuhteet
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Karsinan olosuhteiden on oltava porsaille optimaaliset maksimaalisen kasvun ja kehityksen kannalta. Tärkeimpiä ominaisuuksia karsinan toimivuudelle ovat riittävä tila, lämpötila, ilmastointi, ruokintamahdollisuus ja porsaspesät. (Atriatuottajat n.d.)
Ennen kuin emakko tuodaan porsitusosastolle, on karsinan oltava puhdas,
desinfioitu ja kuiva. Lisäksi koko osastolla on oltava tarpeeksi lämmin. Rakenteellisesti karsinan on oltava riittävän tilava emakolle ja noin 15 porsaalle. Porsitushäkkikarsinassa on tärkeää huomioida, että molemmilla
puolilla häkkiä on riittävästi tilaa imeville porsaille. Kaikkien porsaiden on
mahduttava esteettömästi syömään nisälle vastasyntyneestä vieroitukseen saakka. Lisäksi karsinassa on oltava tarpeeksi umpinaista lattiaa porsaiden makuupaikaksi. (Atriatuottajat n.d.)
Eläinten stressittömyyden takaamiseksi karsinan on oltava tarpeeksi lämmin ja vedoton. Koko porsitusosaston on oltava tarpeeksi viileä emakoille,
mutta karsinassa on oltava porsaille tarpeeksi lämmin ja suojainen paikka.
Porsaspesä on tähän sopivin vaihtoehto. Porsitusosaston lämpötila voi olla
emakolle sopivassa 18-20 asteessa, kunhan karsinan porsaspesässä on
lämpöä 30 astetta. Porsaspesän on oltava porsaille mieluinen paikka nukkua. Kun emakko nousee esimerkiksi syömään, on porsaiden automaattisesti suunnattava pesään turvaan/nukkumaan. Pesässä on oltava umpilattia, mielellään myös lattialämmitys. Lisäksi pesässä on oltava lämpölamppu sekä runsaasti kuiviketta. Pesän katon ja seinien olisi myös oltava
tiiviit, etteivät porsaat tunne vetoa. Vetoisuus aiheuttaa porsaissa lämmönhukkaa, minkä takia ne käyttävät enemmän energiaa ruhon lämpötilan ylläpitämiseen. Tämä hidastaa porsaiden kasvua ja kehitystä sekä lisää
tulehdusriskejä. (Atriatuottajat n.d.)
Porsaiden lisäruokinta on nykyään suuressa osassa parhaan kasvun saavuttamiseksi. Sen takia karsinassa on oltava myös kuppi tai kaukalo lisäruoalle.
Optimaalista olisi, että kaikki porsaat mahtuvat ruokailemaan samanaikaisesti. Näin ollen kaukalo olisi paras vaihtoehto. Lisäruokinnassa on muistettava aina myös hygienia. Kupit ja kaukalot on puhdistettava riittävän
usein ripulin ehkäisemiseksi. (Kaaro, Kuisma, Nopanen, Partanen, Perttilä
& Äijö 2012, 54.)

2.2

Emakon emo-ominaisuudet
Emakon emo-ominaisuuksiin on panostettava silloin, kun tila kasvattaa itse
omat uudistuseläimensä. Ensimmäisen porsimiskerran jälkeen emakon
emo-ominaisuuksia sekä porsimis- ja vieroitustuloksia seurataan. Näin saadaan valittua sopivimmat emakot uudisemakoiden tuottamiseksi. (Kaaro
ym. 2012, 108.)
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Emo-ominaisuuksista tärkeimpiä ovat emakon maidontuotanto, huolehtivaisuus ja se, ettei emakko ole koskaan aggressiivinen ihmistä tai porsaita
kohtaan. Eläimen on myös rakenteeltaan oltava hyvä ja terve. (Atriatuottajat n.d.)
Maidontuotantoon ihminen voi itse osittain vaikuttaa. Sopivalla ruokinnalla pystytään saamaan maidontuotanto huippuunsa. Ensimmäisen porsimiskerran jälkeen on tärkeää, että emakolla on tarpeeksi porsaita. Utareiden tonkiminen edistää maitorauhasten kasvua. Näin ensimmäisen imetyksen onnistuessa myös tulevat imetykset onnistuvat paremmin. Maidontuotantoon vaikuttaa ruokinnan lisäksi myös veden saanti. Vettä on oltava
emakolla rajattomasti tarjolla ja nipasta on tultava vettä tarpeeksi suurella
paineella, suosituksena on 4-8 l/min. Jos vettä ei ole tarpeeksi, emakko
käyttää ruhonsa nesteet omiin tarpeisiinsa, ei maidontuotantoon. Heti
porsimisen jälkeen emakoille voi myös antaa oksitosiinia, joka vaikuttaa
maidon laskuun. (Suokanto 2016.)
Emakoiden on oltava myös ulkoisilta ominaisuuksiltaan hyviä. Emakkoporsaat erotellaan jo ennen vieroitusta. Nisät lasketaan kaikilta ja niitä on yhteensä oltava vähintään 7 riviä kohden. Jalat ovat emakoilla tärkeässä
osassa. Jalkojen asentoa katsoessa voidaan jo ennalta nähdä, tuleeko eläimelle tulevaisuudessa jalkaongelmia. Etujalkojen polvien tulee olla suorassa, ei ylitaipuisat tai koukut. Nilkat eivät saa olla löysät ja sorkkien tulee
olla symmetriset. Selkä ei emakolla saa koskaan olla notkolla. Lisäksi emakkoporsaiden on oltava hyvässä lihassa, selkäsilavan tulee olla tarpeeksi
suuri. (van Engen &Scheepens 2007, 43.)
Hyvä emakko huolehtii porsaistaan muutenkin kuin vain imettämällä. Emakon olisi hyvä makuulle mennessään olla rauhallinen ja varovainen. Näin
porsaat ehtivät emakon alta pois, eikä alle jääneitä porsaita juurikaan ole.
Emakko ei saa missään tapauksessa myöskään olla aggressiivinen porsaita
tai ihmistä kohtaan. Porsimisen yhteydessä varsinkin ensikot voivat olla todella kipeitä ja sen takia alkavat käyttäytymään aggressiivisesti. Hoitajan
olisi hyvä huomata tämä ajoissa ja eläimelle olisi annettava kipulääkettä.
(Kaaro ym. 2012, 108.)

2.3

Hoitotoimenpiteet
Porsaiden tarvitsemat hoitotoimenpiteet alkavat jo heti ensimmäisenä
elinpäivänä. Heti porsaiden synnyttyä on pidettävä huolta, etteivät ne kylmety ja että kaikki saavat tarpeeksi ternimaitoa. Kun porsaita syntyy enemmän kuin emakolla on nisiä, voidaan osa porsaista eristää porsaspesään
samalla kun loput ovat syömässä. Ternimaito on porsaille elintärkeä. Siitä
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ne saavat kaikki vasta-aineet syntymän jälkeen. Lisäksi ternimaidosta porsaat saavat valtavasti energiaa lämmönsäätelyyn, liikkumiseen ja kasvuun.
(Kaaro ym. 2012, 100.)
Syntymän jälkeen porsaiden napanuorat leikataan sopivan lyhyiksi. Samalla ne desinfioidaan laimennetulla jodiliuoksella. Jos syntyneitä emakkoporsaita halutaan myöhemmin uudiseläimiksi, niiden etunisät teipataan. Näin ehkäistään nisien kuluminen ensimmäisten päivien aikana.
(Kaaro ym. 2012, 100.)
Karjuporsaiden kastraatio tapahtuu 3-5 päivän ikäisenä. Toimenpiteessä
kaikki karjuporsaat saavat ensin kivunlievityksen. Kastraatio tapahtuu joko
sopivilla pihdeillä tai skalpellilla. Skalpellilla tehty haava on yleensä sileäreunaisempi ja haava paranee näin nopeammin. Tehdystä haavasta kivekset pullautetaan ulos ja johtimet katkaistaan. Haavaan voi myös suihkuttaa hengittävää haavasprayta, joka nopeuttaa paranemista ja ehkäisee
tulehduksia. Jotkut tilat antavat kastroiduille porsaille kivunlievitysinjektion myös seuraavana päivänä. Tästä toimenpiteestä tila pystyy hakemaan
erillistä hyvinvointitukea. (Virtuaalikylä, 2018.)
Usein kastraation yhteydessä kaikki porsaat saavat lisärautainjektion. Ilman lisärautaa porsas saattaa kasvaa huonommin ja olla alttiimpi taudeille. Lisäksi joillain tiloilla porsaille annetaan suun kautta sisäloislääke.
Tämän pitäisi ehkäistä mm. kokkidi-loisen aiheuttamaa suolinukan tuhoamista. Kaikille porsaille on laitettava sikalan oma tatuointinumero. Tatuointi laitetaan porsaiden vasempaan korvaan tatuointipihdeillä. Numeron
ansiosta porsaiden jäljitettävyys on helpompaa. (Virtuaalikylä, 2018.)
Ennen vieroitusta kaikki porsaat saavat rokotteen sirkovirusta vastaan. Rokote voidaan antaa merkistä riippuen vähintään 21 päivän ikäisille, tai 24
päivän ikäisille porsaille. Uudet emakkoporsaat saavat myös ennen vieroitusta korvalätkät, joten ne on helpompi tunnistaa muiden porsaiden seasta. (Atriatuottajat 2012.)
Hoitotoimenpiteisiin kuuluvat myös karsinan siivoaminen ja kuivittaminen.
Karsinat siivotaan ja varsinkin porsaspesät kuivitetaan päivittäin. Jos pesä
on päivästä toiseen märkä, on hoitajan selvitettävä sen syy. (Atriatuottajat,
2012.)
Porsaiden lääkitystarve riippuu monesta eri tekijästä. Karsinan on oltava
pesty ja desinfioitu ja täysin kuivunut ennen porsivan emakon tuontia. Jos
huone on likainen, bakteerit pääsevät leviämään helpommin. Karsinassa
olisi oltava myös riittävästi kuiviketta. Porsaiden on pysyttävä lämpiminä
ja syömään mennessä nisistä kilpaillessa polvien iho rikkoutuu helposti.
Riittävä lämpö ja vedottomuus edistävät myös porsaiden terveyttä. (Kaaro
ym. 2012, 104.)
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Antibioottia ei tulisi antaa ilman selvää syytä. Näin estetään bakteerikantojen resistenttiys. Porsaat tulisi käydä päivittäin läpi. Näin huomataan heti
alkava nivel- tai sorkkatulehdus. (Kaaro ym. 2012, 104.)

2.4

Ruokinta

Porsaiden synnyttyä jokaisen porsaan on saatava ensimmäisen 12 tunnin
aikana riittävästi ternimaitoa vasta-aineiden imeytymisen varmistamiseksi. Vasta-aineiden imeytyminen ternimaidosta loppuu viimeistään 24
tunnin kuluttua syntymästä. Jos emakolla on enemmän porsaita kuin on
nisiä, on sikalanhoitajan huolehdittava, että kaikki porsaat saavat ternimaitoa. (Kaaro ym. 2012, 54.)
Kun porsaita on emakolla paljon, voidaan niille tarjota myös erilaisia valmismaitoja, jogurtteja sekä maitopohjaisia rehuja. Viikon ikäisille porsaille
voidaan tarjota myös erilaisia startterirehuja. Porsaiden on hyvä opetella
syömään rehua jo hyvissä ajoin ennen vieroitusta. Rehu voidaan myös sekoittaa lämpimään veteen puuroksi. Puuroa porsaat opettelevat syömään
halukkaammin kuin kuivaa rehua. Rehua ja maitopohjaisia tuotteita tarjoiltaessa on huolehdittava hyvin ruokintakupin puhtaudesta. Huonon hygienian takia porsaille voi tulla raju ripuli. Tämä tuhoaa ohutsuolen suolinukkaa ja vähentää samalla porsaan kasvunopeutta huomattavasti. Muutama
päivä ennen vieroitusta olisi hyvä tarjota porsaille rehua, jota ne joutuvat
syömään välikasvattamossa. Totuttamalla porsaat etukäteen uuteen rehuun voidaan vähentää stressitekijöitä ja kasvun hidastumista. (Kaaro ym.
2012, 54.)

2.4.1 Emakon ruokinta imetysajalla
Emakoiden ruokinnassa imetysajalla tärkein seikka on riittävä energiansaanti. Riittävä määrä energiaa takaa, ettei emakko pääse laihtumaan liikaa. Liika laihtuminen saattaa vaikuttaa tuleviin tiinehtyvyyksiin ja pahnuekokoihin. Laihtuneen emakon kuntouttaminen nostaa rehukuluja ja vie
aikaa.
Rehustuksessa on otettava huomioon imetysajan valkuaisen suuri tarve.
Erityisesti aminohapoista lysiini on maidontuotantoa rajoittava tekijä.
Lysiininkään lisääminen rehustuksessa ei auta, jos energiamäärä jää liian
pieneksi. Energiamäärää ja lysiinipitoisuutta on siis nostettava samassa
suhteessa maksimaalisen maidontuotannon saamiseksi. Energiapitoinen
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rehu lisää myös porsaiden kasvua imetyksen aikana. Rehuun voidaan lisätä
rasvaa porsaiden energiansaannin takaamiseksi. Rehun on oltava myös
tarpeeksi maittavaa. Porsimisen jälkeen emakko saa rehua vapaasti syöntikykynsä mukaan. (Raisioagro 2012.)

Ruokintakertoja ensimmäisellä viikolla porsimisesta on yleensä kaksi. Ensimmäisen viikon jälkeen ruokintakertoja voi nostaa. Ruokintakerroilla on
tärkeää käydä ajamassa emakot jaloilleen, jotta ne muistaisivat juoda tarpeeksi. Vedensaanti maidontuotannossa on erityisen tärkeää, sillä maidosta n. 80 % on vettä. (Raisioagro 2012.)

3

PORSASPESÄT
Porsaspesien tarkoituksena on luoda porsituskarsinaan samanaikaisesti
emakolle ja porsaille sopivat olosuhteet. Porsitusosaston lämpötila voi olla
emakolle sopivassa 20 asteessa, kun porsaspesässä lämpötila lähentelee
32-35 astetta. Porsaspesät ovat useimmiten nurkkamallisia. Pesään kuuluu
katto, joskus seinä sekä katon reunasta laskeutuva lippa. Katon, seinien
sekä lipan tehtävänä on pitää pesän lämpö sisällä sekä estää ilmavirtausten
pääsy pesään. Pesässä olisi hyvä olla lattialämmityksen lisäksi myös lämpölamppu. Lämmön lisäksi tärkeää pesässä on hyvä kuivitus. Lattialämpötila voi olla matalampi kuivituksen ansiosta, sillä kuivikkeen päällä lattia
tuntuu lämpimämmältä. (Atriatuottajat 2018.)
Porsaiden käyttäytymistä pesässä tulee tarkkailla. Makaavatko porsaat pesässä päällekkäin vai viihtyvätkö ne mieluummin pesän ulkopuolella? Tällöin pesän lämpötila on väärä. Lattialämmityksen lämpötilaa tai lämpölampun kirkkautta tulee tällöin säätää. Lisäksi on tarkkailtava, onko pesän kuivitus märkä tai likainen. Märkä pesä viittaa siihen, että pesän lämpötila on
liian korkea, pesään pääsee vetoa tai emakko pystyy loiskuttamaan sinne
vettä. Muuten likainen pesä viittaa ripuliin ja toimenpiteisiin on heti ryhdyttävä. (Atriatuottajat 2018.)
Erilaisia porsaspesiä on monia. Tilalliset voivat itse rakentaa omia pesiään
tai sitten ne voidaan tilata eri valmistajilta suoraan. Suomessa pesiä myyvät Pellon Group Oy sekä Ransuco. Pelllon Groupilla on valmistuksessa
kaksi eri porsaspesää: nurkkamalli (Kuva1.) sekä keskiasennusmalli
(Kuva2.). Nurkkamalli on kiinteä ja keskiasennusmalli siirrettävä. Ransucolta myynnissä on muutamia erilaisia nurkkamalleja sekä yksi siirrettävä
porsaskatos.
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Kuva 1.

Pellon Group:n nurkkamallinen porsaspesä (Pellon Group 2018.)

Kuva 2.

Pellon Group:n keskiasennusmallinen porsaspesä (Pellon Group
2018.)
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4.1

TUTKIMUKSEN TAUSTATIEDOT JA TAVOITTEET

Koetilan esittely
Nikanor Oy on vuonna 2000 perustettu yritys. Emakkosikala valmistui
vuonna 2001. Tilalla on yhteensä 55 ha peltoa viljelyksessä ja 45 ha metsää.
Sikala on 300 emakon porsitussikala. Kaikki emakot ovat roduiltaan maatiaisen ja yorkshiren risteytyksiä. Ensikot tila kasvattaa itse. Muuten kaikki
emakot siemennetään duroc-siemenellä ja porsaat myydään lihasioiksi.
Näistä yhdistelmistä syntyy paljon elinvoimaisia porsaita, joiden päiväkasvu ja lihakkuusprosentti ovat korkeita.
Sikalarakennus on jaettu neljään osastoon, porsitus-, vieroitus-, siemennys- ja joutilasosastot. Lisäksi sikalarakennukseen kuuluu rehustamo ja lastaustila. Työntekijöiden sosiaalitilat ovat hieman erillään sikalarakennuksesta. Tällöin on oltava tarkkana tautiriskin takia.
Vieroitusosastoon kuuluu yhteensä viisi huonetta. Jokaisessa huoneessa
on 12 karsinaa. Kolmessa huoneessa yhteen karsinaan mahtuu 25 porsasta, kahdessa huoneessa vain 20. Vieroitustilat ovat aivan liian pienet nykyiselle porsasmäärälle, joten toinen yrityksen omistajista joutuu siirtämään osan porsaista omaan lihasikalaansa kasvamaan. Tulevaisuudessa
olisi tarkoitus rakentaa kokonaan uusi välikasvattamo, jonne porsaat siirretään heti vieroituksen jälkeen. Vieroitusosastolla ruokinta on kaksivaiheinen. Ensimmäiset kaksi viikkoa porsaat syövät A-Rehun Ponteva AStartti -rehua. Tämä jaetaan käsin. Lopun ajan ennen myyntiä porsaille syötetään kotoista jauhorehua. Jauhorehu jakautuu automaattisesti ketjuruokkijalla.
Siemennysosastolla ovat vieroitetut emakot, osa siemennetyistä emakoista, siementämättömät ensikot, osa siemennetyistä ensikoista sekä
kaksi karjua. Emakot ovat kukin omissa siemennyshäkeissään. Häkkirivejä
osastolla on yhteensä 7, jokaisessa rivissä 15 häkkiä. Ensikot ovat omissa
siemennyskarsinoissaan. Jokaiseen karsinaan mahtuu 5-6 ensikkoa. Siemennysosaston kaikki eläimet saavat samaa liemirehua kaksi kertaa päivässä.
Tiineysosasto on jakautunut keskikäytävän molemmille puolille. Toiselle
puolelle yhteen karsinaan mahtuu 16 eläintä ja toiselle puolelle 19. Ensikot
ovat keskenään omissa karsinoissaan. Emakot siirretään karsinoihin yhtenä ryhmänä. Jokaisessa karsinassa on jokaiselle eläimelle oma kippihäk-
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kinsä, jossa ne syöjät ja makoilevat. Halutessaan ne voivat siirtyä jaloittelutilaan, jossa sijaitsevat myös vesipisteet. Tiineyskarsinoissa on myös ulkokarsinat, mutta niitä ei ole kahteen vuoteen käytetty tautipaineen takia.
Tiineysosaston eläimet syövät samaa liemirehua kuin siemennysosastollakin.
Porsitusosastolla on yhteensä kuusi huonetta, jokaisessa huoneessa on 14
porsituskarsinaa. Porsituskarsina koostuu emakon porsitushäkistä, jossa
se on koko porsimis- ja imetysajan. Jokaisella emakolla on oma ruokintaventtiilinsä. Näin pystytään yksilöllisesti nostamaan tai laskemaan emakoiden ruokamäärää. Häkin ympärillä on tarpeeksi tilaa niin, että porsaat
mahtuvat helposti imemään. Karsinan takaosa on ritilälattiaa, muuten umpilattiaa. Jokaisen karsinan yhdessä nurkassa on lattialämmitys. Tämä on
tarkoitettu porsaille ja siihen nurkkaan on rakennettu porsaspesä. Porsaspesään porsaat pääsevät lämmittelemään ja nukkumaan lämpölampun
alle syömiskertojen väissä. Emakot syövät imetysajan omaa liemirehuaan.
Porsaille jaetaan toisesta elinpäivästä lähtien lisäruokaa. Elinpäivät 1-5
porsaat saavat jugurttia ja siitä eteenpäin puuroa. Vieroitusviikon maanantaina puuro vaihdetaan kuivarehuun, josta puuro on tehty. Saman viikon
keskiviikkona porsaita aletaan totuttamaan vieroitusosaston rehuun. Vieroitus tapahtuu aina lauantaina.

4.1.1 Porsaspesien esittely
Tilan kaikissa porsituskarsinoissa on porsaspesät. Vanhat porsaspesät ovat
vanerista itse tehtyjä. (Kuva3.) Pesät eivät ole aivan tiiviitä, joten seinien
vierestä possut tuntevat vetoa. Tämän takia pesät ovat usein märkiä, eivätkä possut viihdy niissä. Possujen allejäämisriski on näin suurempi. Kaikissa pesissä on lämpölampun paikka. Pesän kattoon on tehty lampun kokoinen reikä, johon se asennetaan ennen possujen syntymää. Lamppu otetaan kokonaan pois päältä possujen ollessa viiden päivän ikäisiä. Lamppu
voidaan myös jättää päälle, jos porsaat viihtyvät sen alla hyvin, tai ne ovat
kipeitä. Lisäksi kaikissa porsituskarsinoissa on porsaspesän kohdalla lattialämmitys.
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Kuva 3.

Vanhat porsaspesät ovat suuremmille porsaille liian pienet

Tilalle ostetut koeporsaspesät ovat Pellon Groupin tuotantoa ja ne ovat
nurkkamallisia. (Kuva4.) Pesään kuuluu tilava katos, jota voidaan nostaa
halutessa. Lämpölampun paikka on nostettavan katon takana, joten töitä
tehdessä lampun hohde ei haittaa. Pesät ovat kokonaan muovisia, ja ne on
asennettu karsinan seiniin tavallisilla pulteilla. Pesän etureunaan kuuluu
myös irrotettava seinä, jossa on suljettava kulkuluukku possuille. Näin porsaiden hoitotoimenpiteitä on mukavampi tehdä, sillä kaikki possut saadaan yhteen helposti. Pesien mukana tulivat myös niihin soveltuvat lämpölamput. (Kuva5.) Lamput kierretään omille paikoilleen näppärästi. Asennuksen yhteydessä kaikki saumat laitettiin umpeen silikonilla. Näin porsaat
eivät tunne vetoa ja pesät pysyvät useimmiten kuivina.
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Kuva 4.

Uudet porsaspesät ovat suojaisat ja porsaat viihtyvät niissä hyvin
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Kuva 5.

Lämpölamppu kierretään paikalleen ja sensorille on porattu katokseen oma reikänsä

Pesien yhteydessä niihin ostettiin Ransucolta lämpölamppujen sensorit.
Sensorit asennettiin pesien katon läpi ja ne mittaavat pesän lämpötilaa jatkuvasti. (Kuva5.) Lämpölamput yhdistettiin sensorien ohjausyksikköön, joten jos pesässä on liian lämmin tai liian kylmä, lamppu vaihtelee kirkkauksiaan sen mukaan tai tarvittaessa sammuu. (Kuva6.) Sensorilaitteessa on
myös lämpötilakäyrä. Porsimispäivänä sensori nollataan, jolloin käyrä lähtee alusta. Päivien kuluessa ohjausyksikkö pienentää pikkuhiljaa pesän
lämpötilaa porsaiden kasvaessa.
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Kuva 6.

4.2

Ohjausyksiköstä pystytään nollaamaan lämpötilakäyrä tai sammuttamaan lamput kokonaan

Tutkimuksen tavoitteet
Tilan suurimpana ongelmana on imevien porsaiden suuri kuolleisuus. Tätä
on jo pyritty vähentämään asentamalla porsitushäkkiin kaatumaraudat,
antamalla sopivampaa lisäruokaa porsaille sekä tarkemmilla hoitokierroksilla. Lisäksi emakoiden emo-ominaisuuksia on tarkasteltu tiukemmin.
Kuolleisuus onkin jo laskenut näiden toimenpiteiden ansiosta, mutta tila
kokee sen vieläkin olevan liian suuri. Tavoitteena oli siis selvittää, vaikuttavatko paremmat porsaspesät imevien porsaiden kuolleisuuteen, kasvuun
ja lääkitystarpeeseen.
Oletuksena oli, että porsaspesät eivät itsessään vaikuta suoraan porsaiden
kasvuun merkittävästi. Kuitenkin olosuhteiden parantuessa porsaiden
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energiaa ei kulu ruumiin lämmittämiseen tai tautien torjumiseen niin paljon. Lääkitystarpeeseen pesien pitäisi vaikuttaa positiivisesti. Kun porsaat
eivät kärsi kylmästä, vastustuskyky paranee, eivätkä ne välttämättä sairastu helposti. Kuolleisuuteen porsaspesien pitäisi vaikuttaa eniten. Kun
porsaat nauttivat olostaan sisällä pesässä, ne eivät hakeudu nukkumaan
emakon viereen. Tallattujen porsaiden määrän pitäisi siis pienentyä. Myös
sairauksiin kuolemisen pitäisi vähentyä olosuhteiden parantuessa.

4.3

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutettiin huhtikuun lopun ja kesäkuun lopun välillä. Tietoa kerättiin porsaiden lisärehun kulutuksesta, lääkitystarpeesta ja kuolleisuudesta erilliselle paperille emakkokortin yhteydessä. Emakkokorttiin kirjattiin myös erinäisiä huomioita yksilöllisesti, joten myös korttien tietoja käytettiin tuloksien analysoinnissa.
Syntymäpainot ja kahden viikon painot punnittiin porsas kerrallaan matkalaukkuvaa’alla ja kangaskassilla. Painot merkittiin omiin taulukoihin. Vieroituspainot punnittiin vanhalla häkkivaa’alla, joka testattiin ensin toimivaksi. Näin 4 viikon painot saatiin punnittua pahnue kerrallaan. Päiväkasvut laskettiin taulukkoon merkittyjen tulosten perusteella.

5
5.1

TUTKIMUSTULOKSET
Kasvu

5.1.1 Ensimmäinen tutkimusryhmä
Ensimmäisen tutkimusryhmän pahnueita oli yhteensä 16. Uusien pesien
karsinoissa kasvoi 8 pahnuetta, samoin vanhojen pesien karsinoissa. Uusien pesien pahnueita yhdessä kutsutaan nimellä Uudet1. Vanhojen pesien
pahnueita yhdessä kutsutaan nimellä Vanhat1.
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Taulukko 1. Ensimmäisen tutkimusryhmän kasvutuloksien keskiarvot
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Kuva 7.
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Kuva 8.

Päiväkasvu ka

Vanhat1

Ensimmäisen tutkimusryhmän päiväkasvujen keskiarvot

Vertailuryhmillä syntymäpainot olivat melkein samat, mutta Uudet1:n porsaat kasvoivat silti reippaammin kuin Vanhat1:n porsaat. (Taulukko1.) Kahden viikon punnituksessa keskimääräisten painojen erot olivat 0,78kg ja
päiväkasvujen erot 56g. (Kuva7.) Neljän viikon punnituksessa painojen erot
ryhmien välillä olivat jo 1,6kg ja päiväkasvujen erot 59g. Koko imetysajan
päiväkasvujen erot olivat 58g. (Kuva8.) Tämän ryhmän tulokset eivät silti
ole täysin vertailukelpoiset, sillä kuolleisuus on Uudet1:ssä ollut suurempi
kuin Vanhat1:ssä.
Vieroitustulokset Uudet1:ssä eivät olleet odotusten mukaisia, johtuen yllättävän suuresta kuolleisuudesta. Viidessä pahnueessa vieroitustulos oli
tilan tavoitteisiin verrattuna hyviä eli 12 tai enemmän. Kolmella pahnueella
vieroitustulokset olivat huonoja: 10, 9 ja 8 vieroitettua porsasta. Kyseiset
pahnueet olivat karsinoissa 403, 404 ja 405. Karsinan 405 emakon pahnueen kasvut ovat huomattavasti muita pienemmät.

Taulukko 2. Uudet1:n pahnuekohtaiset painot ja päiväkasvut
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Emakot karsinoissa 403 ja 404 vieroittivat 10 ja 8 porsasta. Pahnueessa 403
oli alkujaan 15 porsasta, mutta emakko makasi niistä viisi. Toimivia nisiä
emakolla on siis ainakin 15, joten kasvut tässä pahnueessa voivat olla hyviä
riittävän maidonsaannin takia.
Pahnueessa 404 oli alkujaan 12 porsasta, joten toimivia nisiä on ollut ainakin 12. Pahnueesta oli maattu yksi porsas ja loput kolme olivat kuolleet
muihin syihin. Emakkokortista nähtiin, ettei porsaita ollut lääkitty erityisen
paljon, joten ripulia niillä ei ollut. Joka tapauksessa kasvut tässäkin pahnueessa voivat olla korkeat riittävän maidonsaannin takia.
Emakko karsinassa 405 oli porsimisen jälkeen kipeä. Takapään valuttelua
jatkui päiviä porsimisen jälkeen, joten se sai antibioottikuurin. Porsaat
tässä pahnueessa eivät olleet erityisen kipeitä, mutta maidontuotanto
emakolla ei onnistunut sairastelun takia. Tämä pystytään huomaamaan
pahnueen pienistä kasvuista. (Taulukko2.) Pienemmät kasvut johtuvat joskus myös alhaisesta syntymäpainosta, mutta tähän pahnueeseen vaikutti
erityisesti emakon sairastuminen. Emakko ei kipeänä syö tai juo normaalisti ja tämä vaikuttaa heti maidontuotantoon.
Kasvuun ja kuolleisuuteen saattoi myös Uudet1:llä vaikuttaa emakoiden
ikä. Tähän ryhmään sattui tulemaan kolme erittäin vanhaa emakkoa ja
kaksi ensikkoa.
Vieroitustulokset Vanhat1:llä olivat melko tasaisia. Puolet emakoista vierottivat hyvin ja puolet vähemmän kuin tilan tavoite on (12). Pahnuekohtaisissa kasvuissa ei ole paljoakaan kommentoitavaa.

Taulukko 3. Vanhat1:n kasvutulokset pahnueittain
Painot olivat kaikilla pahnueilla koko imetyskauden pieniä. (Taulukko3.)
Emakot eivät luultavasti helteen takia syöneet kunnolla ja tämä huononsi
maidontuotantoa. Erityisesti pahnue 307 pistää pienen kasvun takia silmään. Emakkokortista nähdään, että porsaat ovat sairastaneet ripulia.
Tämä selittää todella pienen kasvun.
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5.1.2 Toinen tutkimusryhmä

Toisen tutkimusryhmän pahnueita oli myös yhteensä 16. Uusien pesien
pahnueita yhdessä kutsutaan nimellä Uudet2. Vanhojen pesien pahnueita
yhdessä kutsutaan nimellä Vanhat2.

Taulukko 4. Toisen tutkimusryhmän pahnueiden kasvutulosten keskiarvot
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Kuva 10. Toisen tutkimusryhmän päiväkasvujen keskiarvot

Toisen tutkimusryhmän tulokset onnistuivat paremmin, sillä ilmat viilenivät. Kasvuissa ei sen vuoksi ole suuriakaan eroja. (Taulukko4.) Syntymäpainot olivat Vanhat2:lla huomattavasti pienemmät, kuin Uudet2:lla. (Kuva9.)
Kahden viikon painojen erot olivat pahnueittain 0,63kg ja päiväkasvujen
erot samalta ajalta olivat 33g. Neljän viikon punnituksessa painoerot olivat
1,21kg ja päiväkasvujen erot 15g. Koko imetysajan päiväkasvujen erot olivat 25g. (Kuva10.)
Uudet2:lla vieroitustulokset olivat hyviä. Kuudella emakolla vieroitettujen
määrä oli 12 tai enemmän. Kahdella emakolla vieroitustulokset olivat 10 ja
11. Emakot keskimäärin tässä ryhmässä olivat siis hyviä ja tämä näkyy
myös pahnueiden painoissa ja päiväkasvuissa. (Taulukko5.)

Taulukko 5. Uudet2:n painot ja päiväkasvut pahnueittain
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Huonoimmat vieroitustulokset olivat emakoilla karsinoissa 201 ja 205. Lukemat verrattuina muihin eivät poikkea valtavasti, eikä emakkokorteista
selviä mitään muutoksia tai erityisiä huomioita.
Vanhat2:lla vieroitustulokset olivat koko ryhmän kesken tasaiset. Kolme
emakkoa vieroitti 12 porsasta, kolme vieroitti 11 porsasta ja loput kaksi
vieroittivat 10 porsasta. Vieroitustulokset eivät ole parhaimmasta eivätkä
huonoimmasta päästä. Keskipainot heittelevät silti tällä ryhmällä melko
paljon. (Taulukko6.)

Taulukko 6. Vanhat2:n painot ja päiväkasvut pahnueittain

Parhain vieroituspaino löytyy pahnueesta 108. Kyseisen pahnueen kuolleisuus oli ryhmän suurin, joten maitoa riitti lopuille porsaille hyvin vahvistaen niiden kasvua.
Huonoin vieroituspaino löytyy pahnueesta 104. Emakkokorttia katsoessa
pystytään huomaamaan, että porsaat sairastelivat paljon. Nivel- tai sorkkatulehduksia on lääkitty usealta porsaalta.

5.1.3 Ryhmien vertailua
Ryhmillä Uudet2 ja Vanhat2 oli kaiken kaikkiaan paremmat kasvuolosuhteet kuin ryhmillä Uudet1 ja Vanhat1. Helleaalto osui juuri ryhmien Uudet1
ja Vanhat1 syntymään ja jatkui siitä pahimpina seuraavat kaksi viikkoa. Helteen takia koko osastoilla huonelämpötila oli yli 30 astetta, joten possut
eivät viihtyneet tuskaisenkuumissa pesissä, vaan hakeutuivat nukkumaan
emakon viereen. Emakot eivät kuumuuden takia syöneet kunnolla, mikä
vaikutti maidontuotantoon ja näin ollen porsaiden kasvuun. Ulkonäöllisesti ryhmien Uudet2 ja Vanhat2 pahnueet olivat paljon tasaisempia.

21

Taulukko 7. Uusissa ja vanhoissa pesissä kasvaneiden pahnueiden keskiarvot yhdessä
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Kuva 11. Kaikkien uusissa ja vanhoissa pesissä kasvaneiden pahnueiden
vertailua yhdessä

Kun uusien pesien pahnuetulokset ja vanhojen pesien pahnuetulokset yhdistetään, voidaan nähdä, että kasvut olivat hellejaksosta huolimatta uusissa pesissä parempia. (Kuva11.) Syntymäpainoltaan vanhojen pesien porsaat sattuivat kokonaisvaltaisesti olemaan pienempiä kuin uusien pesien
porsaat. (Taulukko7.) Kahden viikon painojen erot olivat 0,7kg ja päiväkasvuerot tältä ajalta olivat 45g. Neljän viikon painoerot olivat 1,4kg ja päiväkasvujen erot imetysviikoilta 2-4 olivat 24g. Koko imetysajan päiväkasvuerot olivat 42g.
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Kuva 12. Kaikkien ryhmien vertailua erikseen

Kun tarkastellaan kaikkia ryhmiä vieretysten, voidaan huomata, etteivät
ryhmien Vanhat2 ja Uudet1 erot ole suuret. (Kuva12.) Kahden viikon painojen erot ovat vain 0,17kg ja neljän viikon painojen erot 90 grammaa.
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Kuva 13. Päiväkasvujen vertailua uusissa ja vanhoissa porsaspesissä
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Kuva 14. Päiväkasvujen vertailua ryhmittäin
Myös päiväkasvut uusien ja vanhojen pesien välillä ovat selvästi uusissa
pesissä paremmat. (Kuva13.) Kun vertaillaan jokaista ryhmää päiväkasvujen osalta omana palkkinaan, Uudet1 jää tappiolle Vanhat2:lle. (Kuva14.)

5.1.4 Lisärehun kulutus
Lisärehun kulutusta seurattiin vain suurpiirteisesti merkitsemällä erilliselle
lapulle pahnuekohtaisesti ruokintakertojen määrä päivässä.
Uudet1:n kaikki muut pahnueet söivät lisärehua hyvin, paitsi karsinassa
405. Kasvutaulukoista huomataan, että myös tämän pahnueen kasvut olivat huomattavasti huonommat muihin verrattuna. Vanhat1:n lisärehun
kulutus kaikissa pahnueissa oli tasaista.
Uudet2:ssa huonoiten lisärehua söivät karsinan 210 porsaat. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut painoihin ja kasvuun, joten voidaan olettaa emakon olleen erittäin hyvä imettäjä. Vanhat2:ssa oli yksi pahnue, joka ei oppinut syömään lisärehua juuri ollenkaan. Kuolleisuus ei tässä pahnueessa
(101) kuitenkaan ollut suuri, eivätkä myöskään kasvut poikenneet muusta
ryhmästä. Emakko siis todennäköisesti imetti melko hyvin. Muita huonosti
lisärehua syöneitä pahnueita olivat karsinoissa 106 ja 110. Karsinan 110
emakon possujen vieroituspaino kuitenkin oli koko ryhmän parhaimmasta
päästä, joten maidontuotanto on onnistunut.
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Yleisesti ottaen porsaspesät itsessään eivät vaikuta lisärehun kulutukseen.
Kulutukseen vaikuttaa enemmän porsaiden aktiivisuus, uteliaisuus ja emakon maidontuotanto.

5.2

Kuolleisuus
Ensimmäisen ryhmän tutkimus ei onnistunut, sillä helleaalto piti huolta,
etteivät emakot syöneet koko imetysaikana kunnolla. Lisäksi koko porsitusosastolla oli niin kuuma, ettei porsaspesistä ollut mitään hyötyä. Koko
osaston ollessa lämmin, possut eivät hakeutuneet pesään nukkumaan,
vaan nukkuivat mieluummin emakon vieressä. Näin tallatuksi tulemisen
riski oli paljon suurempi kuin normaalisti.
Uudet1:llä kuolleita koko imetysaikana tuli 16. Näistä 6 oli kuoliaaksi tallattuja ja loput 10 muihin syihin kuolleita. Uudet1:ssä kahdeksasta emakosta 3 olivat vanhoja ja kaksi olivat ensikkoja. Tämäkin voi olla osasyy suureen kuolleisuuteen, maidontuotanto ja emakon rakenne eivät kummassakaan päässä ole parhaimmistoa. Myöskin näistä kahdeksasta emakosta
kaksi olivat porsimisen jälkeen lääkekuurilla. Nämä seikat vaikuttavat kuumuuden ohella suuresti maidontuotantoon. Sen takia muihin syihin kuolleita porsaita tuli niin paljon. Luultavasti emakoiden maidontuotannon
huonontuessa porsaat eivät saaneet tarpeeksi ternimaitoa, rupesivat syömään vain pääsääntöisesti jugurttia, saivat ripulin ja kuolivat lääkityksestä
huolimatta. Lähes kaikki ryhmän Uudet1 kuolleet porsaat kuolivat ensimmäisten neljän elinpäivänsä aikana. Porsaat siis varmastikin syntyivät erittäin heikkoina, eivätkä saaneet tarpeeksi ternimaitoa. Vastustuskyvyn heikentyessä porsaat altistuivat enemmän taudeille.
Vanhat1:n kuolleisuus oli hieman Uudet1:tä alempi. Kuolleita yhteensä oli
13 ja tallattuja näistä oli viisi. Vaikka kasvut ryhmällä Vanhat1 olivatkin
huonommat, kuolleisuuden määrä oli Uudet1:tä parempi. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että emakkoaines tässä vanhojen pesien ryhmässä oli
tasaisempaa. Parhaimpia emakoita ovat 2-4 kertaa porsineet ja ryhmä
Vanhat1:stä niitä löytyi viisi. Loput kolme olivat ensikoita. Kokonaisuudessaan ensimmäisen tutkimusryhmän kuolleisuustuloksiin vaikuttivat osastojen erittäin huonot olosuhteet niin paljon, ettei pesien toimivuutta kuolleisuuden laskuun voida tässä tapauksessa määrittää.
Toisen ryhmän kuolleisuustutkimus onnistui paremmin. Ilmat viilenivät
hieman, joten pesien toimivuutta pystyttiin tarkkailemaan paremmin. Uudet2:n kuolleita porsaita tuli yhteensä 10. Näistä kuolleeksi tallattuja oli 3
ja muihin syihin kuolleita 7. Tästä voidaan huomata, että tallattujen porsaiden määrä on melko alhainen. Sikalassa tehtiin huomioita, että ryhmän
Uudet2 porsaat oppivat nopeasti juoksemaan porsaspesiin sisälle emakon
noustessa ylös. Tämä on yksi syy tallattujen porsaiden alhaiseen määrään.
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Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että emakkoaines tässä ryhmässä oli erittäin hyvä. Emakoista vain yksi oli erittäin vanha, kaksi ensikkoa ja loput olivat 2-4 kertaa porsineita.
Ryhmässä Vanhat2 yhteensä kuolleita porsaita oli jopa 20. Näistä 15 oli
kuoliaaksi tallattuja ja 5 muihin syihin kuolleita. Emakkoaines myös tässä
ryhmässä oli melko tasaista: vanhoja emakkoja oli kaksi ja ensikoita yksi.
Silti tallattujen porsaiden määrä on päätä huimaava. Kuolleista porsaista
17 kuoli ensimmäisen viikon aikana syntymästä. Tästä voin päätellä, että
porsaat syntyivät heikkoina, kasvoivat varmasti melko hitaasti, eivätkä oppineet menemään ketterästi pesään emakon noustessa ylös. Tämän takia
tallattujen porsaiden määrä on suuri.

5.3

Hoitotoimenpiteet
Nikanorin sikalassa porsaiden hoitotoimenpiteet aloitetaan jo heti ensimmäisenä päivänä, kun kuivuneet napanuorat leikataan sopivan lyhyiksi ja
navat desinfioidaan laimennetulla jodiliuoksella. Samalla kaikki porsaat
käydään läpi: onko jo ripulia tai tulehduksia. Napojen leikkuun yhteydessä
uudisemakoiksi kasvatettavien emakkoporsaiden korvat lovetaan.
Syntymästä lähtien porsaat tarkastetaan päivittäin helistimellä ajaen ne
liikkeelle. Lisäksi tarkkaillaan porsaspesää: onko se märkä tai onko ripulia?
Tarvittaessa sairaat porsaat lääkitään. Tulehduksien ja ripulin lääkekuuri
kestää kolme päivää.
Viiden päivän ikäisinä karjuporsaat kastroidaan. Samalla kaikille porsaille
annetaan lisärautainjektio, sisäloislääke sekä tilatatuointi korvaan. Karjuporsaat saavat ennen kastraatiota kipulääkkeen. Kipulääke annetaan kaikille kastroiduille porsaille uudestaan seuraavana päivänä. Kastroinnin yhteydessä leikkuuhaavan päälle suihkutetaan haavaspraytä. Olemme huomanneet tämän vähentävän tulehdusta sekä nopeuttavan haavan paranemista. Kun porsaat lasketaan takaisin karsinaan, kaikki tarkastetaan vielä
kertaalleen ripulin varalta. Samalla tarkastetaan kaikkien porsaiden napa.
Jos napa on jostain syystä repeytynyt tai muuten tulehtunut, saavat nämä
porsaat kerta-annoksena pitkävaikutteista antibioottia.
Ennen vieroitusta porsaiden hoitotoimenpiteisiin kuuluu vielä circovirusrokotteen anto. Kaikki porsaat saavat tämän. Samoihin aikoihin emakkoporsaat, joiden korvat lovettiin, saavat korvamerkin. Merkin laiton yhteydessä tarkastetaan vielä, että porsas on rakenteellisesti terve ja että siltä
löytyy vähintään 7 nisää molemmilta puolita.
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Hoitotoimenpiteisiin kuuluu myös karsinoiden päivittäinen siivous ja kuivitus. Kuivikkeena porsituskarsinoissa käytetään tavallista kutteripurua. Lisäksi pienille porsaille levitetään porsitushäkin ympärille perunajauhoa.
Perunajauhon ripottelu lattialle liukastaa lattiaa niin, etteivät porsaiden
polvet hankaudu rikki niiden kilpaillessa emakon nisistä. Tämä on alentanut huomattavasti nivel- ja sorkkatulehdusten määrää kyseisessä sikalassa.
Tutkimuksen jokaiselle porsaalle on tehty edellä mainitut hoitotoimenpiteet. Ryhmissä voidaan silti vertailla tulehdusten ja ripulin lääkitsemisten
määrää.
Ryhmän Uudet1 kuudessa pahnueessa lääkittyjä porsaita ei juurikaan ole,
lääkittyjen määrää vaihtelee 0-2 porsaassa. Kahdessa pahnueessa kuitenkin lääkintöjä on paljon. Toisessa pahnueessa 6 ja toisessa 7 on saanut antibioottikuurin nivel- tai sorkkatulehdukseen. Sairastelut eivät kuitenkaan
ole vaikuttaneet mainittavasti porsaiden kasvuun tai kuolleisuuteen.
Ryhmän Vanhat1 lääkittyjen porsaiden määrä on tasaisempi. Kolmella pahnueella ei lääkittyjä porsaita ollut ollenkaan. Neljälla pahnueella lääkittyjä
oli 2-3. Yhdessä pahnueessa lääkittyjä olikin 7. Siltikään tässä pahnueessa
ei ollut kuollut kuin vain yksi porsas. Kasvut taas olivat koko ryhmän pienimmät.
Ryhmä Uudet2:ssa viidellä pahnueella lääkittyjen porsaiden määrä oli 0-1.
Kolmella muulla pahnueella lääkittyjä oli 3. Kokonaisuudessaan koko
ryhmä Uudet2 oli melko terve ja siksi kasvutkin ylittivät odotukset vieroitustulostenkin ollessa melko hyvät.
Ryhmässä Vanhat2 ei ollut yhtään pahnuetta, jossa ei olisi lääkitty ainoatakaan porsasta. Kahdessa pahnueessa lääkittyjen määrä oli 1-2. Lopuissa
kuudessa pahnueessa lääkittyjä olikin jopa 4-8. Näistä pahnueista ei ollut
lääkitty yhtäkään ripulia, joten kaikki lääkitsemiset olivat tulehdusten takia.
Yleisesti kaikkien ryhmien lukemia katsoessa lääkityksiä on tarvittu keskimääräistä enemmän. Syy suureen lääkitystarpeeseen on varmastikin helle.
Kuumassa ja kosteahkossa ympäristössä bakteerit leviävät erittäin nopeasti ja helposti, vaikka karsinat onkin pesty, desinfioitu, siivottu ja kuivitettu samalla tavalla kuin yleensäkin.

6

JOHTOPÄÄTÖKSET
Kesän erittäin kuuman hellejakson takia tuloksia ei voi pitää luotettavina.
Emakot eivät olleet parhaimmillaan kuumuudessa, syöntikyky heikkeni, ne

27
sairastuivat helpommin, olivat stressaantuneita ja leikkivät vedellä loiskuttaen sitä ympäri karsinaa. Sikala itsessään on jo melko vanha ja ilmanvaihtojärjestelmä huono. Tämän takia kaikissa porsitushuoneissa oli reippaasti
yli 30 astetta lämmintä.
Itse kokeen toteuttaminen kävi melko helposti. Eniten aikaa vei yksittäisten porsaiden punnitus porsimispäivänä ja kahden viikon ikäisinä. Muuten
huomiot ja merkinnät saatiin aikaan samassa muiden töiden ohella. Tilalla
ei punnita normaalisti porsaita ollenkaan, joten oli mielenkiintoista selvittää porsaiden keskimääräisiä syntymäpainoja ja vieroituspainoja. Näistä
saatiin helposti laskettua päiväkasvut. Varsinkin ryhmän Uudet2 vieroituspainot yllättivät minut positiivisesti.
Olin odottanut kokeesta saavani enemmän irti kuolleisuuden osalta. Tähän
seikkaan pesien muuttamisen olisi pitänyt vaikuttaa eniten. Tutkimuksen
voisi mielestäni toteuttaa uudestaan muuna ajankohtana. Kuumat kesät
ovat muutenkin sikalalla kaikkein vaikeimpia. Viileämmällä ilmalla porsitushuoneet pysyvät tavoitellussa 19-20 asteessa ja näin saadaan porsaspesän lämmöstä ja suojaisuudesta enemmän irti.
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