
 

 

 

H11 – Pahnueen vaihto  
 

Jos emakon maidontuotanto on lakannut, voi elinvoimaiset porsaat 

saada maidontuotannon uudelleen käyntiin. 

1. Jos koko pahnue osoittaa merkkejä huonosta kasvusta, siirrä ne 

emakolle jolla on paljon maitoa. 

2. Emakolla, joka saa pahnueen, pitää olla isot, hyvinvoivat ja 

tasaisen kokoiset porsaat.  

3. Emakko, joka saa pahnueen, pitäisi olla nuori. 

4. Vaihda pahnueet heti, eli varmista ettei mikään emakko 

milloinkaan jää ilman porsaita. 

5. Emakoilla, joille vaihdetaan pahnue, on oltava sama määrä 

porsaita. 

6. Vaihdon jälkeen huomioi ryhmä jossa pienet porsaat. Aseta 

esimerkiksi lämpölamppu karsinaan. 

7. Älä säädä emakoiden ruokintaa pahnueen vaihdon yhteydessä. 

 

 

 

 

 

Pahnueen vaihto epäonnistui jos: 

• vaihto tapahtui liian myöhään, porsaat ovat liian heikot 

jaksaakseen imeä. 

• Emakko jolla oli heikkoja porsaita, on sairas. 

• Porsaat jotka kasvavat huonosti ovat sairaita. 

• Emakko makaa mahallaan tai seisoo paljon  porsaat 

eivät saa maitoa. 

• porsaat ovat levottomia – luultavasti koska emakko ei 

anna niiden imeä.  

   

 

  

Hyvin hoidettu pahnueen vaihto 

Pahnue on siirretty liian myöhään, porsaat ovat heikkoja 



 

 

 

Lisäkommentteja – Pahnueen vaihto 

Ennen pahnueen vaihtoa pitää varmistaa, että kaikki muut asiat ovat kunnossa (katso H14 – 

Porsimisosaston valvonta, H15 – Emakoiden sairaudet ja hoito, ja H16 – Porsaiden sairaudet ja hoito). 

1. Yleensä pahnueen vaihto on tarpeellista ainoastaan ensimmäisen tai toisen viikon aikana porsimisesta. 

Vaihda kahden emakon porsaat keskenään, kun kaikki tai useimmat porsaat pahnueessa kärsivät 

huonosta kasvusta. Jos vain muutama porsasta kärsivät huonosta kasvusta, katso H12 – sijaisemo 

heikentyneille porsaille 

 

2. Emakolla jolle annetaan heikot porsaat pitää olla hyvä maidontuotanto, että porsaat saavat maitoa 

nopeasti. Isot vaihdetut porsaat alkavat nopeasti imemään ja saavat siten maidontuotannon käyntiin 

emakolla, jolla oli vähäinen maidontuotanto. 

 

3. Nuoret emakot hyväksyvät uuden pahnueen nopeasti. 

 

4. Aika on olennaista, koska pienet heikot porsaat eivät pärjää kauan.  Tarkista että ne imevät, koska ne 

eivät aina ole tarpeeksi vahvoja stimuloimaan emakon utaretta.  

 

5. Kun koko pahnue siirretään, ei porsaiden tarvitse tapella arvojärjestyksestä. Siksi pitää aina tarkistaa, 

että emakoilla on toimivia nisiä kaikille porsaille.  

 

6. On elintärkeätä, että porsailla on optimaalinen ympäristö. Katso H13 – Porsaiden ympäristö; H23 – 

Porsaiden ruokinta. 

 

7. Älä säädä ruokintaa vaihtopäivänä emakoille, joilla pahnueet vaihdetaan.  Tarkista emakoiden syönti – 

varsinkin ensimmäiset kaksi päivää pahnueen vaihdon jälkeen. Jos emakko jolta pienet porsaat 

siirrettiin pois, ei pysty tuottamaan maitoa, voi olla tarpeen siirtää pahnue sijaisemolle. (katso H12 – 

Sijaisemo heikentyneille porsaille) 


