
 

 

 

H8 – Pahnuetasaus 
 

Pahnuetasauksella pyritään saamaan emakko hoitamaan 

mahdollisimman monta porsasta 

1. Varmista että porsaat ovat saaneet ternimaitoa 12 tunnin ajan 

ennen siirtämistä.  

2. Tasaa emakolle 12-15 porsasta, riippuen kuinka monta toimivaa 

nisää emakolla on. Hyödynnä emakot joilla pieni pahnue ja 

ylimääräisiä toimivia nisiä. 

3. Tee amma-emakko ylimääräisille porsaille.  

4. Aseta pienimmät porsaat emakolle joka on porsinut toisen kerran. 

5. Pahnueiden tasaus tulee olla valmis 36 tunnin kuluttua 

porsimisesta. 

6. Siirrä pääasiallisesti isoja/vahvoja porsaita 

7. Siirrä porsaita pahnueiden välillä niin vähän, kun mahdollista, 

mutta pyri siirtämään ne aina jo ennen kasvun hidastumista.  

8. Älä tee pahnuetasauksia enää yli kahden päivän ikäisissä 

pahnueissa. Siirrä tarvittaessa porsaat, jotka ovat yli 2 päivän tai 

vanhempia sijaisemolle.    

 

Epäonnistunut pahnuetasaus: 

• Emakko voi hoitaa korkeintaan yhtä monta 

porsasta, kuin sillä on toimivia nisiä 

• Pienimmät/viimeisenä syntyneet porsaat häviävät 

taistelun maidosta. 

Pahnuetasaus liian aikaisin: 

• Porsaat eivät saa tarpeeksi ternimaitoa jo voivat 

kuolla vasta-aineiden puutteeseen. 

Pahnueen tasoittaminen liian myöhään: 

• Häiritsee jo muodostunutta syömisjärjestystä 

• Mikäli porsimisesta kulunut liian kauan, ei 

käyttämättömiksi jääneistä nisistä tule enää maitoa 

 

 

 

Kaikkien porsaiden on saatava toimiva nisä 

Emakolla on liian monta porsasta 



 

 

 

Lisäkommentteja – Pahnueen tasoittaminen 

1. On tärkeää varmistaa, että kaikki porsaat ovat saaneet ternimaitoa ennen pahnuetasausta. Pienimmät 

porsaat tarvitsevat jopa 12 tuntia aikaa saadakseen tarpeellisen määrän ternimaitoa. Jos pieni porsas 

siirretään porsivalle, tai juuri porsineelle emakolla se saa ternimaitoa siltä.  

Jos pahnueessa on liian monta porsasta, tee pahnuetasaus/siirrä isoimmat porsaat amma-emakolle 12 

tunnin jälkeen varmistaaksesi pienempien porsaiden ternimaidonsaannin. Isoissa pahnueissa on myös 

mahdollista siirtää amma-emakolle ensimmäisenä syntyneet porsaat, kun ne ovat olleet 12 tuntia 

syntymästään omalla emällä, tässä tapauksessa, sinun tulee kuitenkin tietää, mitkä porsaat ovat 

syntyneet ensin! 

Jos porsiminen ei ole vielä valmis, tai et voi aloittaa pahnuetasausta, eristä isoimmat/vahvimmat 

porsaat makuualueelle ja jätä pienimmät/heikommat utareelle imemään.  

 

2. Kuinka toimia imetyskykyyn nähden ylimääräisten porsaiden kanssa: 

• siirrä ylimääräiset porsaat juuri porsineelle emakolle, jolla vapaita nisiä. 

• jos emakko on porsinut viimeisen kahden päivän aikana ja yksi porsas kuolee, voit laittaa tilalle 

yhden porsaan. Siirrettävän porsaan täytyy olla isompi, kuin loput porsaat pahnueessa.  

o jos siirrät porsaita emakolle, jolta on kuollut porsaita yksi tai enemmän, varmista että 

emakko ei ole sairas ja ettei sillä ole enemmän porsaita kuin toimivia nisiä. 

• arvioi emakon fyysinen kunto ja katso emakkokortista kuinka viime imetyskausi meni.  

• vanhoille emakoille (viides porsiminen tai enemmän) ei kannata laittaa enemmän porsaita, kuin 

viimekerroilla on ollut.  

 

3. Toinen on tehdä ylimääräisille porsaille amma-emakko (katso H9 – Amma-emakko) 

 

4. Emakot jotka porsivat toisen tai kolmannen kerran ovat parempia hyväksymään uusia pieniä porsaita. 

Vältä käyttämästä ensikkoa ammana, koska se tarvitsee mahdollisimman isoja porsaita stimuloimaan 

utaretta.  

 

5. Varmista, että kaikki porsaat saavat toimivan nisän, pahnuetasaus tulee olla valmis 36 tuntia 

porsimisesta. Jos pahnuetasaus kestää kauemmin on riski, ettei vapaista nisistä tule enää maitoa. 

  

6. Saattaa kestää useita tunteja (3-6) ennen kuin porsaat saavat uudelta emakolta maitoa. Siksi 

siirrettävien porsaiden tulee olla tarpeeksi voimakkaita. On myös tärkeää, että siirreyty porsaat ovat n. 

samaa kokoa kuin muut porsaat pahnueessa.  

 

7. Sääntö: porsaat pärjäävät parhainten oman emonsa luona, siksi kannattaa siirtää mahdollisimman 

vähän porsaita. Huomioi heikot porsaat: 

• pienet porsaat 

• levottomat porsaat 

• porsaat jotka makaavat passiivisena makualueella tai sen ulkopuolella. 

 

8. Katso H 12 – Sijaisemo heikentyneille porsaille 

 


