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Ensikoiden kasvatus

• Eläinvirran hallinta 

• Kun ensikkoporsas syntyy, mitä toimenpiteitä

• Ensikoiden valinta ja karsinta eri ikävaiheissa

• Kasvatusaikaiset toimenpiteet ja karsinta

• Parhaat käytännöt ensikkovirran hallintaan kasvatusaikana (käytännöntason esimerkkejä)

• Ensikoiden kasvatusolosuhteet

• Ensikoiden ryhmittelyt

• Ensikon tiineytys

• Ensikot tiineysaikana, mitä huomioitavaa

• Ensikon porsiminen ja imetyskausi, mitä huomioitavaa



Eläinvirran hallinta

• Jalostussiemennyksien määrä vaihtelee 8-12% välillä tilakohtaisesti 

• Ensikoiden ensimmäiset kiimat kirjataan ylös, jolloin tiedetään 
tulevien ensikkosiemennysten määrä seuraavat kolme viikkoa 
eteenpäin

• Tilalle laaditaan viikkokohtainen siemennysmäärä tavoite, 
ensikkosiemennyksillä voi ”fiksata” siemennysmääriä, ja tasata ryhmiä



Kun ensikkoporsas syntyy, mitä toimenpiteitä

�Ternimaidon saannin varmistaminen

�Napanuoran leikkaaminen

�Nisien teippaaminen

�Eläimen rekisteröinti jalostusjärjestelmään/kirjanpitoon

�Porsaiden tasaamisen yhteydessä, kerää ensikkoporsaat samalle hyvälle 
emolle

�Korvamerkkien laittaminen



Napanuoran leikkaaminen

Napanuorat tulee 
leikata, heti niiden 
kuivattua. 



Nisien teippaaminen

Suojaa nisät teipillä.



Eläimen rekisteröinti jalostusjärjestelmään

Esimerkki Cloudfarms järjestelmästä
Tiedot siirtyvät automaattisesti 
jalostustietokantaan



Korvamerkkien laittaminen

Laita korvamerkit 
molempiin korviin, 
mikäli isot korvamerkit 
laitetaan vasta 
siemennysajankohtana.



Kysymykset?



Ensikoiden valinta ja karsinta eri ikävaiheissa
1. porsitusosasto

• Valitse jalostuseläimeksi vain elinvoimaisia porsaita

• Tarkista nisien lukumäärä min. 7+7 nisää (ei sisänisiä)

• Varmista että vulva on kehittynyt kunnolla

• Jalkojen rakenne, miten liikkuu (ei sammakkoporsaita yms.)

• Jos pahnueeseen syntyy useita viallisia porsaita, vältä jalostusporsaiden 
ottamista ko. emon porsaista



Ensikoiden valinta ja karsinta eri ikävaiheissa
2. 30kg painossa (välitysikä)

• Ruumiinrakenne

• Nisien tarkistus min. 7+7, suorat nisälinjat

• Jalkarakenne

• Kuntoluokka

• Huomioi tyrät, patit jaloissa yms.



Ensikoiden valinta ja karsinta eri ikävaiheissa
3. teuraspainoisena

• Karsi ylilihavat eläimet pois

• Kiinnitä huomiota eläimen rakenteeseen, ei 
valita kaarevan selän omaavaa eläintä 
ensikoksi

• Jalkojen rakenne, miten astuu sorkalla

• Nisät 7+7

• Suorat nisälinjat



Kasvatusaikaiset toimenpiteet ja karsinta

• Uudiseläimiä ei voi kasvattaa kuten lihasikoja

• Selkäsilavan mittaus 7,5kk iässä, tavoite 12-14mm/140-150kg

• Parvo, APP yms. muiden tarvittavien rokotteiden antaminen

• Matolääkitys

• Immunisointi vanhoilla emakoilla tarvittaessa

• Hännänpurennalta varjelu, kaikilla tavoin

• Jalostusindeksi seuranta



Lopullinen karsinta

Ensikot tulee tarkistaa 
yksilöidysti 
teuraspainoisena.



Kysymykset?



Parhaat käytännöt ensikkovirran hallintaan 
kasvatusaikana

• Laadi systemaattinen toimintatapa ensikoiden kasvatukseen

• Isommassa sikalassa pitää olla ainakin kaksi henkilöä, ketkä tietävät 
kuinka uudiseläimiä tuotetaan

• Valitse 2-5 kertaa porsineita eläimiä uudiseläintuotantoon

• Älä valitse alle 15 elsy tuloksilla emakoita uudiseläintuotantoon



Parhaat käytännöt ensikkovirran hallintaan 
kasvatusaikana

• Tarkista valittujen ensikon alkujen määrä joka viikko, sekä historia 
muutaman viimeisen viikon ajalta

• Jos ensikoita kasvatetaan toisessa sikalassa, pyri siirtämään eläimet 
kerran viikossa emakkolaan (missään nimessä ei kolmen viikon välein)

• Vieroita ensikonalut aina yhtenä ryhmänä



Ensikoiden kasvatusolosuhteet

• Kasvata ensikot aina tuotantorakennuksen parhaissa olosuhteissa

• Tilavat kasvatusolosuhteet varmistavat laadukkaan lopputuloksen

• Runsaat virikemateriaalit

• Hännänpurenta monella tilalla ongelma

• Ehjät hännät tärkeämpi asia, kuin alle 800g päiväkasvu

• Runsas kuitumäärä kasvatusrehustuksessa

• Kuivat karsinat ehkäisevät jalkavikoja



Ensikoiden ryhmittelyt

• 30-40kg painossa kokolajittele ensikkoporsaat tarvittaessa

• Vältä eläinten sekoittelua 60kg elopainon jälkeen

• Pidä siemennysosastossa ensikot samalla venttiilillä (liemiruokinta)

• Joutilasosastossa ensikot tulee ryhmitellä samaan karsinaan/venttiiliin

• Kerää ensikot ennen siemennystä kiimankierroltaan identtisiin 
ryhmiin (1. kiimojen merkintöjen perusteella)



Ensikon tiineytys

• Kiimojen tarkistukset/siemennykset kaksi kertaa päivässä (lyhyt 
ovulaatioaika)

• Hyvä käyttää ensikoille tarkoitettuja siemennyskatetreja

• Älä siemennä alle 7kk ikäisiä eläimiä

• Siemennystavoite 8kk ikä (tilakohtainen asia, mikäli ensikot ovat 
”norsuja” voi siemennysikää tiputtaa 1-2vk)

• Älä kiirehdi siemennystilanteessa, maltti on valttia

• Osa ensikoista vaatii runsaasti stimulointia, että kiima näkyy hyvin



Ensikot tiineysaikana, mitä huomioitavaa

• Kunnonhallinta

• Toimivan rehukäyrän laatiminen selkäsilavamittausta tai 
painonkehitystä silmällä pitäen

• Rehustus � eläin kasvaa/kehittyy samalla alkiot kehittyvät ja 
tarvitsevat ”rakennusaineita” kehittyäkseen elinvoimaisiksi porsaiksi

• Sama ryhmä, ei sekoittelua 

• Mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen= tukee luuston ja jalkojen 
kehitystä

• Riittävä vitamiinien ja erityisesti kivennäisten saanti (myös isot 
pahnueet)



Ensikon porsiminen ja imetyskausi, mitä huomioitavaa

• Mikäli ensikoiden kuntoluokka on oikealla tasolla, porsimisien pitäisi 
sujua hyvin

• Kerää isot vahvat porsaat porsastasauksen yhteydessä ensikoille 

• Vieroita laihtuva ensikko, etuajassa mikäli kuntoluokka laskee turhan 
paljon

• Pyri kuitenkin aina vieroittamaan ensikko aikaisintaan 28p:n kuluttua  
porsimisesta



Kysymykset?




