
Parhaat käytännöt 

välikasvattamossa



Välikasvattamon olosuhteiden 

hallinta / vaatimukset

ILMASTOINTI

 Olosuhdeoptimointi/säätö 2-vuoden välein 

ammattilaisen toimesta

 Aistinvarainen tarkastelu päivittäin

 Mikäli aamulla ”tunkkainen” ilma=minimi-

ilmastointia isommalle

 Ilmastointilaitteen kosteusanturit hyvä apuväline 

olosuhdehallintaan 



Välikasvattamon olosuhteiden 
hallinta / vaatimukset

RUOKINTALAITTEISTO (liemiruokkija)

 Alastuloputkien pesu pesusuuttimella erien välissä

 Ns. pistolinjat tyhjennettävä ja pestävä 

eräkohtaisesti

 Sekoitussäiliöiden pesu painepesurilla viikoittain

 Puhdasvesisäiliöiden pesu kuukausittain

 Happo-/emäspesut tarvittaessa

 Näytteet liemirehuista analysoitaviksi min. 6kk välein



Välikasvattamon optimaalinen 

käyttö

 ”all in all out” menetelmä

 Välikasvattamo-osasto täytetään 

mahdollisimman tasakokoisilla porsailla

 Pesu ja desinfiointi erien välissä

 Jätä tyhjä venttiili tai karsinapari vieroituksen 

yhteydessä



Kysymykset?



Porsaan terveys, tyypilliset haasteet 

ja sairaudet



Tyypilliset haasteet

 Erityisesti korkeatuotoksisilla tiloilla yksi suurimmista 
haasteista on kaikkien porsaiden saaminen 
syömään vieroituksen jälkeen seuraavien 36h 
aikana, niin että energiatase pysyy plussalla

 Oikotietä onneen ei ole= nuoria ja pieniä porsaita ei 
voi vieroittaa samalle rehulle mitä 9kg porsaita

 2-4% porsaista tarvitsee ”erityishuomiota” 
selviytyäkseen

 Vieroitusripuli

 Hygienia



Porsaiden yleisimmät sairaudet

E. Coli bakteerin aiheuttama vieroitusripuli

Hoito/ehkäisy:

 Vedottomuus

 Katoksen alla riittävä lämpötila 29,5-30,5 C.

 Porsaiden runsas kiinteän rehun syönti porsitusosastolla

 Raikasta vettä saatavilla koko ajan

 Juomaveden hapotus

 Huomion kiinnittäminen vieroitusrehustukseen



Porsaiden yleisimmät sairaudet

 APP (paiseinen keuhkokalvon tulehdus)

 Niveltulehdukset

 Lawsonia (mahdollisuus rokottamiseen)

 Streptococcus suis bakteeri (aivokalvontulehdus, 

verenmyrkytys)



Resistenssimääritykset sekä 

tautikartoitus

 Suosittelemme vähintään kahden vuoden välein 

tehtäväksi antibioottien resistenssikartoitusta 

porsaista otettavien verikokeiden muodossa

 Tautikartoitus myös 2-3 vuoden välein, tai aina 

tarvittaessa



Ongelmatilanteiden oikea-

aikainen havainnointi ja reagointi

 Välikasvattamotyöntekijällä pitää olla kaikki aistit 

käytössään koko työpäivän ajan

 hännänpurijoiden siirtäminen erilliseen karsinaan, tai 

tilanteeseen muulla tavoin reagointi ensiarvoisen 

tärkeää

 Rehukaukaloiden rehumäärän optimointi/ +/-

kirjaukset koneelle ajoissa

 Kuivaruokkijan säätäminen reaaliajassa

 Olosuhdehallinta=osaston lämpötilasäätö päivittäin



Välikasvattamon rutiinityöt ja 

ajankäyttö

 Sairaiden lääkintä/siirto sairaskarsinaan tarvittaessa

 Puhtaan veden saannin varmistaminen

 Virikkeiden jako 

 Karsinahygienian ylläpito

 Ruokintalaitteiden/rehujen säätö/seuranta

 Lieveilmiöiden ennaltaehkäisy

 Lämpötilansäätö

 Ajankäyttösuositus rutiinitöissä (automatisoitu 
ruokinta): 1-1,5h/1000 porsasta/pv. Ei sisällä pesuja, 
korjauksia yms.



Porsaiden vieroitus

 Vieroita porsaat aina hyvin pestyyn, desinfioituun, 
lämpimään ja kuivaan osastoon

 Päästä vanhat vedet pois nippalinjoista (esim. 
pyykkipojat nippoihin)

 Kuivita karsinat ennakkoon

 Samaa rehua mitä porsaat ovat syöneet 
porsitusosastolla pitää olla tarjolla välittömästi porsaiden 
siirtyessä välikasvattamoon

 Valot päälle koko ajan min. 5vrk vieroituksen jälkeen

 Pese pääkäytävät porsituksesta vieroitusosastoon 
edellisenä iltana



Ensimmäiset 48h vieroituksen 

jälkeen

 Kaikkien ”klommomahaisten” sekä heikkokuntoisten porsaiden 
kerääminen erilliseen karsinaan ja uudelleen starttaaminen= 

 lämmintä maitopohjaista puuroa tarjolle 4-5pv ajaksi (min. 3 
kertaa päivässä)

 Toinen vaihtoehtoinen kuiva pre starterrehu puuron lisäksi 

 Raikas vesi

 Peitä katoksen etuosasta min. 70%

 Mikäli em. toimenpidettä ei suoriteta ajallaan, karsii luonto kyseiset 
yksilöt pois tuotannosta=kuolleisuus% nousu 



Havainnekuva: porsaiden 

”uudelleen starttaaminen”



Päivittäinen hygienia 

välikasvattamossa

 Jokaisessa osastossa oma 

lantakolansa

 Ensimmäisinä 3 viikon 

aikana pese saappaat 

osastoittain+desinfiointiallas

 Omat haalarit 

välikasvattomassa



Kysymykset?


