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SISÄLTÖ

• Porsituksen rutiinityöt viikkokohtaisesti

• Siemennysosaston rutiinityöt viikkokohtaisesti

• Välikasvatuksen rutiinityöt viikkokohtaisesti
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PORSITUKSEN RUTIINITYÖT, VIEROITUSPÄIVÄ
• Porsaiden vieroitus ( 2 karsinaa yhdistetään )

• Emakoiden vieroitus (lajitellaan venttiileittäin selkäsilavan ja kuntoluokan mukaisesti)

• Tyhjien paikkojen kastelu

• Porsitus paikkojen pesu/desinfiointi

• Porsituksien seuranta (heikoille glugoosi tai buusteri)

• Jos on yli 14 porsasta, laitetaan osa levyn taakse 45min ja vaihto (jaettu imetys)

• Porsaiden lääkitys ( niveltulehdukset, ripuli yms.)

• Ruokintakaukaloiden tarkistus, tyhjennys ruokintatasojen kontrollointi

• Emakoiden lääkitykset ( jalat, utare, kuume, vuoto yms )

• Edellisenä päivänä porsineiden miksaus(n.12-24 tuntia omalla emolla)

• Kerätään pienet ja heikot hyvälle emolle(1-3 kertaa pors.)

• Isommat porsaat emolle joka porsinut 3-7pv sitten ja ne emolle joka pors min. 14pv aikaisemmin  
puurohuone

• Porsaiden puurokuppien tarkistus ja lisärehun jako min. 3 kertaa päivässä

• Seuraavaksi porsineiden emakoiden siirto porsitusosastolle

PÄIVÄ 2. PORSITUSOSASTOLLA

• Seuraavaksi porsivien emakoiden siirto osastolle. RAUHALLISESTI! EI STRESSIÄ! Ota ainakin 2 emoa 
kerralla= liikkuvat paremmin

• Porsimisten seuranta + glukoosi tai buusteri pienille heikoille porsaille

• Porsitus paikkojen valmistelu ( puru, kuivadesinfiointiaine yms. )

• Ruokintakaukaloiden tarkistus, tyhjennys ruokintatasojen kontrollointi

• Emakoiden ja porsaiden lääkitys (niveltulehdukset, ripuli, utare yms. )

• OLE VARMA ANTIBIOOTIN TARPEESTA. KIPULÄÄKE VOI RIITTÄÄ!

• Porsaiden kastrointi 3-5 päivää vanhat. Kipulääke leikoille. Kaikille baycox, rauta 

• Porsaiden miksaus ( 12-24 tuntia porsimisesta )

• Keinoemojen teko ( pienet kerätään 1-3 kertaa porsineelle hyvälle emolle, kyseisen emon isot porsaat 
siirretään keinoemolle, joka on porsinut 3-7pv sitten. Tämän jälkeen porsaat siirretään min 14 vrk 
aikaisemmin porsineelle emolle  puurohuone

• Porsasrehujen jako min. 3 kertaa päivässä (likaiset kupit pudistetaan )
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PÄIVÄT 3-4. PORSITUSOSASTOLLA

• Porsitusten seuranta + glukoosi tai buusteri heikoille ja pienille porsaille

• Porsitus avun käyttö minimiin. Emakot syövät porsimisen jälkeen paremmin, vähentää stressiä, 
lääkitysten määrä vähenee

• N. 3-10% emoista saa porsitusapua

• Porsasrehujen jako min. 3 kertaa päivässä ( likaiset kupit pudistetaan )

• Ruokintakaukaloiden tarkistus, tyhjennys ruokintatasojen kontrollointi

• Emojen/porsaiden lääkitys ( sama kuin edellisenä päivänä )

• Keinoemojen teko ( sama kuin edellisenä päivänä )

• Porsaiden miksaus ( sama kuin edellisenä päivänä )

PÄIVÄ 5. PORSITUSOSASTOLLA

• Ruokintakaukaloiden tarkistus plus tyhjennys

• Porsasrehujen jako min. 3 kertaa päivässä ( likaiset kupit pudistetaan )

• Keinoemojen teko

• Emakoiden/porsaiden lääkitys

• Laihojen porsaiden keruu, ja keinoemojen teko. Suotavaa olisi, että ei siirretä eri huoneeseen.

• Kastrointi

• Vieroitettavien emojen tarkistus ja valinta. Vanhat pois! Tarkistetaan utareet, jalat, laihat

• Circo vieroitettaville porsaille
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PÄIVÄ 6. PORSITUSOSASTOLLA

• Porsitusten seuranta

• Porsasrehujen jako min. 3 kertaa päivässä ( likaiset kupit pudistetaan )

• Ruokintakaukaloiden tarkistus plus tyhjennys

• Keinoemojen teko

• Porsaiden miksaus (edellisenä päivänä porsineet emakot)

• Emakoiden/porsaiden lääkitys

PÄIVÄ 7. PORSITUSOSASTOLLA

• Porsitusten seuranta

• Porsasrehujen jako min. 3 kertaa päivässä ( likaiset kupit pudistetaan )

• Ruokintakaukaloiden tarkistus\tyhjennys

• Keinoemojen teko

• Porsaiden miksaus (edellisenä päivänä porsineet emakot)

• Emojen\porsaiden lääkitys

• Kastrointi

• Kerätään vieroituksesta pienet/laihat viikoksi jatkokasvatukseen teurasemolle
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SIEMENNYSOSASTON RUTIINITYÖT, VIEROITUSPÄIVÄ

• Vieroitetuille emakoille kiihotusrehu ruoan jälkeen

• Karjujen siirto vieroitettavien emokoiden eteen 

• Kiimojen tarkistus/siemennys 

• Emakoiden/ensikoiden lääkitys( jalat, utareet, vuodot)

• Iltapäivällä toisen kerran kiihotusrehu

SIEMENNYSOSASTON RUTIINITYÖT 2. PÄIVÄ

• Karjut päästetään syömään

• Kiihotusrehu emakoille/ensikoille

• Tiineiden emojen/ensikoiden siirto joutilas osastoon

• Kiimojen tarkistus

• Emakoiden/ensikoiden lääkitys

• Ensikoiden siirto siemennys osastolle(215-225pv iässä)

• Kiihoitusrehu toisen kerran

• Karjut takaisin siem.emojen/ensikoiden eteen

• Tiineystarkistus ( 4-5 vk siemennyksestä ) 99 prosentin varmuus ei riitä, ole huolellinen!

• Edellisviikolla vieroitettujen emakoiden ryhmästä, kerää eläimet yhteen ongelmariviin mitkä 
eivät ole tulleet kiimaan
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SIEMENNYSOSASTON RUTIINITYÖT PÄIVÄT 3-4

• Karjut syömään

• Kiihotusrehu

• Kiimojen tarkistus

• Emojen/ensikoiden lääkitys

• Kiihotusrehu

• Karjut takaisin

SIEMENNYSOSASTON RUTIINITYÖT, PÄIVÄT 5-6

• Pääryhmän siemennys n.30-45 aamuruuan jälkeen
• Käytä 2-3 eri karjua. Varsinkin Ensikoille!
• Ole huolellinen varsinkin ensikoiden siemennyksessä, tarvitsevat pidemmän ajan 

kiiman saavuttamiseen. Jos eläin huutaa, ei välttämättä tarkoita että ei olisi kiimassa. 
Älä menetä hermojasi! Hiero, stimuloi.

• Kiihotusrehu ensikoille
• Emakoiden/ensikoiden lääkitys
• Ensikoiden kiimojen tarkistus toiseen kertaan n.klo 14.45-15.30
• Kiihotusrehu ensikoille toiseen kertaan
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SIEMENNYSOSASTON RUTIINITYÖT 7. PÄIVÄ

• Eläinten siemennys

• Emojen/ensikoiden lääkitys 

• Ensikot 2 kertaan 14.45-15-30

• Tiineiden emojen ja ensikoiden selkäsilava mittaus, siirto joutilasosastolle

VÄLIKASVATUKSEN RUTIINITYÖT, VIEROITUSPÄIVÄ

• Purujen laitto valmiiksi pestyihin huoneisiin

• Vesinippojen tyhjäksi päästö

• Porsaiden vieroitus

• Porsaiden lääkitys(aloitetaan nuorimmista)

• Ruokintakaukaloiden tarkistus ( + - ruoan koostumus/maku

• Huoneiden olosuhteiden tarkistus= ilmastointi, lattian lämpö, huoneen lämpö, havainnoidaan 
ennen huoneeseen menoa 

• Missä porsaat makaavat

• Viikot 1-3 karsina kerrallaan

• Viikot 4-9 käytävältä katsominen. mennään karsinaan sisälle kun joku ei nouse tai tarvitsee 
lääkitystä

• Virikkeiden jako
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VÄLIKASVATUKSEN RUTIINITYÖT PÄIVÄT 2-4

• Porsaiden lääkitys

• Desinfionti liuoksen vaihto kaukaloista

• Huoneen lämpötilan ja ilmankosteuden havainnointi, säädä tarvittaessa

• Purujen vaihto vieroitetuille jos tarvetta

• Ruokintakaukaloiden tarkistus

VÄLIKASVATUKSEN RUTIINITYÖT 5. PÄIVÄ

• Porsaiden lääkitys

• Desinfiointi aineen vaihto

• Porsaiden myynti

• Huoneiden pesu\desinfiointi

• Huoneen lämpötilan ja ilmankosteuden havainnointi, säädä tarvittaessa

• Virikkeiden jako

• Ruokintakaukalot
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VÄLIKASVATUKSEN RUTIINITYÖT 6. PÄIVÄ

• Huoneiden pesu\desinfiointi

• Porsaiden lääkitys

• Ruokintakaukalot

• Huoneen lämpötilan ja ilmankosteuden havainnointi, säädä tarvittaessa

VÄLIKASVATUKSEN RUTIINITYÖT 7. PÄIVÄ

• Porsaiden myynti
• Huoneiden pesu ja desinfiointi
• Porsaiden lääkitys
• Ruokintakaukalot
• Huoneen lämpötilan ja ilmankosteuden havainnointi, säädä tarvittaessa
• Edellisviikolla vieroitettujen porsaiden joukosta kerää laihat, heikoimmat porsaat 

kahteen niitä varten tyhjäksi jätettyyn karsinaan osastokohtaisesti


