
 
 

Välikasvattamon kasvu- kuolleisuus- ja rehuseuranta 
(vanha WinPig ja WinPig Net) 

 
Seurannassa ohjelma laskee välikasvattamoon siirrettyjen porsaiden 
kasvunopeutta ja kuolleisuutta annettujen tietojen mukaisesti. Seurannan 
tulokset näet osana porsastuotannon Tehokkuusraporttia. 

 
Mitä seurannalla tarkoitetaan? 
1. Kun vieroitat emakolta porsaat, siirtyvät ne ohjelmassa välikasvattamoon, kun kirjaat 

kar / sijainti kohtaan esim. v -kirjaimen (vanhassa siirtyy automaattisesti kuvitteelliseen 
välikasvattamoon, mutta uusi vaatii sijainnin). 
 

2. Seuraavaksi ohjelma tarvitsee tiedon, miten paljon vieroitetuista porsaista kuoli tai 
lopetettiin kasvukauden aikana. Tästä ohjelma osaa laskea kuolleisuuden, sekä ottaa 
huomioon päiväkasvussa kuolleidenkin saavuttaman massan. 
 

3. Kun vieroitetut porsaat myydään tai siirretään välikasvattamosta pois, kirjataan 
ohjelmaan myynti- / siirtomäärät ja -painot, sekä mistä sijainnista myyty (v -kirjain). 
Näistä tiedoista ohjelma pystyy laskemaan vieroituspainon ja myyntipainon välisen 
kehityksen, sekä kauanko tämän massan saavuttamiseen meni aikaa.  
 

4. Välikasvattamoissa on yleensä aina sisällä useampia eri ikäryhmiä. Seuranta 
suositellaan toteuttamaan koko välikasvattamon seurantana, ei osastoittain, koska 
koko välikasvattamon keskimääräinen seuranta on helpompi toteuttaa. Ohjelmalle 
tuleekin edellisten lisäksi kertoa, miten paljon joka kuukauden lopussa porsaita on 
välikasvattamossa sisällä ja mikä on niiden sen hetkinen paino. Käytettävän painon voi 
arvioida. Näistä tiedoista ohjelma pystyy laskemaan koko välikasvattamon 
päiväkasvun, myös niille porsaille jotka ovat vielä kasvamassa. 

 
 
 

 
 
 



 
Vieroituspainon automaattisen kirjauksen esivalmistelut – tehdään vain 
kerran 
 
Jos et halua käyttää todellista vieroituspainoa, muuta asetuksista ohjelma laskemaan 
automaattisesti vieroitettujen porsaiden painon. Silloin porsaat siirtyvät välikasvattamoon 
automaattisesti laskelmallisella vieroituspainolla.  
Muutos tehdään vanhassa: 
Yleinen ���� Ohjelman asetukset ���� Analyysi1 –välilehti. Rastita kohta Laske vier.paino.  
Tai WinPig Netissä:  
Yleinen ���� Asetukset ���� Vahvistus -välilehti � Emakkodata välilehti �Muuta vieroitus-
painon kirjaussäännöksi � Laskenta  
 
WinPig laskee porsaiden vieroituspainon kaavalla: Syntymäpaino (1kg) + elopainon kasvu 
250 g/päivä. WinPig Netissä voit itse myös muuttaa laskentakaavaa. 
 

1. Vieroitusten kirjaus 
Kirjaa vieroitukset normaalisti ohjelmaan. Merkkaa lisäksi  Kar / Sijainti -kohtaan  
sovittu välikasvattamoa tarkoittava koodi, esimerkiksi v -kirjain.  
Jollet käytä laskettua vieroituspainoa, merkkaa pahnueen paino (WinPig Netissä voit 
merkata joko pahnueen painon tai porsaan painon).  
 
Tarkasta, että välikasvattamoon siirtyneiden porsaiden määrä on sama, kuin ohjelmaan 
kirjasit vieroitetuksi. Jos määrä heittää, korjaa todelliseksi muuttamalla teuraaksi 
menevän emakon / emakoiden vieroitusmäärää niin, että vieroitussumma on oikein.   
 
Huomioi oikea toimintatapa ammojen porsaiden kanssa. Ammoilta vieroitetut porsaat 
täytyy olla kirjattuna vieroituksen yhteydessä, vaikka amma jatkaisi vielä imetystä 
toisilla porsailla, muuten oikea vieroitusmäärä ei ole tarkastettavissa vieroitushetkellä. 
Kirjaa ammalta vieroitetut porsaat ammalle vieroitushetkellä, jos amma jää imettämään 
merkkaa ohjelmaan amma merkki: Vanhaan ohjelmaan vieroituslistalle Kar.(em) 
kohtaan – merkki ja WinPig Nettiin ruksi kohtaan Apuem. Tästä merkinnästä ohjelma 
tietää, että emakko jatkaa imetystä, mutta silti sen porsaat ovat vieroitusmäärässä 
mukana. Kun vieroitat ammalta toisen kerran, kirjaa ammalle toinen 
vieroitustapahtuma. Jos amma ei jatka tämän jälkeen enää imetystä tähän 
vieroitustapahtumaan ei ammamerkintää enää kirjata, vaan ohjelma saa alkaa 
odottamaan seuraavaa tapahtumaa (poisto tai siemennys).      
  
 

2. Välikasvattamossa kuolleet porsaat 
Merkitse välikasvattamossa kuolleet porsaat kohtaan:  
Porsaat/ls / Kuolleet. Päivämäärän lisäksi kirjaa lukumäärä ja yhteispaino (WinPig 
Netissä voit valita, kirjaatko yksilö- vai yhteispainon). Kuolinsyyn voit kirjata Koodi-
kenttään. Merkkaa lisäksi Kar / Sijainti  -kohtaan sovittu välikasvattamoa tarkoittava 
koodi, esimerkiksi v -kirjain. 
 

3. Kirjaa porsaiden myynnit ja siirrot lihasikalaan 
A-Kumppanuus tiedonvaihdossa saat välitysporsaiden myyntitiedot. Laita 
poimintapäiväksi esim. 2 kk taaksepäin oleva päivämäärä. Myydyillä porsailla 
on Karsinaan-kentässä 0. Kirjaa lisäksi Karsinasta -kenttään sovittu 
välikasvattamokoodi esim. v -kirjain. 



 
Jos kirjaat myynnit itse, kirjaa myynnit kohdassa Porsaat/ls / Välitys/siirto eloon. 
Kirjaa myyntipäivä, kappaleet, yhteispaino (WinPig netissä voit valita, kirjaatko yksilö- 
vai yhteispainon), mistä karsinasta (esim. v) ja karsinaan -kenttään 0.   
 
Kirjaa samoin omaan lihasikalaan siirretyt porsaat, kuten myös tilalle kasvatukseen 
siirtyneet ensikonalut. Näiden merkkaus muuten samoin, mutta karsinaan -kenttään 
esim. l -kirjain.   
 

4. Eläintase   
WinPig laskee Tehokkuusraportin tasepäivien välisille jaksoille. Tallenna kohtaan 
Eläintase / Emakot/karjut eläintaseen päivämäärä sekä sikalasta laskettu 
vieroitettujen porsaiden lukumäärä ja yhteispaino. Porsaiden painona voit käyttää 
keskimääräistä painoa, esim 18 tai 19 kg (WinPig netissä voit valita, kirjaatko yksilö- 
vai yhteispainon).   
Tee tasekirjaukset vähintään vuosineljänneksittäin (31.03., 30.06., 30.09. ja 31.12), 
mieluiten kuukausittain, kunkin kuukauden viimeiseltä päivältä.  
Kun tasekirjaus on tehty joka kuukauden lopussa, on se sama tieto kuin viranomaiselle 
ilmoitettava eläinmäärälaskenta seuraavan kuukauden 1. päivältä. 
 

5. Laske Tehokkuusraportti 
Tehokkuusraportin lasket kohdassa Analyysit / Tehokkuusraportti. Tai WinPig 
Netissä Raportti / tehokkuusraportti. 
Ennen varsinaista Tehokkuusraporttia tulet Tilanne-ikkunaan, jossa näet 
miten välikasvattamon porsaista tekemäsi kirjaukset täsmäävät keskenään. 
WinPig vertaa välikasvatuksen kirjauksia seuraavasti: 
Erotus= Jakson alussa eläimiä + Vieroitettu – Siirrot ja myynnit - Kuolleet - Jakson 
lopussa eläimiä = erotus.  
Jotta välikasvattamon kuolleisuus ja päiväkasvu olisivat luotettavia, on 
vieroitettujen porsaiden osiossa Erotus-rivillä oltava nolla. Jos Erotus poikkeaa 
nollasta, tarkista vieroitusmäärä, myynnit/siirrot, kuolleet ja tasekirjaukset. 
 

Rehutietojen kirjaus 
 
1. Reseptien luonti -tehdään aluksi ja jatkossa vain rehujen muuttuessa.  

Vanha WinPig: Kohdassa Yleinen � Koodien ylläpito � Rehutietokanta  
 
WinPig Net: Yleiset kirjaukset � Komponentit 
 
Luo käytettävien rehujen lista, se helpottaa kirjausta, kun ei tarvitse jatkossa käyttää 
kuin koodia (voit kirjata suoraankin rehunkulutuksen 2 kohtaan, mutta silloin on 
perustiedot merkattava joka kerta). Merkkaa koodiksi 1, 2, …jne, rehun nimi ja rehun 
energia-arvo 

 
2. Käytettyjen rehujen kirjaus  

Vanha WinPig: Kohdassa Porsaat/ls �  Rehunkulutus kirjataan porsaiden ja 
lihasikojen rehunkulutukset 
Emakot � Rehunkulutus kirjataan emakoiden rehunkulutukset 
 
WinPig Net: Yleiset kirjaukset � Rehut kirjataan sekä porsaiden, että emakoiden 
rehut 



 
Kirjaa seurantajaksolla kuluneet rehut edellä oleviin kohtiin. Merkkaa kar –kohtaan / 
sijaintiin välikasvattamon rehuihin sovittu koodi, esim. v -kirjain.  
 
Jos rehua on jäljellä vielä tarkkailujakson lopussa esim. kuun viimeisenä päivänä, 
vähennä jäljellä oleva määrä rehumäärästä ja kirjaa vähentämäsi määrä seuraavan 
kuun 1. päivälle. Silloin jäljellä oleva määrä kohdistuu oikeaan jaksoon.  
 
Rehutietoja ei kannata ajaa alle 3 kk jaksoissa, silloin varastoissa olevien rehujen 
määrän vaikutus on pienempi, ja siten kulutukset on todellisempia.   
  

3. Laske tehokkuus raportti  
 


