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4. Teemapäivä
Emakkotilan parhaat käytännöt 

Yleisimmät haasteet porsastuotantotiloilla
Marko Övermark, Atria Sika

Pilottitilojen määrä / Ely -alue

Ely alue Tilaa Emakkoa yht

Satakunta 3 1 560

Etelä-Pohjanmaa 9 3 440

Varsinais-Suomi 7 5 210

Yhteensä 19 10 210
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Pilotti tilakäynnit

• PIG Consulting Oy (Taras ja Aki ) hoitaneet 
pilottitiloilla kartoitukset ja neuvonnan

• Käyntijaksolla yleensä yksi päivä, milloin minäkin 
mukana

• PIG Consulting tekee / tehnyt raportit tilakäynneistä
• Raporteissa ei usein näy ruokintakäyrä muutos tarpeita, sillä ne 

olen tarkastanut / muuttanut tilakäynnin yhteydessä joka 
tilalla. 

• Raportit olen lähettänyt tiloille, sekä pitänyt tilastoa 
havainnoista tiloilla.

Porsitusosasto, yleisimmät 
kehityskohteet pilottitiloilla

Imevien pors. liemirehustus, oikeat rehut ja aloiutusaika 94 %
Pienten keräys imetyskaudella (+ pyykkipoika merkkaus) 59 %
Ammojen oikea teko, väh 2 steppiä 53 %
Alkutasaus oikein, oikea määrä(nisäm.) ja kokoisia porsaita 53 %
Ruokintamäärien lisäys / vähennys kerran pv 47 %
Makuukäyttäytymisen seuranta 41 %
Porsaspesät hankinta / korjaus 35 %
Puurokone 35 %
Vieroita viimeistään 38 vrk iässä 35 %
Pesu ja desinfiointi tai desinfiointi pesun jälkeen 35 %
Salvuu veitsellä 3 pv telineessä, pienet 4 - 5 pv/oikea aika 35 %
Emakkokortiin ajantasainen merkkaus 35 %
Tuotantoseuranta ohjelma ajantasalle 29 %
Ilmastoinnin säätö  korjaus, oikea osaston lpt 29 %
Vieroitusvaideesa jatkoemolle laihat 24 %
Viikkorytmin organisointi +  vieroituspäivän optim. 24 %
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Siemennys- ja joutilasosasto, yleisimmät 
kehityskohteet pilottitiloilla

Laihat samalle venttiilille, kunnostus 82 %
Vanhat emot pois, uudistus hallint, tai oikea ens. määrä 71 %
Kiihotusrehu (glug / sok/ Potra) tai 2 x pv 71 %
Joutilaiden kuntolajittelu tai käsin kunnostus 59 %
Keskity enemmän siemennyksen tekoon 41 %
Aloitus aina samaan aikaan n. 30-45 min ruok. Jälkeen 35 %
Valot päällä 16 h +  lisävalojen asennus 35 %
Aktiivisia karjuja 29 %
Enemmän väkeä pääsiemennykseen 24 %
Parempi stimulointi, istuminen päällä 24 %
Karjuportit 24 %
Toinen tutkaus joutilailla 24 %
Joutilaskäyrän tarkistus ja tunnutustaso, ensikoille käyrä 24 %

Ensikot, yleisimmät 
kehityskohteet pilottitiloilla

Ensikoiden oikea siem ikä ja paino 50 %
Ensikoiden siemennys 2.:een kiimaan ja 1. merkkaus 44 %
Ensikoiden oikea kasvatusrehu 44 %
Ensikoiden ruokintamäärä 6 %

Huom. Kaikilla pilottitilat eivät itse kasvata ensikkoja, sen vuoksi 
prosentit alhaisempia. 
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Välikasvatus, yleisimmät
kehityskohteet pilottitiloilla

Pesu ja Densifiointi, tai huolellisempi pesu 39 %
Porsaiden koko lajittelu vieroitettaessa 39 %
Venttiili tyhjäksi keräämistä varten 39 %
Ilmastoinnin säätö / huolto 33 %
Rehujen siirtymät pidemmiksi 22 %
Porsaiden tarkka katsominen alussa 22 %
Katoksien teko tai korjaus 17 %
Kuolleisuuden seuranta 17 %
Ruokintakertoja lisätty tai lisättävä 17 %
Oikea lattialämpö / osaston lämpö 11 %
Väliseiniä 11 %
Ruokintamäärien tarkastus kerran tai kaksi päivässä 11 %
Vesinippojen puhdistus / seuranta 11 %


