
Siemennesteen säilytyksessä ja lämpötilahallinnassa käytetään yleisiä 
toimintatapoja sekä ennen sen saapumista tilalle, että sen jälkeen.
• Imevät porsaat viettävät ensimmäiset neljä elinviikkoaan emakon kanssa.
Vieroituksen jälkeen karju- ja imisäporsaat kasvavat samoissa
välikasvatuskarsinoissa.
• Lihasikavaiheessa siat eritellään sukupuolen mukaan.
• Teurastuksen jälkeen riippumaton sertifiointilaitos tarkistaa jokaisen
karjun ruhon hajupoikkeamien varalta: rasvakudosta karjun kaulan tietyltä
alueelta kuumennetaan, ja hajun arvioi erityiskoulutettu henkilöstö, jolla on
tarkka hajuaisti.
• Ruhot, joissa havaitaan epäilyttäviä hajupoikkeamia, erotellaan muista.
• Karjujen siemenneste on kaupallisesti saavilla koko Euroopan Unionin
alueella.

Sianlihan karjunhajun riskistä voidaan päästä lähes 
kokonaan eroon valitsemalla keinosiemennyskarjut 
tietyistä isälinjoista. Näiden ”hajutestattujen” 
karjujen käyttö takaa sianlihantuottajille lihan 
myyntikelpoisuuden ja suojaa taloudelliselta 

tappiolta, jotka liittyvät karjunruhojen merkittäviin hajupoikkeamiin. 
Karjunhajun pääelementtejä ovat androstenoni ja skatoli. Näiden 
yhdisteiden eritys on voimakkaasti periytyvää, mikä voidaan ottaa huomioon 
jalostusarvon laskennassa. 

Geneettinen tausta

Ratkaisu – Parhaat käytännöt

Lihasikakarjujen karjunhajun
vähentäminen
Tuotantomuoto: Karjunkasvatus
Alkuperämaa: Saksa

Kustannus-hyötyarvio

Bonnin yliopiston koordinoimassa EN-Z-EMA-tutkimuksessa 
(elektroninen”nenä”, jalostus, karjujen lihasikakasvatus) ja 
Strat-E-Ger-tutkimuksessa (strateginen karjujen valinta karjunhajun 
ehkäisemiseksi) eräältä karjulta tunnistettiin geenialue, joka liittyy 
vähäiseen karjunhajuun. Tämän karjun jälkeläisiä on testattu runsaasti, 
joten sen sopivuus karjujen lihasikatuotantoon on osoitettu.

Lihasikakarjujen karjunhajun riski on 
lähes olematon, jos siitoskarjut valitaan 
hajutestattujen karjujen 25 %:n 
parhaimmistosta.
• Jos käytetään hajutestattuja
keinosiemennyskarjuja, hajupoikkeamia
löytyy teurastamolla vain 0,75 %
lihasikakarjujen ruhoista. Vastaava
osuus on 3,5 %, jos hajutestattua karjua
ei ole käytetty.
• Pitkällä aikavälillä tuottajat välttyvät
taloudellisilta tappioilta, kun karjunhaju ei
vaikuta lihan käytettävyyteen.
Vähennyksiä ei kuitenkaan tule ennen
kuin Saksassa kielletään karjuporsaiden
kastraatio ilman anestesiaa
tammikuusta 2019 alkaen.
• Kustannussäästöt ovat suuremmat
kuin hajutestattujen karjujen kalliimman
siemennesteen lisäkustannukset. Jos
teurastettaisiin 2250 karjua, joilla ei olisi
käytetty hajutestattua siitoskarjua,
karjunhajua löytyisi 79 ruhosta. Tällöin
tulonmenetys olisi 1580–6320 €. Vain
17 karjun ruhossa todettaisiin
karjunhajua, jos käytettäisiin
hajutestattua siitoskarjua. Tässä
tapauksessa tulonmenetys olisi
enintään 1360 €. Hajutestattujen
siitoskarjujen siemennesteen hinta on
990 €/150 emakkoa.
• Karjuporsaiden kastroinnista voidaan
luopua, jolloin työaikaa säästyy.
• Lihasikojen päiväkasvu ja
rehuhyötysuhde voivat parantua.

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon 2020 – tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta 
avustussopimuksen nro 727933 nojalla. Tämä julkaisu kuvastaa vain kirjoittajan näkemystä, eikä Euroopan komissio 
ole vastuussa sen sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä. 

Tutkimus- ja hankelinkkejä
https:// www.eupig.eu/    
Linkki tekniseen raporttiin 
Linkkejä tieteellisiin julkaisuihin 
RPIG-yhteyshenkilö (Saksa): Wiebke 
von Seggern    

Tietty alue karjun kaulan rasvakudoksesta 
kuumennetaan, ja tarkkahajuaistinen 
henkilöstö tarkistaa sen hajupoikkeamien 
varalta.

Lihasikavaiheessa siat eritellään 
sukupuolen mukaan.  
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https://www.eupig.eu/meat-quality
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174697
mailto:vonseggern@drv.raiffeisen.de

