
Emakoiden tuottavuutta voidaan parantaa tuotannon kaikissa 
vaiheissa ensikon kasvatuksesta imetyskauden hoitokäytäntöihin. 
On olemassa laajasti erilaisia käytäntöjä, joilla pyritään parantama-
an porsimisprosenttia, pahnuekokoa ja emakon kuntoa vieroituksen 
aikaan sekä vastasyntyneiden porsaiden elinvoimaisuutta. Tuottajat 

ja hyvinvointiryhmät ovat kiinnostuneita aiheesta maailmanlaajuisesti. 

Ratkaisu – Parhaat käytännöt

Huomioitavaa ja lisätietoa

Emakoiden ja ensikoiden 
tuottavuuden parantaminen
Tuotantosuunta: Porsastuotanto
Alkuperämaa: Iso-Britannia
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Kustannus-hyötyarvio

Maatila: David Goodierin yhdistelmäsikalassa on aloitettu ensikoiden kunnon seuranta tietyissä 
ensimmäisen tuotantokierron vaiheissa. Seuranta auttaa ensikoiden parhaan mahdollisen 
kuntoluokan ja tuotantotehokuuden saavuttamisessa sekä parantaa nuorten emakoiden 
mahdollisuuksia pysyä tuotannossa.

Järjestely: Selkäsilavan paksuus mitataan P2-pisteestä: 1. siemennyksen yhteydessä, 2. 
porsitusosastolle siirrettäessä, 3. 18 päivää porsimisen jälkeen ja 4. vieroituksen yhteydessä. 
Lisäksi ensikko punnitaan siemennyksen ja porsaiden vieroituksen yhteydessä. 
Kun ensikoiden selkäsilavan paksuus mitataan ennen porsimista, hoitokäytäntöihin voidaan 
tehdä muutoksia ennen porsimista sekä tarvittaessa muuttaa imetyskauden 
ruokintasuunnitelmaa. Selkäsilavan mittaaminen 18 päivää porsimisen jälkeen auttaa 
arvioimaan ensikon kuntoa imetyksen aikana, joten pahnueelle voidaan tarjota lisämaitoa tai 
-suojaa tarvittaessa.

Emakon rasva- ja proteiinivarastot pitää saada täydennettyä vieroituksen jälkeen, jotta
kuntoluokka olisi paras mahdollinen ennen seuraavaa porsimista. Vieroituksen jälkeen kaikista
voimakkaimmin laihtuneiden emakoiden ruokinta muutetaan kuntoluokkaa vastaavaksi, jotta
tuotantokyky pysyisi hyvänä myös seuraavan tuotantokierron aikana.

Pitkäaikaisen hyvän tuotantokyvyn ja taloudellisen tehokkuuden kannalta on oleellista, että 
ensikko on hyvässä kuntoluokassa. Elopaino ja selkäsilavan paksuus ovat suorassa yhteydessä 
energiankulutukseen. 

Tutkimus- ja hankelinkkejä 
https://www.eupig.eu/
Linkki tekniseen raporttiin 
RPIG-yhteyshenkilö 
(Iso-Britannia): Ben Williams

Kustannus-hyötyarviota tehtäessä 
on otettu huomioon tuotantolukujen 
muutokset ennen (2016) ja jälkeen 
(2018) uusien käytäntöjen 
aloittamisen.
Edut:
√ Elävänä syntyneiden porsaiden
määrä/pahnue nousi 6,3 %, 12,7:stä
13,5:een.
√ Vieroitettujen porsaiden
määrä/pahnue nousi 8,3 %, 10,8:sta
11,7:ään.
√ Pahnueiden määrä/emakko/vuosi
nousi 5,4 %, 2,2:sta 2,32:een.
√ Porsimisprosentti nousi 77,6 %:sta
82,6 %:iin.
√ Järjestelyjen käyttöönoton jälkeen
kokonaiskustannukset laskivat
porsasta kohden 4,9 %.
Kustannukset:
- Lisätyön tarve on 8,5 tuntia kolmen
viikon kierron aikana (1,5
minuuttia/vieroitettu porsas), jolloin
jokaisen emakon vuodessa vaatima
työaika lisääntyi 5,2 %.
- Selkäsilavamittari ja ultraäänilaite
maksoivat 115£ ja 502£. Emakoiden
punnitusvaa’an
hankintakustannuksia ei otettu
huomioon.

Edellä kuvattuja käytäntöjä voitaisiin vielä hienosäätää/yksinkertaistaa, esimerkiksi 
selvittämällä ensikoiden kasvukyky ensimmäisen siemennyksen aikaan. 
Emakoiden ja ensikoiden ruokinta tuotantovaiheen mukaan mahdollistaa parhaan 
porsastuotoksen ja imetyskauden maidontuotannon. Imetysaikana on tärkeää saada emakon 
syöntikyky mahdollisimman hyväksi. Tähän on paras käyttää tapoja, jotka saavat emakon 
syömään paremmin vapaaehtoisesti ja jotka ehkäisevät syöntikyvyn heikkenemistä.
Emakoiden ja ensikoiden ravitsemustarpeista on julkaistu lukuisia tutkimuksia. EU:ssa on 
käynnissä erilaisia hankkeita, joissa selvitetään emakoiden ja ensikoiden kunnon ja 
kestävyyden välisiä yhteyksiä.

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. 

David GoodierKuntoluokan arviointi on oleellista

https://www.eupig.eu/precision-production
mailto:Ben.Williams@ahdb.org.uk



