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Välikasvatusporsaiden menestymiseen  
vaikuttavia tekijöitä 

 

Tämä kirjallisuusselvitys on osa Sikalan toimivuus sian näkökulmasta -hanketta, jossa selvitetään mm. 
porsaiden välikasvatuksen ongelmakohtia. Välikasvatus jää usein vähemmälle huomiolle ja siksi tarvitaan 
tietoa toimivista työtavoista välikasvatuksessa. Hankkeessa pohditaankin mitä asioita välikasvattamoissa 
tulee seurata ja miten, jotta tuotantoa ja eläinten terveyttä pystytään hallitsemaan paremmin. Tässä kirjal-
lisuusselvityksessä käsitellään välikasvatusporsaiden menestymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tarkastel-
laan sianlihan tuotantoa ja porsimisosaston sekä välikasvattamon toimintatapoja porsaan näkökulmasta. 
Tuottaja voi omalla toiminnallaan edesauttaa porsaiden menestymistä jo ennen niiden syntymää ja koko 
niiden elinkaaren ajalla välikasvatuksen loppuun asti ottamalla huomioon porsaan näkökulman oman tuo-
tantonsa ja toimintatapojensa suunnittelussa.  

Jo emakon ruokintaan ja porsimisympäristöön tulee kiinnittää huomiota, jotta varmistetaan porsaiden ter-
nimaidon saanti. Myös porsimista helpottavien valmisteiden, kuten prostaglandiinin ja oksitosiinin, käyt-
töön tulee perehtyä väärinkäytösten ja siitä aiheutuvien haittojen ja riskien minimoimiseksi. Nykyään ta-
voitellaan suuria pahnueita, minkä vuoksi syntymäpainot eivät ole niin suuria ja porsaiden syntymäpai-
noissa on paljon hajontaa. Kuitenkin juuri suuri syntymäpaino edesauttaisi porsasta koko sen elinkaaren 
ajan.  

Porsaan elämän alkuvaiheessa ternimaito ja sen yhdisteet aiheuttavat muutoksia suolessa ja edistävät suo-
len kasvua. Myöhemmin porsaan syömä rehu vaikuttaa ruoansulatuskanavan rakenteiden ja toiminnan 
kehitykseen ja hormonit ja hermosto avustavat muutosta. Vieroituksen aikana kehittyy suoliston mikrobi-
kanta ja vieroitus onkin yksi vaikeimmista ja stressaavimmista tekijöistä porsaan elämässä. Vieroituksen 
jälkeistä kasvun heikkenemistä voidaan ehkäistä, kun vieroituksen jälkeen tarjottu rehu on jo tuttua ja ve-
sinipan käyttö on myös opeteltu jo porsimiskarsinassa. Rehuautomaatin muodolla, ulokkeilla ja kiinnitys-
paikalla voidaan houkutella porsaita automaatille. Nopea syömään oppiminen vieroituksen jälkeen on tär-
keää, sillä syömättömyys voi edesauttaa mahahaavan syntymistä. Porsasrehulla on myös omia vaatimuk-
sia mm. valkuaispitoisuuden ja happoja sitovien aineiden suhteen. Orgaanisten happojen käyttö rehussa ja 
liemirehun tarjoaminen ovat hyviä keinoja parantaa porsaiden suoliston terveyttä. Liemirehun käymiseen 
tulee kiinnittää huomiota, jotta vältetään haitallisten aineiden muodostuminen rehuun ja ehkäistään ripu-
liin sairastuminen. 
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1  Johdanto 

Sikalan toimivuus sian näkökulmasta -hankkeessa ovat mukana ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria 
Keskukset, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto ja Työtehoseura. Hanke kes-
kittyy välikasvatuksen ja ruokintalaitetekniikan ongelmakohtiin. Hankkeen tavoitteena on edistää suoma-
laisten sianlihantuotannon kannattavuutta parantamalla neuvonnallisin keinoin sianlihantuottajien tietoja 
ja taitoja välikasvattamoista. Hankkeessa pohditaan, mitä asioita välikasvattamoissa tulee seurata ja mi-
ten, jotta tuotantoa ja eläinten terveyttä pystytään hallitsemaan paremmin. Hankkeen avulla pyritään vah-
vistamaan myös kotimaisen sianlihantuotannon kilpailukykyä, parantamalla sianlihantuotannon eettistä 
laatua välikasvatuksen osalta. Tulosten avulla voidaan tunnistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet neuvon-
nassa ja opastuksessa välikasvattamoissa. 

Hankkeen toisena päämääränä on edistää suomalaisten tuottajien sianlihantuotannossa tarvittavan ruokin-
talaitetekniikan tuntemusta neuvonnallisin keinoin. Hankkeen tulosten avulla voidaan tunnistaa vahvuu-
det ja kehittämiskohteet siantuottajien tiedoissa ja taidoissa säätää ja hoitaa sikaloiden ilmastointia ja ruo-
kintalaitteita, sekä laatia malli, jonka avulla voidaan tunnistaa erilaisia ruokintalaitteiden toiminnan on-
gelmakohtia ja etsiä niihin korjausmahdollisuuksia yhdessä laitevalmistajien huoltomiesten kanssa. 
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa käytännön läheistä tutkimuksen ja neuvonnan yhteistyötä, jossa tieto 
saadaan nopeasti sikatilojen käyttöön. 

Tässä kirjallisuusselvityksessä käsitellään mahdollisia ongelmakohtia välikasvattamossa ja välikasvatu-
sporsaiden menestymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tarkastellaan sianlihan tuotantoa ja porsimisosaston 
sekä välikasvattamon toimintatapoja porsaan näkökulmasta. Selvitykseen on koottu asioita ja tapahtumia, 
jotka vaikuttavat porsaan kykyyn kasvaa hyväksi lihasiaksi. Tuottaja voi omalla toiminnallaan edesauttaa 
porsaiden menestymistä jo ennen niiden syntymää ja koko niiden elinkaaren ajalla ottamalla huomioon 
porsaan näkökulman oman tuotantonsa ja toimintatapojensa suunnittelussa.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avainsanat: 

Sika, porsas, emakko, porsiminen, ternimaito, prostaglandiini, oksitosiini, pahnuekoko, syntymäpaino, 
vieroitus, stressi, vieroitusikä, vieroituspaino, ruoansulatuskanava, rehu, rehuautomaatti, rehunkulutus, 
hygienia, liemiruokinta 
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2 Imetysajan vaikutus 

2.1 Emakko 
Välitysporsaan kasvu ja hyvinvointi riippuvat paljolti jo aivan porsaan ensimetreistä; syntymästä ja ter-
nimaidosta, imetyksen onnistumisesta, maidon riittävyydestä ja koostumuksesta sekä vieroituksen onnis-
tumisesta. Kruse ym. (2011) tutkivat emakoiden vedenjuontia ja rehunsyöntiä imetyksen aikana. Keski-
määräinen vedenjuontimäärä oli 27,5 litraa päivässä. Porsimiskerta, porsimisaika, imetyspäivä ja huoneen 
lämpötila vaikuttivat merkitsevästi veden juontiin. Toisen kerran porsivat emakot joivat enemmän vettä 
kuin nuoremmat ja vanhemmat emakot. Vedenjuonti lisääntyi imetyspäivien 1 ‒ 16 välillä, jonka jälkeen 
se pysyi vakaana vieroitukseen asti. Toisen kerran porsivilla emakoilla nousu oli suurempaa ensimmäis-
ten viiden päivän aikana. Myös rehun syönti kasvoi imetyksen alussa ja vakiintui yhdeksännen päivän 
tienoilla. Kokeen mukaan vedenjuonnin ja rehun syönnin lisääntyminen oli myönteisessä yhteydessä por-
saiden vieroituspainon kanssa. Tämän lisäksi hyvin syöneen emakon painon vähentyminen imetyksen ai-
kana ei ollut suurta, mikä vaikuttaa myönteisesti seuraavaan tiinehtymiseen.   

Oliviero ym. (2009) tutkivat paljon kuitua sisältävän rehun syöttämistä emakoilla porsimisen yhteydessä 
ja imetyksen alussa. Suolen aktiivisuutta arvioitiin pisteyttämällä emakoiden sontaa päivittäisen arvioin-
nin mukaan. Paljon kuitua (7 %) saaneilla emakoilla sontapisteytys oli 2,1 ± 1,3 kun vähän kuitua (3,8 %) 
saaneilla emakoilla se oli 1,2 ± 1,1. Vedenkulutus oli suurempaa ja porsaiden kasvu viiden päivän iässä 
oli parempaa kuituryhmän emakoilla verrattuna alhaisen kuitutason ruokinnalla olleisiin emakoihin. Tut-
kimuksen mukaan kuitupitoista rehua voidaan hyvin antaa emakoille porsimisen yhteydessä ilman haital-
lisia vaikutuksia emakon energiatasapainoon. Kuitudieetti myös auttaa emakon pitkittyneen ummetuksen 
ehkäisyssä.  

Revell ym. (1998) mukaan emakon maidontuotannon määrään ja maidon koostumukseen vaikuttaa rehun 
ravintoaineiden lisäksi myös emakon kehon koostumus. Kokeessa oli lihavia ja laihoja emakoita (kehon 
rasva 340 tai 280 g / elopainokilo), joille syötettiin kahta eri valkuaispitoisuudeltaan erilaista rehua (raa-
kavalkuainen 7,9 % tai 19,0 %) koko neljän viikon imetyksen ajan. Kuitenkin koko imetyskauden aikana 
maidon määrä ja koostumus vaihteli lähinnä pahnuekoon mukaan. Maidon määrä oli n. 15 % suurempi 
laihemmilla emakoilla valkuaispitoisemmalla ruokinnalla verrattuna lihavampiin emakoihin, mutta suuren 
vaihtelun takia tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Maidon koostumus ei ollut merkitsevästi erilainen 
koeryhmien välillä; suuntaa antavana tuloksena havaittiin, että alkuimetyksessä lihavammilla emakoilla 
maidon rasvamäärä oli 21 % suurempi, valkuaisen määrä 12 % pienempi ja laktoosin määrä n. 5 % pie-
nempi verrattuna laihoihin emakoihin. Tutkijat arvelivat, että suuremmalla otoksella erot olisivat saatta-
neet olla merkitseviä. Revell’n ym. (1998) mukaan laihan emakon maidon valkuaiskoostumusta ei voi li-
sätä tarjoamalla hyvin valkuaispitoista rehua imetyksen alussa. Emakon maidon koostumus ja määrä ovat 
melko muuttumattomia. Kuitenkin jopa ne emakot, joiden kehon valkuaisvarastoto olivat pienet, ja joille 
tarjottiin rehua, jonka valkuaispitoisuus oli alhainen, pystyivät ylläpitämään maidon valkuaiskoostumuk-
sen muuttumattomana käyttämällä kehonsa valkuaisvarastoja. Tämä toimi myös maidon määrän kohdalla, 
sillä maidon määrään ei näyttänyt vaikuttavan emakon kehon ja rehusta saatavan valkuaisen määrä. Ema-
kon maidon koostumus onkin kehittynyt parantamaan porsaiden selviytymismahdollisuuksia. Koska por-
saat syntyvät hyvin vähäisellä kehon rasvavarastoilla varustettuna, emakon maidon rasvapitoisuus on tär-
keää porsaiden selviytymisen kannalta 

Yun ym. (2014) tutkivat porsimisympäristön vaikutusta emakon aineenvaihduntaan ja porsaiden terni-
maidon saantiin. Pesänrakennusmateriaalien antaminen paransi emakon veren seerumin NEFA (esteröi-
tymättömät rasvahapot) pitoisuutta. Mitä suurempi seerumin NEFA pitoisuus oli, sitä suurempi oli ema-
kon plasman oksitosiinipitoisuus ja porsaat kasvoivat paremmin; ehkä siksi että ne saivat paremmin mai-
toa. Suuri NEFA pitoisuus myös vähensi syntymän jälkeistä porsaskuolleisuutta 7 päivää porsimisen jäl-
keen. Porsaiden onnistunut ternimaidon saanti todettiin mittaamalla porsaiden veren seerumista IgG and 
IgM vasta-ainepitoisuudet. Vasta-ainepitoisuudet olivat korkeammat niillä porsailla, joiden emot olivat 
saaneet pesänrakennusmateriaalia. 
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YHTEENVETO: 

Emakon tiineysaika vaikuttaa porsaiden menestymiseen. Emakon rehuun ja sen kuitupitoisuuteen 
ja emakon vedenjuontiin tulee kiinnittää huomiota. Porsimisympäristö vaikuttaa emakon aineen-
vaihduntaan ja sitä kautta myös porsaiden ternimaidon saantiin, mikä on kriittisin vaihe porsaan 
elämän alkumetreillä.  

2.2 Porsiminen 
Prostaglandiini-hormonia käytetään emakoille porsimisen käynnistämiseen. Prostaglandiinia erittyy nor-
maalisti kohdun lihaksista tiineyden lopulla, minkä vuoksi munasarjojen keltarauhasten toiminta loppuu 
ja porsiminen käynnistyy noin vuorokauden kuluessa. Prostaglandiini vaikuttaa osin myös pesäntekokäyt-
täytymisen laukaisemiseen. Prostaglandiinin oikea-aikaisella käytöllä porsimiset saadaan usein käynnis-
tymään työaikana ja saman osaston emakkojen porsimiset saadaan samanaikaistettua, jolloin pahnueita on 
helpompi tasata. Näin porsimisten valvonta ja porsaiden syntymänjälkeinen hoito helpottuu. Kun osaston 
kaikki emakot porsivat samaan aikaan, myös vieroitus tapahtuu yhtäaikaisesti ja all-in-all-out -järjestelmä 
toimii hyvin ja osasto saadaan nopeammin pesuun. Kuolleena syntyneiden porsaiden määrä ja vastasyn-
tyneiden porsaiden menehtyminen saattaa vähentyä nimenomaan valvottujen porsimisten myötä; mutta 
liian aikaisin käytetty prostaglandiini voi myös heikentää porsaiden elinvoimaisuutta, jos porsaat syntyvät 
epäkypsinä (Heinonen 2014a). Useita prostaglandiinivalmisteita onkin ohjeistettu annettavaksi korkein-
taan kaksi päivää ennen odotettua porsimista. Tämän takia onkin syytä tuntea emakot yksilöllisesti, sillä 
kaikkien emakoiden kantoaika ei ole sama, ja jo päivän lyhyempi kantoaika saattaa vaikuttaa paljon por-
saiden loppukehitykseen. Yleisiä käytäntöjä maailmalla ovat 1) yksittäinen prostaglandiiniannos, 2) split-
dose tekniikka jossa annetaan uusi prostaglandiinipistos kuuden tunnin päästä ensimmäisestä sekä 3) 
prostaglandiinin ja oksitosiinin käyttö yhdessä niin, että oksitosiini annetaan 24 tuntia porstaglandiinin 
jälkeen (Straw ym. 2008, Hernández ym. 2009, Decaluwé ym. 2012, Kirkden ym. 2013). Sioille rekiste-
röityjä prostaglandiinivalmisteita ovat Dinolytic (dinoprostitrometanoli), Estrumat (kloprostenoli) ja Ge-
nestran (dexcloprostenoli). Markkinoilla myös oleva Cyclix (kloprostenolinatrium) on rekisteröity vain 
naudoille (Kaaro 2013). Heinosen (2014a) mukaan yksi hyvä käytäntö on myös antaa suurimman osan 
emakoista porsia normaalisti ja käynnistää vain yli 116 tai 117 päivän tiineydet. Prostaglandiinin haitta-
vaikutuksia ovat myös lisääntynyt maitokuume ja ”sammakkoporsaiden” riski ja lisääntynyt porsaskuol-
leisuus jos valmistetta käytetään väärin. Jos pistäjä itse on raskaana, on oltava erityisen varovainen, ettei 
pistä itseään, sillä tällöin on keskenmenon vaara. Lisäksi astmaatikoille voi tulla hengitysvaikeuksia. 
Prostaglandiinin rutiininomainen käyttö lisää tarvetta muden lääkkeiden käytölle. Tietysti tulee punnita 
prostaglandiinivalmisteen ja piikitystyön hinta suhteessa siitä saatavaan hyötyyn omalla tilalla, ja ylittä-
vätkö käytön edut siitä aiheutuvat haitat. Prostaglandiini pitää piikittää tarkasti lihakseen, läskistä se ei 
imeydy (Heinonen 2014a). Kuitenkin Suomessa prostaglandiinia saa antaa vain eläinlääkäri, eikä prosta-
glandiinivalmistetta tämänhetkisten lääkeluovutusasetusten mukaan saa jättää tilalle omahoitoa varten.  

Oksitosiini-hormoni on myös porsimiseen liittyvä hormoni. Oksitosiinia erittyy aivoista ja sen tehtävänä 
on kohdun supistaminen ja aloittaa maidon laskeutuminen (Heinonen 2014b). Oksitosiinia erittyykin sil-
loin, kun porsaat ”hierovat” ja tökkivät emakon utaretta imetyksen alussa, jolloin maito alkaa laskeutua 
utareeseen. Oksitosiinia annetaan myös pistoksena juuri tähän tarkoitukseen. Vääränlainen oksitosiinin 
käyttö voi aiheuttaa mm. napanuoran repeytymistä, joilloin porsas kärsii hapenpuutteesta ja elinvoimai-
suus heikentyy (Vansickle 2006, Decaluwé ym. 2012, Kirkden ym. 2013, Heinonen 2014b). Oksitosiini 
myös supistaa istukan verisuonistoa, kun sileät lihakset supistuvat. Oksitosiinipistoksen määrä on oltava 
oikea, jotta kohtu supistuu sopivasti ja maidontuotanto käynnistyy. Liian suuresta annoksesta tai liian ti-
heästä annostuksesta emakon kohtu voi mennä hyvin kivuliaaseen kramppiin tai jopa revetä, synnytys voi 
hidastua tai keskeytyä ja maidontuotanto heikentyä. Oksitosiini on pistettävä lihakseen, ei läskiin, josta se 
ei imeydy. Maksimi annos on 1ml ja aikaisintaan puolen tunnin päästä voi uusia annoksen. Jos synnytys 
ei etene oksitosiinipistoksen jälkeen, on syytä tarkastaa emakon synnytyskanava. Oksitosiinia ei tulisi 
käyttää rutiinisti, vaan ainoastaan niille emakoille joille sen käyttö on perusteltua (Heinonen 2014b). 

Porsimisen onnistumiseen ja porsaskuolleisuuden vähentämiseen voi tähdätä myös muilla keinoin. Oli-
viero ym. (2010) selvittivät tärkeitä tekijöitä, jotka lyhentävät porsimisen kestoa ja vähentävät siten syn-
tyvien porsaiden kuolleisuutta. Tutkimuksen mukaan olisi hyvä, jos emakko saisi liikkua vapaasti ennen 
porsimista (verrattuna häkissä pitämiseen), sillä ei olisi ummetusta ja ettei se olisi liian lihava loppu-
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tiineyden aikaan. Oliviero ym. (2007) ovat tutkineet myös uuden teknologian käyttöä porsimisten valvo-
miseen. Kokeessa oli sensoreita, joilla mitattiin emojen seisomiseen käyttämää aikaa ennen porsimista, 
mistä voi ennustaa porsimisen alkamista. Myös lämpökameroiden käyttöä tutkittiin yhtenä keinona heik-
kojen ja alilämpöisten porsaiden havaitsemiseen, jolloin nopeasti saatu hoito voisi vähentää kuolleisuutta. 

YHTEENVETO: 

Prostaglandiinin ja oksitosiinin käyttö porsimisen käynnistämisessä voi helpottaa työmäärää ja nii-
den käytöllä voi olla tuotantoa parantavia vaikutuksia, mutta vain jos niitä osataan käyttää oikein. 
Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa porsaskuolemia ja kiputiloja emakoille. Suomessa prostaglan-
diinia saa antaa vain eläinlääkäri. Hormonien käytön kustannustehokkuus kannattaa myös laskea. 
Yleisesti on hyvä antaa emakoiden porsia normaalisti ja käynnistää porsimiset hormonien avulla 
vain ongelmallisissa tapauksissa. 

2.3 Ternimaito 
Ternimaidolla on suuri merkitys porsaan selviämisen ja hyvän jatkokasvun kannalta. Ferrari ym. (2014) 
tutkivat porsaiden syntymäpainoa ja ternimaidon saantia, sekä emakon porsimiskertojen määrää ja si-
jaisimetystä, ja seurasivat niiden vaikutusta porsaiden kasvuun ja kuolleisuuteen 42 päivän ikään asti. 
Porsaat, joiden syntymäpaino on pieni tai keskimääräinen, olivat riippuvaisempia ternimaidon saannista, 
kuin porsaat, joiden syntymäpaino oli suuri. Ensikoiden porsaat eivät menestyneet yhtä hyvin kuin use-
amman kerran porsineiden emakoiden porsaat. Kuolleisuuden todennäköisyys painavina syntyneillä por-
sailla oli pieni. Jotta kuoleman todennäköisyys olisi sama painavilla, kevyillä ja keskimääräisen syntymä-
painon omaavilla porsailla, kahden alimman painoluokan porsaiden tulisi saada ternimaitoa vähintään 250 
g/eläin ja 200 g/eläin ensimmäisen vuorokauden sisällä. Myös Quesnel’n ym. (2012) mukaan 200 g ter-
nimaitoa porsasta kohti 24 tunnin aikana syntymästä on minimimäärä, jolla alennetaan porsaan riskiä 
kuolla ennen vieroitusta, saadaan aikaan passiivinen immuniteetti ja hienoinen kasvunlisäys. Kuitenkin 
250 g ternimaitoa/porsas on suositeltava määrä, jolla saavutetaan hyvä terveys ja kasvu ennen ja jälkeen 
vieroituksen. Suuressa pahnueessa kaikille ei välttämättä riitä nisää. Kilpailu ternimaidosta on kovaa, sillä 
emakon tuottama ternimaidon määrä ei ole yhteydessä pahnuekokoon (Devillers ym. 2007). Nykyään 
pahnueiden tasaaminen on yleisessä käytössä; pahnueiden tasauksella ei ole havaittu olevan haitallisia 
vaikutuksia adoptoitujen porsaiden selviytymiseen ja kasvuun (Heim ym. 2012). Quesnel’n ym (2012) 
mukaan suuressa pahnueessa yksittäisellä porsaalla on pienemmät mahdollisuudet saada riittävä määrä 
ternimaitoa, etenkin jos syntymäpaino on pieni, verrattuna porsaisiin, jotka syntyvät pieniin pahnueisiin. 

Decaluwén ym. (2014) mukaan pieni syntymäpaino heikentää porsaan kasvuvauhtia ja lisäksi vähäinen 
ternimaidon saanti lisää ternimaidon proteiinien hajotusta. Porsaat, jotka saavat ternimaitoa vähemmän 
elopainokiloa kohti, käyttävät suuremman osan ternimaidon valkuaisesta energiantuotantoon, eivätkä 
esimerkiksi lihasten kasvuun. 

YHTEENVETO: 

Ternimaidon saanti on kriittistä porsaan ensimetreillä, ja kriittisintä se on pieninä syntyneille por-
saille, joiden on hyvä saada vähintään 200 ‒ 250 g ternimaitoa / porsas ensimmäisen vuorokauden 
sisällä. Pahnueiden tasaus on hyvä keino varmistaa porsaiden tasaisempi ternimaidon saanti. 

2.4 Porsaan ominaisuudet, pahnuekoko, syntymäpaino, sekä  
vieroitusikä ja -paino 

Panzardi ym. (2013) tutkivat, mitkä merkit vastasyntyneessä porsaassa kertovat huonontuneesta kyvystä 
selviytyä ensimmäisestä elinviikosta. Seuraavat merkit kertovat porsaan huonontuneesta elinvoimaisuu-
desta: sinertävä iho, jaloilleen nousemisen viivästyminen, rikkinäinen napanuora, pieni syntymäpaino, 
matala peräsuolesta mitattu lämpötila 24 tunnin päästä syntymästä, matala tai korkea veren plasman glu-
koosipitoisuus ja järjestyksessä myöhempänä syntyminen. Kasvu vieroitukseen asti oli heikompaa 
imisäporsailla, pienen syntymäpainon omaavilla porsailla ja porsailla, joilla peräsuolesta mitattu lämpöti-
la oli alhainen 24 tunnin päästä syntymästä.  
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Pahnuekoon kasvaessa porsaiden syntymäpaino pienenee (Quiniou ym. 2002, Beaulieun ym. 2010). Be-
aulieun ym. (2010) mukaan pahnuekoon kasvu ei kuitenkaan vaikuta pitkällä tähtäimellä eläimen ruhon 
laatuun, kun siat teurastetaan samaan aikaan. He tutkivat neljän eri syntymäpainoluokan (0,75–1,20 kg 
1,25 ‒ 1,45 kg 1,50 ‒ 1,70 kg ja 1,75–2,50 kg) vaikutuksia kasvuun. Syntymäpainon ollessa pienempi, 
porsaiden paino oli pienempi myös vieroituksessa sekä 5 ja 7 viikon kuluttua vieroituksesta, verrattuna 
porsaisiin, joiden syntymäpaino oli suurempi. Myös kasvatusaika pitenee kun syntymäpaino on pieni. 
Myös Quinioun ym. (2002) mukaan porsaan päiväkasvu imetysaikana, vieroituksen jälkeen ja loppukas-
vatusaikana on sitä parempi, mitä suurempiporsaan syntymäpaino on. Toisin kuin Beaulieun ym. (2010) 
tutkimuksessa, pienen syntymäpainon on myös todettu olevan yhteydessä rasvaisempiin ruhoihin (Bee 
2004, Gondret ym. 2006, Rehfeldt ym. 2008) ja heikentävän lihanlaatua (Gondret ym. 2005). Suurissa 
pahnueissa useamman porsaan syntymäpaino on pieni ja pahnueen porsaiden syntymäpainojen hajonta on 
suurempaa kuin pienissä pahnueissa (Milligan ym. 2002a). Myös Milliganin ym. (2002b) toisessa tutki-
muksessa havaittiin, että jos pahnueen porsaiden syntymäpainojen hajonta on suurta, painojen hajonta on 
suurta myös vieroitusvaiheessa. Iso hajonta syntymäpainoissa huonontaa porsaiden selviytymismahdolli-
suuksia ainakin pahnueissa, joissa keskimääräinen syntymäpaino on pieni. Ferrarin ym. (2014) mukaan 
todennäköisyys hyvälle kasvulle on parempi painavina syntyneillä porsailla kuin pienen tai keskimääräi-
sen syntymäpainon omaavilla, huolimatta ternimaidon saannista. Smithin ym. (2007) mukaan vieroitus-
paino ja paino 42 päivää vieroituksesta ovat suurempia, mikäli syntymäpaino on ollut suuri. Fix ym. 
(2010) totesivat pienen syntymäpainon vaikuttavan haitallisesti porsaan kasvuun ja kuntoon koko kasva-
tuskauden ajalla. Emakon ruokinnalla on kuitenkin vaikea vaikuttaa porsaiden syntymäpainoon, sillä vain 
hyvin pieni osa emakon syömästä energiamäärästä kohdistuu istukkaan ja sikiöihin (114 tiineyspäivän ai-
kana noin 4,8 MJ per kg syntyneitä porsaita, tai n. 5 % tiineen emakon kokonaisenergiantarpeesta, ME) 
(Pluske ym. 1995). 

Porsaiden vieroituspaino vaikuttaa kasvunopeuteen koko kasvatusajalla. Mahan ja Lepine (1991) vertasi-
vat kolmea eri vieroituspainoa (4,1–5 kg, 5,5–6,8 kg ja 7,3–8,6 kg) ja kevyimmän ryhmän porsailla kesti 
n. 15 päivää pidempään saavuttaa 105 kilon paino kuin painavimman ryhmän porsailla. Bohnenkamp ym. 
(2013) vertasivat kolmea eri vieroituspainoluokkaa (6, 8 ja 10 kg) ja vieroituspainon ollessa suuri (8 ja 10 
kg) myös välikasvatuksen lopussa paino oli selvästi suurempi. Magowan ym. (2011) tutkivat neljän vii-
kon ikäisinä eri painoisina vieroitettujen porsaiden kasvua ja rehunsyöntiä vieroituksesta 20 viikon ikään 
saakka. Vieroituspainoluokat olivat keskimäärin 7,1, 8,9 ja 10,4 kg. Painavimpina vieroitetut olivat pai-
navimpia myös 20 viikon iässä, ja myös päivittäinen rehunsyönti ja päiväkasvu olivat parempia kuin ke-
vyimpinä vieroitetuilla porsailla. Kuitenkin kilogrammoina elopainokiloa kohti mitattuna rehunsyönti ja 
päiväkasvu olivat parempia kevyimpinä vieroitetuilla porsailla verrattuna painavimpina vierotettuihin. 
Vieroituspaino ja vieroitusikä kulkevat luonnollisesti käsi kädessä. Main’n ym. (2004) kokeessa myö-
hemmin vieroitettujen (21 pv) porsaiden paino oli korkeampi kuin aikaisin vieroitettujen (12 pv) porsai-
den. Myös vieroituksen jälkeinen päiväkasvu oli parempi myöhemmin vieroitetuilla porsailla verrattuna 
aikaisin vieroitettuihin ja kuolleisuus pienempi koko kasvatuksen aikana. Main’n ym. (2005) mukaan jo-
kainen lisäpäivä vieroitusikään lisää teurassian painoa 1,8 kilogrammalla, jos pahnue teurastetaan yhtä 
aikaa. Smithin ym. (2007) mukaan yksi kasvupäivä lisää vieroitusikään tuottaa 0,36 kg lisäkasvua.  

YHTEENVETO: 

Suuremman pahnuekoon tavoittelu tuottaa pienempiä porsaita ja pieni syntymäpaino vaikuttaa 
haitallisesti porsaan kasvuun koko sen elinaikana. Pieni syntymäpaino voi myös olla yhteydessä 
rasvaisempaan ruhonlaatuun teurassialla. Pahnueen syntymäpainon hajonnan ollessa suuri, hajon-
ta on suurta myös myöhemmin. Suuri syntymäpaino on eduksi myös vieroitusvaiheessa ja edesaut-
taa porsasta sen koko elämän ajan. Myöhäisempi vieroitus on eduksi porsaan kasvussa teurassikaa 
ajatellen, mutta ei välttämättä ole mahdollista porsastuotannon kannattavuuden kannalta. 
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3 Porsaan ruoansulatuskanavan kehitys 

3.1 Alkuvaiheessa 
Porsaan ohutsuolen kasvu kiihtyy jo muutamaa viikkoa ennen syntymistä (Sangild ym. 2000) ja syntymän 
jälkeen ternimaidon saaminen kiihdyttää kasvua entisestään niin, että ohutsuolen paino kaksinkertaistuu 
ja pituus kasvaa 30 % kolmen päivän sisällä syntymästä (Xu ym. 1992). Suolen rakenteissa tapahtuu 
muutoksia; suolikuopakkeet syvenevät 40 % ja mikrovillukset kasvavat 35 % (Godlewski ym. 2005). 
Nämä vaikuttavat ravintoaineiden imeytymiseen suolistosta. Ohutsuoli on kasvanut koko pituuteensa jo 
porsaan toisella elinviikolla (Skrzypek ym. 2005). 

Kasvu liittyy limakalvon kuorruttumiseen ternimaidon valkuaisaineilla, ja nopeampaan solunjakautumi-
seen, jota edeltää parantunut DNA:n kahdentuminen (Xu ym. 2002). Kuopakkeisiin sijoittuneet kan-
tasolut muodostavat suolen pintakudoksen solunjakaantumiskeskuksen. Näille soluille on tunnusomaista 
nopea tumanjakaantuminen. Solunjakaantuminen myös nopeutuu ensimmäisten elinpäivien aikana ja suo-
len pintakudoksen solujen uusiutumiskierto lyhenee sikiön 20 päivästä 2-3 päivään vastasyntyneellä 
(Biernat ym. 2003).  

Solut erilaistuvat erilaisiksi soluiksi. Panethin solut tuottavat valkuaisaineita, jotka suojelevat suolen li-
makalvoa (Verburg ym. 2000). Suurin osa soluista erilaistuu erilaisiksi suolen pintakudoksen soluiksi ja 
umpieritteisiksi soluiksi. Enemmistö suolen pintakudoksen soluista on enterosyyttejä, jotka vastaavat eri-
tys- ja imeytymistehtävistä (Godlewski ym. 2005).  

Jatkuvasti tapahtuu myös ohjattua solukuolemaa, jonka myötä vanhat, vahingoittuneet ja mutaation läpi-
käyneet solut poistetaan. Solunjakaantumisen ja solukuoleman myötä kudokset uusiutuvat. Vastasynty-
neellä porsaalla kuolevia soluja on koko villuksen pituudelta suolessa, verrattuna aikuiseen eläimeen, jol-
la kuolevia soluja on vain villuksen päässä (Biernat ym. 2003). 

Suolen pintakudoksen solukuolemaan vaikuttavat monet tekijät. Tärkein solukuolemaan vaikuttava tekijä 
on kasvutekijöiden ja kudoshormonien puute (Blum ja Baumrucker 2002, Woliński ym. 2003). Tämä so-
lukuoleman käynnistyminen on tärkeä porsaan ensimmäisinä elinpäivinä kun suolen limakalvo kasvaa 
nopeasti, ja koska vastasyntyneen porsaan suolistolla on vain rajalliset kyvyt tuottaa omia kasvutekijöitä, 
porsas on hyvin riippuvainen ternimaidon kasvutekijöistä (Guilloteau ym. 2002). Myös Panethin solut 
tuottavat osan kasvutekijöistä. Panethin solut varastoivat myös sinkkiä, joka ohjaa solunjakaantumisen ja 
solukuoleman säätelyä (Porter ym. 2002). 

Vastasyntyneellä porsaalla solunjakaantuminen lisääntyy ja solukuolema vähenee väliaikaisesti parin päi-
vän kuluessa syntymästä, mikä vaikuttaa merkittävästi suolen limakalvolla sen alueen, jossa ravintoaineet 
imeytyvät, kasvuun. Solunjakaantumisen ja solukuoleman suhde tasapainottuu ja pysyy vakaana kunnes 
porsas vieroitetaan, jolloin solunjakaantuminen taas lisääntyy (Biernat ym. 2003). Tämä johtuu joidenkin 
sellaisten ravintoaineiden aktiivisuudesta, joita on kiinteässä rehussa, mutta joita ei ole maidossa. Tällai-
sia ravintoaineita ovat mm. lektiinit (Godlewski ym. 2005). Vastasyntyneellä tapahtuu siis suoliston kas-
vua, ja vieroituksen jälkeen suolisto muokkaantuu hyödyntämään erilaista rehua. 

Vieroituksen yhteydessä suoliston kuopakkeiden alue kasvaa, ja tämä on yhteydessä pintakudoksen ra-
kenteelliseen ja toiminnalliseen muokkautumiseen. Sikiölle tyypilliset isoja solunesterakkuloita sisältävät 
pintakudoksen solut korvautuvat soluilla, joissa ei ole solunesterakkuloita. Sikiötyyppisiä solunesterakku-
loita on kahdenlaisia (Zabielski ym. 2008). Kuljettajarakkulat kuljettavat koko ohutsuolen alueella isoko-
koisia molekyylejä, kuten ternimaidon molekyylejä, suoliston pintakudoksen läpi muuttumattomana. Tä-
mä liittyy passiiviseen vastustuskykyyn. Tämä isojen molekyylien kuljetustehokkuus laskee kahden päi-
vän iässä (Teichberg ym. 1990, Pacha 2000). Ruoansulatusta edistävät solunesterakkulat ovat pidemmällä 
ohutsuolessa ja vastaavat solunsisäisestä ravintoaineiden sulatuksesta ja pH:n säätelystä (Baintner 1994). 
Näillä solunesterakkuloilla on suuri merkitys porsaan ensimmäisinä elinpäivinä, kun mahan ja haiman se-
kä ohutsuolen entsyymien (laktaasi, aminopeptidaasi A ja N, dipeptidaasi IV) aktiivisuus ei ole riittävää 
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(Godlewski ym 2005). Näitä solunesterakkuloita on sian sykkyräsuolessa (ohutsuolen loppuosa) 3 ‒ 4 
viikon ajan. Suolen kehittymisen myötä rakkulat häviävät (Zabielski ym. 2008). 

3.2 Vieroituksessa 
Vieroitettaessa porsas 3 ‒ 4 viikon iässä, suurin osa ravintoaineista saadaan vielä maidosta. Vieroituksen 
yhteydessä porsas kokee stressiä ympäristön muutoksen ja rehun vaihdon vuoksi. Toisilleen vieraiden 
eläinten sekoittaminen keskenään aiheuttaa sosiaalista stressiä (Le Dividich ja Seve 2000). Vieroituksen 
jälkeen suoliston ympäristö kokee äärimmäisen muutoksen, johtuen siitä, että hyvin sulava emakon maito 
korvataan kiinteällä rehulla, jonka raaka-aineet ovat pääasiassa kasviperäisiä. Ruoansulatusjärjestelmä 
sopeutuu uuteen rehuun ja muutoksia tapahtuu suolen lihasten liikkuvuudessa, entsyymien erityksessä ja 
koostumuksessa ja bakteerikoostumuksessa (Xu ym. 2000, Skrzypek ym. 2005). Entsyymiaktiivisuuden 
palautumiseen vaikuttaa rehun valkuaislähde ja rehun syöntimäärä ja palautuminen vie muutaman viikon 
(Makkink ym. 1994). Suolessa tapahtuu myös kudoksen muutoksia (villusten pieneneminen, kuopakkei-
den kasvua). Villusten muoto muuttuu sormimaisesta lehtimäiseksi/kielimäiseksi vieroituksen aikaan (Ce-
ra ym. 1988, Skrzypek ym. 2005). Porsas kärsiikin vieroituksen aikana usein alentuneesta ruoansulatuk-
sesta ja ravintoaineiden imeytymisestä, mikä edesauttaa ripuliin sairastumista. Pluske ym. (1996) tutkivat 
syönnin taukoamattomuuden vaikutusta suoliston rakenteisiin vieroituksen yhteydessä. Kontrolliryhmä 
lopetettiin vieroituksessa, koeryhmiä oli 3. Yksi ryhmä sai kuivaa rehua vapaasti, toinen ryhmä emakon 
maitoa useasti päivässä ja kolmas ryhmä emakon maitoa ja 20 g t-glutamiinia / litra. Porsaat lopetettiin ja 
suolistosta otettiin kudosnäytteitä. Maitoa saaneilla porsailla suolen villusten pituus ja kuopakkeiden sy-
vyys säilyivät huomattavasti paremmin kuin kontrolliryhmän ja kuivaa rehua saaneilla porsailla. Kuivaa 
rehua saaneet porsaat kasvoivat myös huonommin. Vapaaehtoinen syönti ja villusten pituus ovat yhtey-
dessä keskenään. Tutkimuksen mukaan ohutsuolen rakenne ja toiminta pystytään pitämään vakaana vie-
roituksen aikaan, kun porsaille tarjotaan emakon maitoa. 

Suoliston mikrobikannan kehittyminen tapahtuu pääosion vieroituksen jälkeen. Toki porsas saa mikrobeja 
emakolta ja ympäristöstä jo ennen vieroitusta. Mikro-organismit ja rehuvasta-aineet kiihdyttävät suoliston 
kehitystä. Suolen peittävä limakerros toimii ensimmäisenä suojana taudinaiheuttajia vastaan. Lima muo-
dostuu lima-aineista (musiinit), jotka luovat hyvän elinympäristön lajinomaiselle mikrobistolle, ja glyko-
proteiineista, jotka estävät bakteerien kiinnittymistä suolen seinämiin (Belley ym. 1999). Lima-aineissa 
on useita aminohappoja, kuten seriiniä, proliinia, alaniinia, glysiiniä ja paljon treoniinia. Lima-aineiden 
eritys, uudelleenkäyttö ja häviäminen vaikuttavat sian treoniinin tarpeeseen, ja toisaalta treoniinin puute 
vähentää limantuotantoa ja vaikuttaa vastustuskykyä heikentävästi (Stoll 2006). Myös Hamard ym. 
(2007) havaitsivat rehun liian vähäisen treoniinin aiheuttavan muutoksia aikaisin vierotettujen porsaiden 
sykkyräsuolen rakenteeseen. 

Merkittävin muutos suoliston mikrobikannassa tapahtuu vieroituksen myötä. Uusi rehu sisältää hiilihyd-
raatteja, jotka eivät imeydy ohutsuolessa vaan kulkeutuvat paksusuoleen, jossa ne hajoavat mikrobitoi-
minnan tuloksena muodostaen lyhytketjuisia rasvahappoja. Nämä ovat suurin energian lähde suolen pin-
takudoksen aineenvaihdunnalle (Soergel 1994). Ne myös alentavat ruokasulan pH:ta ja helpottavat siten 
mineraalien imeytymistä paksusuolesta (Younes ym. 1996). Lyhytketjuiset rasvahapot myös lisäävät 
GLP-2:n (glukagonin kaltainen peptidi-2) eritystä ileumissa. GLP-2 säätelee kasvua ja suoliston toiminto-
ja, sekä vaikuttaa myös ruokahaluun (Burrin ym 2001). Voihappo suojaa limakalvoa vaurioilta ja vähen-
tää syövän ja haavaisen paksusuolentulehduksen riskiä. 

Syntyvien lyhytketjuisten rasvahappojen määrät riippuvat suolen bakteerikannasta ja suoleen tulevista ai-
nesosista. Vastasyntyneen bakteerikanta tuottaa pääosin etikkahappoa (Bullen ym. 1977), kun taas kase-
iinipohjaisten maidonkorvikkeiden käyttö rehussa lisää voihapon ja propionihapon tuottoa (Pacha 2000). 
Kiinteän rehun hajoavat hiilihydraatit monimuotoistavat suolen bakteerikantaa ja mikrobikanta vakautuu 
nopeammin. Entsyymien avulla huonosti sulava, eli resistentti tärkkelys muuttaa mikrobiologista aineen-
vaihduntaa paksusuolessa (Konstantinov ym. 2004). Resistentti tärkkelys kiihdyttää voihapon tuotantoa, 
mikä puolestaan kiihdyttää paksusuolen kasvua (Hedemann ja Knudsen 2007). 
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YHTEENVETO: 

Rehulla on siis suuri vaikutus ruoansulatuskanavan rakenteiden ja toiminnan kehitykseen. Nuoren 
eläimen täytyy sopeutua ruokinnan muutoksiin, jonka takia ruoansulatuskanava käy läpi isoja 
toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Muutokset aiheutuvat kiihtyneestä kudoskasvusta ja 
toiminnallisesta kypsymisestä. Porsaan elämän alkuvaiheessa ternimaito ja sen yhdisteet aiheutta-
vat muutoksia suolessa ja edesauttavat suolen kasvua. Myöhemmin rehun ravintoaineet aiheuttavat 
muutoksia, kasvua ja kehitystä suolessa. Hormonit ja hermosto avustavat muutosta. Vieroituksen 
aikana kehittyy suoliston mikrobikanta. Ruoansulatuskanavan kehityksen vaihe vaikuttaa olennai-
sesti ravintoaineiden sulavuuteen, rehuhyötysuhteeseen ja immuniteettiin.  
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4 Vieroitetun porsaan syömään oppiminen 
ja rehunkulutus 

Bark ym. (1986) tutkivat vieroitusympäristön sekä tutun syömismallin ja tutun rehun vaikutusta syöntiin. 
Kokeessa 21 päivän ikäiset porsaat vieroitettiin emosta ja kiinteää rehua annettiin osalle vapaasti ja osalle 
2 ‒ 4 ja 6 tunnin välein. Porsaiden päiväkasvu oli lähes olematonta ensimmäisen viikon aikana. Vapaasti 
ruokitut porsaat kuitenkin kasvoivat hiukan paremmin kuin annosruokitut porsaat. Toisessa kokeessa puo-
let pahnueen porsaista vieroitettiin ja puolet porsaista jäi kontrolliryhmäksi. Vieroitetut porsaat palautet-
tiin päivän päästä emon luokse tuttuun ympäristöön ja tutun ravinnonsaannin (emakon maito) pariin. Ime-
tyksen jälkeen osa aikaisemmin vieroitetuista vietiin takaisin vieroitusosastolle ja muut jäivät emon luo. 
Näin porsaat kokivat vieroituksen stressin mutta saivat tuttua ravintoa tutulla tavalla (imeminen). Vieroi-
tetut porsaat kuluttivat maitoa 70–110 % siitä maitomäärästä, jonka kontrolliryhmän porsaat kuluttivat. 
Vieroitusosastolla ollessaan porsaat olivat nälissään, sillä kiinteää rehua kului käytännössä olemattoman 
vähän. Vieroituksen jälkeinen kasvun heikkeneminen johtuukin suurelta osin siitä, että porsas ei vieraassa 
ympäristössä osaa etsiä sille vierasta kiinteää ravintoa ja vettä erilaisesta lähteestä (vesikuppi/vesinippa). 
Siksi porsaan pitäisi tutustua rehuun jo emon kanssa ollessaan. Morgan ym. (2001) raportoivat matkimi-
sen olevan myös mahdollinen keino rehunsyönnin lisäämiseen vieroituksen jälkeen. Kokeessa yhdistettiin 
samaan karsinaan vastavieroitettuja porsaita ja viikkoa aikaisemmin vieroitettuja yksilöitä, jotka jo söivät 
kiinteää rehua. Kokeen mukaan vieroitettavan porsaan rehunsyöntiä voidaan yllyttää vieroittamalla porsas 
samaan karsinaan jo aiemmin vieroitetun porsaan kanssa. 

Porsaat ovat luonnostaan uteliaita ja tutkivat mielellään ympäristöään. Kullerin ym. (2010a) mukaan por-
saiden yllyttäminen uteliaaseen käyttäytymiseen voi parantaa totutusrehun syöntiä imetyksen aikana. Ko-
keessa verrattiin tavallista rehukaukaloa ja virikkeellisempää rehuautomaattia, jossa oli mielenkiintoa he-
rättäviä ulokkeita. Porsaat kävivät useammin automaatilla, jossa oli ulokkeita ja rehunsyönti tästä kauka-
losta oli parempi. Kun porsas vierailee kaukalolla usein ja tutkii sitä, se tulee samalla tutkineeksi myös 
automaatin sisältämää rehua, jolloin rehu tulee sille tutuksi. Vieroitettu porsas syö paremmin jos rehu on 
sille valmiiksi tuttua. Oostindjer ym. (2011) ovat tutkineet tuttujen makujen vaikutusta rehunsyöntiin vie-
roitetuilla porsailla. Kun vieroitetuille porsaille tarjotussa rehussa oli makuaineena anista, samaa jota käy-
tettiin emakon lopputiineyden ja imetyksen aikaisessa rehussa, porsaat alkoivat syödä vieroitusrehua no-
peammin kuin porsaat, joiden rehussa ei ollut makuainetta (24 vs. 35 h vieroituksesta). Makuaineen käy-
tön seurauksena vierotettujen porsaiden syljen kortisolipitoisuus oli alempi, mikä kertoo alhaisemmasta 
stressitasosta. Myös porsaiden päiväkasvun hajonta pieneni makuaineryhmässä. Sama vaikutus saatiin ai-
kaan, kun aniksen tuoksu tuli vain ilman välityksellä. Tutkimuksen mukaan porsaat siis oppivat makuja 
emakon syömästä rehusta ja tuttu makuaine vähentää vieroitusstressiä ja edistää rehunsyönnin nopeampaa 
aloittamista. 

Yan ym. (2011) tutkivat lisärehun tarjoamisen ajankohtaa. Koeryhmiä oli 4: kontrolliryhmän porsaat eivät 
saaneet lisärehua ollenkaan, muut ryhmät saivat rehua alkaen 5, 10 tai 15 päivää syntymän jälkeen. Por-
saat vieroitettiin 21 päivän ikäisinä. Tässä tutkimuksessa porsaiden päiväkasvu ennen tai jälkeen vieroi-
tuksen ei merkittävästi muuttunut, mutta 5 ja 10 päivän ikäisinä lisärehua saaneilla oli vähemmän vieroi-
tusripulia verrattuna kontrolliryhmään ja viimeiseen ryhmään. 

Wattanakul ym. (2005) testasivat kahden erilaisen ruokintalaitteen vaikutusta kiinteän totutusrehun kiin-
nostavuuteen imevillä porsailla. Porsaan kiinnostus kiinteään rehuun voi riippua ruokintakaukalon tai au-
tomaatin mallista. Toinen kokeen rehuautomaatti oli kaupallinen tuote, johon mahtui kaksi porsasta ker-
rallaan. Se oli sijoitettu seinään n. 30 cm korkeudelle. Toinen oli matala tarjotintyyppinen malli, joka 
kiinnitettiin lattiaan. Siihen mahtui syömään useampi porsas kerrallaan. Tarjotinmalli oli porsaille mie-
luisampi ja sitä käytettiin enemmän. Kun syömistilaa on enemmän porsaat saattavat matkia toisiaan ja tul-
la automaatille jo ihan vain sen vuoksi, kun muutkin ovat siellä. Tarjotinmalli myös mahdollisti rehun 
tonkimisen, mikä on luontaista käyttäytymistä sialle ja voi parantaa rehun syöntiä. Kahden automaatin vä-
lillä ei kuitenkaan ollut selvää eroa porsaiden painon kehittymisessä.  
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Porsaan kokema stressi vieroituksen yhteydessä johtuu sekä emon, että ravinnon puutteesta. Etummaisia 
nisiä imeneet porsaat ovat painavampia kuin takanisiä imevät porsaat. Painavimpien porsaiden vieroitus-
stressi saattaa liittyä enemmän ravitsemukselliseen stressiin, kun taas vähemmän maitoa saaneet porsaat 
stressaavat vieroituksen yhteydessä enemmän emakon poissaoloa kuin maidon saannin loppumista. Vie-
roitus on myös sitä stressaavampaa, mitä nuorempina porsaat vieroitetaan. Alle 21 päivän ikäisenä vie-
roittaminen on haitallista porsaalle (Mason ym. 2003). Lisääntynyt hyökkäävä ja uhkaava käytös ja äänte-
ly ovat myös voimakkaampia, mikäli porsaat siirretään pois porsimiskarsinasta ja toisilleen tuntemattomia 
porsaita sekoitetaan keskenään, verrattuna tilanteeseen jossa emakko siirretään pois ja porsaat jäävät pah-
nueena porsimiskarsinaan. Saman tutkimuksen mukaan porsaat myös syövät paremmin ja painavat 
enemmän yhdeksän päivän jälkeen vieroituksesta, mikäli vieroituksessa emakko on siirretty pois ja por-
saat jäävät karsinaan, verrattuna tilanteeseen, jossa porsaat siirretään vieroitusosastolle (Hötzel ym. 2011).  

Reiners ym. (2010) tutkivat valojaksojen vaikutusta (20 h vs. 8h valoa 1 ‒ 4 päivän ajan vieroituksesta) 
vieroitettujen porsaiden rehunsyöntiin. Heidän tutkimuksessaan pidemmällä valojaksolla syönti oli vain 
numeerisesti parempaa 24 h aikana vieroituksen jälkeen, ja koko välikasvatuksen ajalla valojaksolla ei ol-
lut merkitystä. Valojakso ei vaikuttanut porsaiden painoon ensimmäisen viikon aikana eikä koko välikas-
vatuksen aikana.  Bruininx ym. (2002) tutkivat kahden eri valojakson (8 h valoa ja 16 h pimeää vs. 23 h 
valoa ja1 h pimeää) merkitystä vieroitettujen porsaiden rehunkulutukseen ja kasvuun. Pidempi valojakso 
stimuloi rehunsyöntiä ja päiväkasvua. Parempi päiväkasvu johtui paremman rehunsyönnin lisäksi myös 
energian paremmasta hyväksikäytöstä ja alhaisemmasta energian tarpeesta ylläpitoa varten. On aina 
eduksi, jos porsaat syövät hyvin rehua heti vieroituksen jälkeen, sillä syömättömyys voi edesauttaa maha-
haavan muodostumista (Wondra, 1995, Lang ym. 1998, Friendship 2004). 

YHTEENVETO: 

Vieroituksen jälkeinen kasvun heikkeneminen johtuu suurelta osin siitä, että porsas ei vieraassa 
ympäristössä osaa etsiä sille vierasta kiinteää ravintoa ja vettä erilaisesta lähteestä. Porsaat oppivat 
makuja emakon syömästä rehusta ja tuttu makuaine vieroitusrehussa vähentää vieroitusstressiä ja 
edistää rehunsyönnin nopeampaa aloittamista vieroituksen jälkeen. Rehuautomaatin muodolla ja 
ulkonäöllä saattaa myös olla vaikutusta rehunsyöntiin. Mitä enemmän porsaita automaatille mah-
tuu kerralla, sen parempi. Porsaat matkivat toisiaan ja tulevat automaatille, koska muutkin ovat jo 
siellä. Mielenkiintoa herättävät ulokkeet tekevät automaatista kiinnostavamman ja siellä vierail-
laan useammin. Lattialla oleva automaatti tai kaukalo saattaa herättää enemmän mielenkiintoa, ja 
siinä rehun tonkiminen on helpompaa ja luonnollisempaa kuin seinään kiinnitettävissä automaa-
teissa. Vedensaanti vaikuttaa myös rehunsyöntiin. Vesinipan tarkoitus voi jäädä porsaalle hämä-
räksi, jos porsimiskarsinassa ei ole ollut porsaan korkeudella olevaa vesinippaa, johon on tutustut-
tu jo imetysaikana. Syömättömyys vieroituksen jälkeen voi edesauttaa mahahaavan syntymistä. 
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5 Hygienisyys ja olosuhteet 

Pastorelli ym. (2012a) tutkivat vieroitettujen porsaiden tuotantotilojen puhtauden vaikutusta porsaan so-
peutumiskykyyn, kun porsaiden kasvuympäristö ja rehu muuttuvat. Hypoteesina oli, että puhtaus voi vai-
kuttaa porsaan kykyyn sopeutua ympäristön ja rehun muutoksiin. Kokeessa vieroitettiin 20 porsasta 4 vii-
kon iässä joko puhtaaseen tilaan tai vähemmän puhtaaseen tilaan. Rehu vaihdettiin 12 päivän kuluttua 
vieroituksesta ja porsaat siirrettiin toiseen tilaan 33 päivän kuluttua vieroituksesta. Rehu vaihdettiin jäl-
leen 43 päivän kuluttua vieroituksesta ja porsaat saivat rokotuksen sikainfluenssaa vastaan 47 ja 61 päi-
vän kuluttua vieroituksesta. Porsaat punnittiin kolmen päivän välein, verinäytteitä otettiin joka vaiheen 
lopussa, ja lisäksi sonnan koostumusta ja rehujätteen määrää tarkasteltiin. Tilojen epäpuhtaus alensi päi-
väkasvua (11 %) ja rehunsyöntiä (5 %) sekä huononsi rehuhyötysuhdetta (7 %). Rehunvaihto vaikutti 
kasvuun, käyttäytymiseen ja terveyteen niillä porsailla, joiden elintilat eivät olleet puhtaat. Ympäristön 
vaihtaminen oli stressaavaa huolimatta tilojen puhtaudesta, sillä kasvu huonontui 30 % ja tutkiva ja kiih-
tynyt käyttäytyminen lisääntyi. Puhtaissa oloissa olleet porsaat kuitenkin sopeutuivat ympäristön vaih-
dokseen nopeammin kuin likaisemmissa oloissa olleet porsaat. Yleisesti ottaen kaikki hygieeniset haas-
teet vaikuttavat porsaiden syöntiin ja kasvuun, ja näin ollen myös eläinten hyvinvointiin ja terveyteen ai-
heuttaen tuottajalle taloudellisia tappioita. Suuria haittoja aiheuttavat etenkin homemyrkyt, hengitystiesai-
raudet ja ruoansulatuskanavan bakteeri-infektiot. Nämä voivat vähentää syöntiä 8 ‒ 23 % ja päiväkasvua 
16–29 % (Pastorelli ym. 2012b). Vieroitettujen porsaiden ruokintaa usein rajoitetaan aluksi, jotta ehkäis-
täisiin vieroitusripulia. Jos hygieniaolosuhteet ovat huonot (mm. likaiset karsinat ja suuri eläintiheys), 
ruokinnanrajoitus kuitenkin vain vahvistaa huonojen olosuhteiden haitallisia vaikutuksia (Pastorelli ym. 
2012c). 

Suurin lämmönlähde sialla on rehu. Vieroituksen yhteydessä rehunsyönti on usein minimaalista, kehon 
rasvakerros ohenee ja lämmöneristyskyky heikkenee, minkä vuoksi osaston lämpötilaan, ilmanvaihtoon ja 
ilmankosteuteen on kiinnitettävä huomiota. Ensimmäisen viikon aikana lämpötilan olisi oltava 26 ‒ 28 
astetta, jonka jälkeen lämpötilaa voi laskea 2 ‒ 3 astetta viikoittain kunnes saavutetaan lämpötila, joka säi-
lytetään loppukasvatusajan (Le Dividich ja Herpin 1994).  

YHTEENVETO: 

Vieroitettujen porsaiden kasvatustilojen siivoukseen on syytä panostaa. Epähygieenisyys vaikuttaa 
haitallisesti syöntiin ja päiväkasvuun ja altistaa porsaita erilaisille taudinaiheuttajille, mistä aiheu-
tuu lisätyötä ja taloudellisia tappioita. Vieroitukseen liittyvät stressitekijät myös korostuvat likai-
sissa elinoloissa. Vieroitusosaston lämpötilaa on seurattava ja porsaiden makuupaikalla on oltava 
puhdasta, kuivaa ja lämmintä. 
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6 Porsasrehun minimivaatimukset ja rajoitteet 

Vieroitetulla porsaalla suoliston korkea pH tarjoaa Escherichia coli bakteereille mieluisan kasvuympäris-
tön ja voi altistaa vieroitusripulille (Nagy ja Fekete 1999). Rehun valkuaislähde ja valkuaisen määrä vai-
kuttavat porsaan suoliston terveyteen (Pluske ym. 2002). Valkuaisen määrä kannattaakin pitää maltillise-
na, sillä runsaasti valkuaista sisältävä rehu hajoaa huonosti porsaan vajavaisen entsyymitoiminnan vuoksi, 
ja puutteellisesti hajonnut rehu toimii kasvualustana sairauksia aiheuttaville bakteereille (Elintarvike- ja 
terveysosaston julkaisuja 2002). Sian paksusuolen sisällön pH on rehusta riippuvainen, sillä rehun fer-
mentoituvien, eli suolistomikrobien hajottamien, kuitujen määrä vaikuttaa haihtuvien rasvahappojen ja 
maitohapon tuotantoon, mikä puolestaan happamoittaa ruokasulaa (Que ym. 1986, Williams ym. 2001). 
Resistentti tärkkelys ja fermentoituvat kuidut alentavat pH:ta paksusuolessa. Haaraketjuiset rasvahapot ja 
valkuaisen hajotuksessa syntyvät ammoniakkiyhdisteet nostavat paksusuolen pH:ta (Williams ym. 2001). 
Porsasrehuissa ei saisi olla paljon happoja sitovia rehuaineita, kuten soijarouhetta. Kun rehustus on kun-
nossa, ruokinnan rajoitukselle ei ole tarvetta, sillä se puolestaan lisää ripulin riskiä (Laine ym. 2008).   

Hermes’n (2011) mukaan on olemassa ruokinnallisia keinoja, jotka ehkäisevät porsaiden ripulia. Vehnä-
leseessä ja maitohappobakteereissa on rakenteita, jotka kiinnittyvät E. coli -bakteeriin ja häiritsevät sen 
kiinnittymistä suoleen parantaen näin vieroitettujen porsaiden vastustuskykyä tätä taudinaiheuttajaa vas-
taan (Hermes 2011). Tämän tutkimuksen mukaan maltillinen kuidun lisääminen vieroitettujen porsaiden 
rehuun kiihdyttää suolen toimintaa ja heikentää suolen taudinaiheuttajien lisääntymistä. Kuitupitoiset re-
huraaka-aineet (kuten pektiini, sokerijuurikas- tai perunakuitu) sitovat nestettä suolessa, ylläpitävät suolis-
ton normaalia mikrobitoimintaa ja kuljettavat mukanaan sairauksia aiheuttavia bakteereita ja niiden mah-
dollisesti myrkyllisiä aineenvaihdunnan tuotteita pois ohutsuolesta. Jopa perunajauhoa on käytetty onnis-
tuneesti vieroitusripulin hoidossa (Elintarvike- ja terveysosaston julkaisuja 2002, MTT:n selvityksiä, 
2005). Myös orgaanisten happojen, keskipitkien rasvahappojen, maitotuotteiden tai maitohappobakteeri-
valmisteiden lisääminen rehuun tai juomaveteen voi ehkäistä taudinaiheuttajien lisääntymistä suolistossa 
pH:n laskun myötä. (Elintarvike- ja terveysosaston julkaisuja 2002, Zentek ym. 2013). 

Antibioottiresistenssin kehittyminen ja antibioottijäämät ovat olleet huolenaiheena jo pidemmän aikaa. 
Siksi orgaanisia happoja on alettu käyttämään rehuissa lisäaineena, koska ne ovat turvallisia ja tehokkaita, 
ne eivät saastuta luontoa ja niistä ei jää jäämiä. Orgaanisten happojen käyttö alentaa pH:ta rehussa ja por-
saan mahassa ja suolistossa, tappaa taudinaiheuttajia tai hidastaa niiden kasvua sekä rehussa että porsaan 
ruoansulatuskanavassa, edistää suolen kasvua ja parantaa ravintoaineiden ja aminohappojen imeytymistä. 
Orgaaniset hapot toimivat myös ei-välttämättömien aminohappojen esiasteena (Ravindran ja Kornegay 
1993, Zdzislaw 2005, Partanen ym. 2006). Näin ollen orgaanisten happojen käyttö porsaiden rehussa 
edistävää porsaiden kasvua ja on eduksi ripulin ehkäisyssä. 

YHTEENVETO: 

Porsasrehun raaka-aineisiin tulee kiinnittää huomiota, sillä kun rehustus on kunnossa, ei ole tarvet-
ta ruokinnan rajoitukselle vieroituksessa. Liika valkuaispitoisuus ja happoja sitovien aineiden, ku-
ten soijarouheen, määrä tulisi pitää maltillisena. Orgaanisten happojen käyttö rehussa on hyvä ja 
paljon käytössä oleva keino parantaa porsaiden kasvua ja suoliston terveyttä. Hapan rehu auttaa 
tautia aiheuttavien bakteerien torjumisessa sekä rehussa, että porsaan ruoansulatuskanavassa. 
Maltillinen kuidunlisäys on eduksi suolen toimintaa ajatellen. 
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7 Porsaiden liemiruokinta 

Hapatetun liemirehun tarjoaminen vieroitetuille porsaille on hyödyllistä kahdesta syystä. Samanaikainen 
rehun ja veden saanti voi helpottaa siirtymistä emakon maidosta kiinteään rehuun ja hapatetun liemirehun 
alhainen pH voi vahvistaa mahalaukun potentiaalia sairauksia aiheuttavia bakteereita vastaan. Näiden 
ominaisuuksien vuoksi liemirehu on suotuisaa ravintoa vieroitetulle porsaalle. Siljander-Rasin ym. (2004) 
mukaan nestemäisiä sivutuotteita sisältävä liemirehu sopii porsaille yhtä hyvin kuin ravintoainekoostu-
mukseltaan sitä vastaava kuivaruokinta. Porsaiden vieroittaminen ensin kuivaruokinnalle ja siirtäminen 
myöhemmin liemiruokinnalle ei tuonut etuja verrattuna liemiruokinnan aloittamiseen heti vieroituksesta, 
näin ollen vieroitus suoraan liemiruokinnalle säästää työtä jos sikalassa on muutenkin käytössä liemiruo-
kinta. 

Hapatetun liemirehun syöttö vieroitetuille porsaille on yksi keino säilyttää korkea ja säännöllinen rehun-
syönti ja vedensaanti (Russel ym. 1996). Myös Kim’n ym. (2001) mukaan kasvu, syönti ja rehuhyötysuh-
de olivat parempia liemirehua syöneillä porsailla verrattuna ravitsemuksellisesti samanlaista, mutta pelle-
töityä kuivaa rehua syöneisiin porsaisiin. Parempi kasvu säilyi jopa lihasikavaiheen loppuun asti. Liemi-
rehun hapattamisen on havaittu vaikuttavan ruoansulatuskanavan rakenteisiin, toimintaan ja mikrobiolo-
giaan (van Winsen ym. 2001, Scholten ym. 2002, Canibe ja Jensen 2003) ja se vähentää myös ripulia 
(Højberg ym. 2003) ja paksusuolentulehdusta (Lindecrona ym. 2003). Siljander-Rasin ym. (2004) mu-
kaan porsaiden ripulisuudessa ei ollut eroja liemi- ja kuivaruokintojen välillä, mutta kun porsaat vieroitet-
tiin kuivaruokinnalle ja vaihdettiin myöhemmin liemiruokinnalle, ripulia esiintyi hieman enemmän ja ri-
pulihavainnot ajoittuivat pidemmälle aikavälille, koska rehunvaihdon jälkeen uloste oli löysempää. 

Tutkimuksissa on eroavaisuuksia, mutta yleisesti ottaen porsaiden päiväkasvu paranee, mutta rehu-
hyötysuhde huononee liemirehulla. Kuitenkin Siljander-Rasin ym. (2004) kokeessa rehuhyötysuhde para-
ni kun porsaita ruokittiin liemirehulla verrattuna kuivaruokintaan. Lihasioilla rehuhyötysuhde on parempi 
liemirehulla kuin kiinteällä rehulla. Tämä todennäköisesti johtuu suolen kehittyneemmistä rakenteista ja 
haitallisten mikrobien vähenemisestä (Missotten ym. 2010). 

Hong ym. (2009) tutkivat suolen ekologiaa, rehun sulatusta ja kasvutuloksia kun porsaille syötettiin hapa-
tettua liemirehua. Kokeen mukaan rehujen hapattaminen tai yksittäiset hapatetut rehuaineet ovat hyviä 
ruokinnallisia keinoja porsaan suolistoterveyden ja porsaiden päiväkasvun parantamiseen. Rehun hapat-
taminen alentaa sekä rehun että ruoansulatuskanavan pH:ta, nostaa orgaanisten happojen ja maitohappo-
bakteerien määrää ruoansulatuskanavassa ja laskee E. coli bakteerin ja kokonaiskolibakteerien määrää.  

Canibe ym. (2007) lisäsivät heikkolaatuiseen hapatettuun liemirehuun (rehuun oli tartutettu E.coli baktee-
ri) muurahaishappoa sisältäviä tuotteita ja Lactobacillus plantarum -bakteerikasvustoa ja tutkivat niiden 
vaikutusta porsaiden kasvuun ja suoliston ekologiaan. Molemmat paransivat kasvua, mutta käsittelyt eivät 
vaikuttaneet olennaisesti suoliston ekologiaan. 

Plumed-Ferrerin ja von Wrightin (2011) mukaan liemirehun liiallista hiivojen määrää ja niiden aiheutta-
mia ongelmia, kuten rehun energiatappioita ja maittavuuden huonontumista, voidaan ehkäistä lisäämällä 
rehuun heikkoja orgaanisia happoja. Tämä ei häiritse maitohappobakteerien toimintaa rehussa. Muura-
haishappo ja kaliumsorbaatti ovat tehokkaita hiivan kasvua estäviä happoja. K. exigua, D. hansenii ja P. 
deserticola ovat yleisiä liemirehun hiivoja. Orgaanisten happojen tehokkuus hiivoja vastaan on myös la-
jisidonnaista, joten voi olla tarkoituksenmukaista käyttää useampaa happoa samaan aikaan. Gori ym. 
(2011) tunnistivat tutkimuksessaan liemirehujen hiivoja. Tutkimukseen osallistui 40 Tanskalaista tilaa, 
jotka ruokkivat porsaita hapatetulla liemirehulla. Hiivojen määrät vaihtelivat välillä 6,0 × 103–4,2 × 107 
pmy−1 (pesäkettä muodostavaa yksikköä) ja hiivojen keskimääräinen lukumäärä oli 8,7 × 106 ± 1,1×107 
pmy−1. Eri hiivoja eristettiin 766 kappaletta ja hallitsevia hiivoja olivat Candida milleri (58,4 %), Ka-
zachstania exigua (17,5 %), Candida pararugosa (6,40 %) ja Kazachstania bulderi (5,09 %). 

Biogeeniset amiinit ovat haihtumattomia amiineja (ammoniakin kaltainen yhdiste), joita syntyy baktee-
rientsyymien toimesta aminohappojen hajotuksessa. Biogeenisia amiineja ovat mm. tyramiini (tyrosiinis-



MTT RAPORTTI 185  18 

ta) kadaveriini (lysiinistä), putreskiini (arginiinista), histamiini (histidiinistä). Le Treut (2012) kirjoittaa 
liemirehun biogeenisista amiineista, jotka ovat haitallisia sian terveydelle ja kasvulle. Rehunsyönti alen-
tuu ja kasvu heikentyy, sekä ripulointi lisääntyy jos liemirehussa on paljon biogeenisia amiineja. Liemire-
huissa käytettävät sivutuotteet ja kostea maissi ovat erityisiä riskitekijöitä. Kontrolloimaton bakteerikäy-
minen aiheuttaa biogeenisten amiinien muodostumista liemirehuun. Niinpä maitohappobakteerien vallit-
sevuus on tärkeässä roolissa, kun halutaan vähentää biogeenisten amiinien syntymistä ja parantaa rehun 
laatua. Liemirehun nopea hapattaminen rajoittaa haitallisten bakteerien, kuten E. coli:n muodostumista. E. 
coli näyttäisi hajottavan lysiiniä kadaveriiniksi. Jotkut biogeeniset amiinit siityvät suolistosta sian veren-
kiertoon. Le Treut’n (2012) mukaan biogeenisten amiinien määrä veressä tuplaantui, kun sikojen rehu 
vaihdettiin kuivasta rehusta liemirehuun. Erityisesti histamiinin määrän noustessa verenkierrossa myös 
ripulointi lisääntyi. 

YHTEENVETO: 

Hapatetun liemirehun syöttö vieroitetuille porsaille on toimiva ratkaisu hyvän rehunsyönnin ja 
myös vedensaannin kannalta. Lisäksi vieroitus suoraan liemiruokinnalle säästää työtä jos sikalassa 
on muutenkin käytössä liemiruokinta. Rehun hapattaminen ja orgaanisten happojen käyttö alentaa 
sekä rehun että ruoansulatuskanavan pH:ta, millä on edullinen vaikutus porsaan ruoansulatus-
kanavan bakteerikannan kannalta. Hiivojen määrää rehussa voidaan hallita lisäämällä rehuun or-
gaanisia happoja. Rehun käymiseen pitää kiinnittää huomiota, sillä kontrolloimaton bakteerikäy-
minen aiheuttaa biogeenisten amiinien muodostumista liemirehuun, jolloin porsasripulin riski kas-
vaa. 
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