Teema: Hyvinvointi

Käytännöt vapaaporsituksen
onnistumiseksi

Tuotantosuunta: Porsastuotanto
Alkuperämaa: Itävalta

EU-lainsäädännön mukaan emakot tulisi pitää ryhmässä ajan,
joka alkaa neljä viikkoa siemennyksen jälkeen ja päättyy
viikkoa ennen odotettua porsimista. Tämän seurauksena, ja
neljän tai viiden viikon imetysaika mukaan luettuna, emakko
voi viettää puolet tuotantokierrostaan häkissä.
Sianlihateollisuus ajaa vapaaporsituksen kehittämistä, ja sitä suosittelee myös
Euroopan komissio. Vapaaporsitus vaatii suuremmat porsituskarsinat. Käytännön
kokemuksen perusteella tästä voi seurata lisätyötä karsinoiden siivouksessa, haasteita
työolosuhteisiin emakoiden aggressiivisuuden takia sekä suurempi porsaskuolleisuus.

Ratkaisu – Parhaat käytännöt
Maatila: Kun itävaltalaisella tilalla otettiin
käyttöön Pro Dromi -vapaaporsituskarsinat,
vieroittamattomien porsaiden kuolleisuus oli
alusta asti korkea. Alussa imetysajan
porsaskuolleisuus oli keskimäärin 25 %, ja
kuolleista porsaista 50 % olivat ruhjoutuneet
emakon alle. Porsaskuolleisuus on kuitenkin
saatu onnistuneesti laskettua 15 %:iin tilalla
toteutettujen uusien käytäntöjen avulla.
Pro Dromi -vapaaporsituskarsinassa on tilaa 7,5
m2. Lattialämmitteinen kuivitettu porsaspesä
auttaa ehkäisemään porsaiden ruhjoutumista
emakon ollessa vapaana karsinassa. Emakon
liikkumatilaa voidaan tarvittaessa rajoittaa
tilapäisesti, ja myös porsaat voidaan sulkea
porsaspesään tarvittaessa.
Tilala toteutetut käytännön muutokset:
Genetiikka - Rotu vaihdettiin itävallansiasta
sveitsinsikaan.
Ruokinta ja seuranta - Emakon rehuun lisätään
liotettua pellavansiementä viiden päivän ajan

Emakko ja porsaat ennen vieroitusta

Porsaspesä ja emakon
ruokintakaukalo

ennen porsimista ja kolme päivää porsimisen jälkeen. Porsaat suljettaan
ensimmäisenä päivänä porsaspesään emakon ruokinnan ajaksi. Emakkoja ja porsaita
seurattaan ruokinnan aikana toisena ja kolmantena päivänä porsimisen jälkeen.
Hygienia - Ruokintakaukalot puhdistettaan perusteellisesti.
Virikkeet ja mukavuus - Heinähäkin lisäksi karsinoihin jaettaan heinää ja juuttipusseja
pesäntekomateriaaliksi. Karsinaan ja porsaspesään jaettaan kuivikkeita.

Huomioitavaa ja lisätietoa
Harkittaessa vapaaporsitukseen siirtymistä tulisi miettiä seikkoja liittyen eläinten
hyvinvointiin, hoitokäytäntöihin sekä työntekijöiden työturvallisuuteen. Karsinoiden
ympärille pitäisi järjestää riittävästi tilaa, jotta porsaiden käsittely voidaan toteuttaa
karsinan ulkopuolelta. Karsinan tulisi olla riittävän suuri, jotta lantaiset alueet ja
makuualue pysyvät erillään. Karsinassa olisi hyvä olla ainakin osittain kiinteä lattia
makuumukavuuden parantamiseksi.

Kustannus-hyötyarvio
Edut:
√ Porsaskuolleisuus laski
25 %:sta 15 %:iin loppuvuoden
2016 jälkeen, kun uusia
käytäntöjä alettiin toteuttaa.
√ Pahnueiden määrä emakkoa
kohden vuodessa kasvoi 9 %.
√ Kuolleena syntyneiden
porsaiden määrä laski 21 %.
√ Vieroittamattomien
porsaiden kuolleisuus laski
38 %.
√ Emakkokuolleisuus laski
2 %.
√ Välikasvatusporsaiden
päiväkasvut parantuivat 14 %.
√ Tilan kokonaiskustannukset
porsasta kohden laskivat
7,6 %. Tämä on seurausta
porsaskuolleisuuden laskusta,
jolloin vieroitettujen porsaiden
määrä emakkoa kohden
kasvoi 22,2:sta 27,6:een.
Kustannukset:
- Työtuntimäärä emakkoa
kohden vuodessa kasvoi 20 %.
- Emakoiden rehunkulutus
lisääntyi 15 %.
- Kustannukset sikarodun
vaihdosta olivat 13230 € noin
140 emakkoa kohden
(kustannuspoistot kolmen
vuoden aikana). Tämän
lisäksi ylimääräinen
jalostuslupa kustantaa 1932 €
vuodessa.
Tutkimus- ja hankelinkkejä
https://www.eupig.eu/
Linkki tekniseen raporttiin
RPIG-yhteyshenkilö
(Itävalta): Andrea Lading

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.

