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1 JOHDANTO

Tuottavuus on tärkeä tekijä sianlihantuotannossa. Emakon tuottavuutta parannetaan

parhaiten lisäämällä sen vuodessa synnyttämien porsaiden määrää. Toisaalta

pahnuekoon kasvaessa emakko ei enää pysty huolehtimaan kaikista porsaista (England

1986). Suurin mahdollinen määrä porsaita imetettävänä on sama kuin emakon toimivien

nisien lukumäärä (England 1986 ja Rautiainen 1994b).

Pieni porsaskuolleisuus on keskeinen osa tehokasta porsastuotantoa (Rautiainen 1994a).

Riittämättömästä maidonsaannista johtuva nälkiintyminen ensisijaisesti ensimmäisen

elinviikon aikana on yksi suurimpia porsaskuolleisuuden aiheuttajia (England 1986 ja

Rautiainen 1994b). Suurissa pahnueissa porsaiden syntymäpaino on keskimääräistä

pienempi ja vastasyntyneiden suuri määrä lisää taistelua utareella. Nämä kaksi tekijää

lisäävät porsaskuolleisuutta (Hartsock & Graves 1976). Suurissa pahnueissa porsaat

kasvavat huonommin (Fraser & Thompson 1986). Pienimpien porsaiden ravinnonpuute

johtuu useimmiten niiden kärsimästä tappiosta pahnueen sisäisessä kilpailussa nisistä

(Rautiainen 1994b). Suuren pahnuekoon ei kuitenkaan tarvitse johtaa suureen

porsaskuolleisuuteen (Rautiainen 1994a). Porsaskuolleisuutta voidaan yrittää vähentää

pahnueentasauksella. Menetelmä on yleisesti käytössä porsastuotannossa (van Erp-van

der Kooij ym.2003).

Pahnueita tasattaessa siirretään yksi tai useampia porsaita emakolta toiselle.

Tarkoituksena on pienentää ylisuuria pahnueita, jotta porsaat eivät kuolisi nälkään

toimivien nisien puutteessa ja kaikille riittäisi maitoa (Horrel & Bennett 1981,  Price

ym.1994 ja Straw ym.1998b). Pahnueentasauksella tähdätään myös pahnuekokojen

tasaamiseen emakoiden kesken (Neal & Irvin 1991) ja pahnueen sisäisen

painovariaation pienentämiseen (Straw 1998a). Jos emakko kuolee synnytykseen,

voidaan porsaat pitää hengissä jakamalla ne muihin pahnueisiin tai vieroittamalla

muutaman viikon ikäisen pahnueen emakko ja siirtämällä orvot vastasyntyneet sille

hoidettaviksi (England 1986). Pahnueentasausta saatetaan käyttää hyödyksi, kun

halutaan pidentää pieniksi jääneiden porsaiden imetyskautta. Tällöin ne voidaan siirtää

nuorempaan pahnueeseen jatkamaan maidon saantia (Horrel & Bennett 1981).
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Pahnueentasauksella saadaan tasattua porsaiden painot ennen vieroitusta (Giroux &

Martineau 2000 ja Milligan ym.2002). Vaikka porsaat syntyisivät samankokoisina,

voivat ne kasvaa hyvin erikokoisiksi. Tämä johtaa myöhästyneeseen vieroitukseen.

Vaihtoehtoisesti tasaus voi olla viimeinen oljenkorsi yritettäessä pelastaa porsaat, jotka

muuten joka tapauksessa kuolisivat ennen vieroitusta (Straw ym.1998b). Pahnueita

saatetaan tasata läpi koko imetyskauden (Farmer & Robert 2000).

MTT:n Hyvinkään tutkimussikalassa syksystä 2003 syksyyn 2004 toteutetussa

tutkimuksessamme halusimme selvittää, miten pahnueen tasaaminen yhden

vuorokauden kuluessa syntymästä vaikuttaa porsaita luovuttaneiden ja

vastaanottaneiden pahnueiden kokonaiskasvuun ja -kuolleisuuteen syntymästä

vieroitukseen. Lisäksi seurasimme siirrettyjen porsaiden kokonaiskasvua ja

kuolleisuutta sekä pahnueiden tasaamisen vaikutuksia porsaita vastaanottaneiden ja

luovuttaneiden emakoiden painoon, kuntoluokkaan, silavamittoihin ja vieroituksen

jälkeiseen tiineyhtyvyyteen. Osa emakoista oli samaan aikaan mukana erillisessä

ruokintakokeessa. Ruokintakokeeseen osallistuminen ei vaikuttanut niiden tuloksiin

tässä tutkimuksessa.

Tässä raportoitu tutkimus oli osa suurempaa kokonaisuutta, jossa lisäksi selvitettiin

pahnueen tasauksen vaikutusta emakon ja porsaiden käyttäytymiseen.

Käyttäytymisvaikutuksista tehtiin toinen lisensiaatin tutkielma, joten tuloksia ei

käsitellä tässä.
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2 MAIDON TUOTTO

Suurta pahnueetta imettävällä emakolla on useampia toimivia maitorauhasia, mutta

niiden suhteellinen koko on pienempi (Kim ym.1999). Toimivien maitorauhasten määrä

on merkittävä emakon maidontuotantoon vaikuttava tekijä (Auldist ym.1998).

Useimmilla emakoilla on enemmän toimivia maitorauhasia kuin syntyviä porsaita

(Gonyou 2001). Pahnueen koko määrää sen, montako nisää emakolta surkastuu

imemisen puutteessa. Imemättömät maitorauhaset säilyttävät maidontuotantonsa

muutaman päivän ajan (Kim ym.2001) mahdollistaen tällöin pahnueentasauksen. Se,

kuinka usein ja tehokkaasti porsaat tyhjentävät nisät vaikuttaa osaltaan maitomäärään

(Marshall ym.2006). Auldistin ym. (1998) mukaan isompien pahnueiden

imemisfrekvenssi oli tiheämpi imetyskauden alussa. Tämä viittaisi siihen, että isot

pahnueet yrittävät kompensoida vähäisempää maidonsaantia imemällä useammin.

Hieromalla omaa nisäänsä ja utareosaansa porsaat saavat veren virtauksen alueella

kiihtymään ja voivat näin lisätä saamaansa maitomäärää (Algers 1993). Utareen

hieromisesta aiheutuva ärsytys vaikuttaisi olevan suurinta ensimmäisinä elinpäivinä,

kun nisäjärjestys on vahvistunut ja maidontuotanto sopeutetaan yksittäisten porsaiden

tarpeisiin (Jensen ym.1991). Voitaisiin ajatella, että siirtämällä pienen pahnueen

synnyttäneelle emakolle lisää porsaita heti synnytyksen jälkeen saataisiin

maidontuotantoa lisättyä sille tasolle, jota suurempi pahnue vaatii. Maitomäärä ei

kuitenkaan kasva suoraan verrannollisesti suhteessa porsaiden määrän lisääntymiseen.

Todellinen yksittäisen porsaan saama maitomäärä pienenee pahnuekoon suurentuessa.

Maidon koostumus sen sijaan ei muutu pahnuekoon kasvaessa (Auldist ym.1998).
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3 NISÄJÄRJESTYS

Porsaat imevät tyypillisesti samaa nisää koko imetyskauden ajan muodostaen näin

pahnueelle nisäjärjestyksen (De Passile ym.1989). Nisistä käydyn taistelun tulos on

riippuvainen porsaiden keskinäisistä painoeroista. Nisäjärjestyksen muodostuttua

aggressiiviset yhteenotot pahnueessa vähenevät (Hartstock & Graves 1976).

Vakiintunut nisäjärjestys vähentää maidon laskeutumista estävää taistelua utareella

(Fraser 1980).

Nisäjärjestyksen kehittymisen aikataulusta on ristiriitaista tutkimustietoa. Hartsockin &

Gravesin (1976) mukaan nisäjärjestys kehittyy pahnueen ensimmäisinä elinpäivinä,

kenties jo muutaman tunnin kuluessa syntymästä. Strawn ym.(1998b) mukaan taas

nisäjärjestys ei ole vakiintunut vielä ensimmäisten kahden elinpäivän aikana.

Vastasyntyneet porsaat menettävät paljon energiaa lihasaktiivisuuteen ja siihen, että

ovat alttiina kylmälle taistellessaan nisien omistuksesta. Kun porsaat saavat taistelun

nisillä päätökseen, ne pääsevät kiinni syömisen ja nukkumisen vuorottelemaan rytmiin

eivätkä menetä turhaan energiaa utareella nahisteluun (Hartsock & Graves 1976).

4 PAHNUEKOKO

Mitä enemmän porsaita pahnueeseen syntyy, sitä pienempiä niiden syntymäpainot

yleensä ovat (Fraser & Thompson 1986 ja Milligan ym.2002). Ensikot synnyttävät

keskimäärin pienempiä porsaita kuin useamman kerran porsineet emakot (Milligan

ym.2002). Porsaiden paino lisääntyy syntymästä vieroitukseen sitä hitaammin ja

vieroitushetken paino on sitä pienempi, mitä useampi porsas samaa emakkoa on

imemässä (Klindt 2003).
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Pienimmät porsaat pärjäävät isoja pahnuetovereitaan huonommin nisäkilpailussa (Straw

ym.1998b ja Deen & Bilkei 2004). Deen & Bilkei (2004) huomasivat, että suurien

pahnueiden pienimmät porsaat olivat poissa useammista imetyksistä ja viettivät

enemmän aikaa nisätaisteluissa kuin niiden painavammat pahnuetoverit. Pienikokoisten

porsaiden selviämistä heikentää suuri pahnueen sisäinen painovariaatio, joka tekee

nisäjärjestyskilpailusta epätasaisen (Milligan ym.2002). Pienet porsaat saattavat selvitä

hengissä ja kasvaa paremmin pahnueessa, jossa on vain vähän porsaita (Milligan

ym.2002, Deen & Bilkei 2004 ja English & Bilkei 2004).

5 PAHNUEENTASAUS

Pahnueentasauksesta on tehty useita tutkimuksia, jotka ovat antaneet keskenään

ristiriitaisia tuloksia. Usean tutkimuksen mukaan siirtoporsaat kasvavat huonommin

kuin tasaamattomien pahnueiden porsaat (Horrel & Bennet 1981, Giroux ym.2000 ja

Robert & Martineau 2001). Toisaalta Nealin & Irvinin (1991) mielestä siirtoporsaat

saattavat kompensoida kasvuaan myöhemmin loppukasvatuksessa. Wattanakul ym.

(1998) kehottavat tasoittamaan porsaiden lukumäärän sijasta painovariaatiota

vaihtamalla erikokoisia porsaita pahnueiden kesken päittäin

Robert & Martineau (2001) tasasivat tutkimuksessaan pahnueita päivinä 1, 4, 7, 10, 13

ja 16. Kaikissa ensimmäisen elinpäivän jälkeen tehdyissä siirroissa porsaat taistelivat

paljon keskenään imetysten aikana ja välillä. Van Erp-van der Kooij:n ym.(2002)

mielestä pahnueentasauksella on vähemmän näkyviä vaikutuksia kuin ryhmien

uudelleenjärjestämisellä myöhemmällä iällä. Menettely saattaa heidän mukaansa

kuitenkin muuttaa eläinten käyttäytymistä eikä porsaita siksi tulisi siirtää ilman

painavaa syytä. Ainakin siirrot tulisi tehdä mahdollisimman varhain. Siirrosta johtuva

ravinnon saannin epäonnistuminen saattaa jo valmiiksi heikoilla porsailla johtaa
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kykenemättömyyteen taistella ympäristön taudinaiheuttajia, esimerkiksi PRRS-virusta

vastaan (McCaw 1997). Wattanakulin ym. (1998) tutkimuksessa emakon alle

ruhjoutuneiden porsaiden määrä lisääntyi hieman pahnueentasauksen jälkeen.

Cecchinato ym. (2007) ovat sitä mieltä, että tasauksella on positiivinen vaikutus

porsaiden selviämiseen hengissä, jos porsaat siirrettään keskikokoisiin, 6-11 porsaan

pahnueisiin. Stewartin & Diekmanin (1989) mukaan liian suurien pahnueiden

tasaaminen pienemmiksi kannattaa taloudellisesti, koska enemmän porsaita selviää

hengissä, vaikka pahnueiden tasaaminen huonontaakin siirrettyjen porsaiden kasvua.

Milliganin ym. (2001) tutkimuksessa pahnueiden tasaamisella ei ollut merkittävää

vaikutusta siirrettyjen porsaiden kasvuun, poissaoloihin imetyksistä, siirrettyjen

porsaiden käyttämään nisälohkoon eikä utareella käytyjen nisätaistelujen määrään tai

niihin käytettyyn aikaan. Samansuuntaiseen tulokseen pääsivät aikanaan Fraser &

Thompson (1986).

5.1 Vaikutus imetystapahtumaan

On mahdollista, että porsaiden nisäjärjestys häiriintyy tasauksesta (Horrel & Bennett

1981 ja Robert & Martineau 2001). Tällöin sekä siirretyt että pahnueen omat porsaat

saavat vähemmän maitoa (Horrell 1982). Imetys häiriintyy, koska nisistä taistellaan

uusien pahnuetovereiden kanssa, mistä hermostuneena emakko saattaa lopettaa

imetyksen nousemalla ylös. Nisäjärjestyksen häiriintyminen on ehkä pahin tasauksen

vaikutuksista, koska se hidastaa koko pahnueen kasvua ja vähentää stressinsietokykyä

sekä lämmönsäätelykykyä (Horrel & Bennett 1981). Pahnueen tasaus näyttäisi myös

vähentävän niiden imetyskertojen määrää, joissa porsaat saavat maitoa (Farmer &

Robert 2000 ja Robert & Martineau 2001).

Muutamien päivien ikäisenä siirretyt porsaat sopeutuvat nopeasti uuteen pahnueeseen.

Myöhemmin siirretyillä sen sijaan on ongelmia päästä paremmille nisille joita

hallitsevat porsaat käyttäytyivät tulokkaita kohtaan aggressiivisesti (Price ym.1994).  Jo
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aiemmin valtaamastaan nisästä taistelevilla porsailla tuntuisi olevan tendenssi voittaa

taistelu uusia tulokkaita useammin (Hartsock & Graves 1976).

Maidon tuotantoon ja koostumukseen tasaamisella ei näyttäisi olevan vaikutusta (King

ym.1996). Garstin ym.(1999) tutkimuksen mukaan tasattujen pahnueiden emakoilla

kuitenkin oli kontrolleja enemmän somaattisia soluja maidossaan.

5.2 Milloin porsaat tulisi siirtää

Ehdottoman tärkeää on, että porsaat saavat ensin vasta-ainepitoista ternimaitoa omalta

emältään (England 1986). Siirto olisi kuitenkin hyvä tehdä mahdollisimman aikaisessa

vaiheessa ennen kuin nisäjärjestys on ehtinyt vakiintumaan (Gonyou 2001).

Ylimääräisten porsaiden siirtäminen näyttäisi onnistuvan hyvin muutamana

ensimmäisenä päivänä porsimisen jälkeen (van Erp-van der Kooij ym.2003 ). Kun

Straw ym. (1998b) tutkimuksessaan siirsivät porsaita vanhempina kuin kahden päivän

ikäisinä, lisääntyi porsaskuolleisuus ennen vieroitusta. Robertin & Martineaun (2001)

mukaan pahnueentasaus tehtynä myöhemmin, kuin ensimmäisenä elinpäivänä häiritsee

koko pahnueen käyttäytymistä ja kasvua.

Porsailla, jotka siirretään muutamaa päivää aiemmin porsineille emakoille, on vain

vähän ongelmia löytää paikka utareella. Myöhemmissä siirroissa ilmenee vaikeuksia,

kun imemättömät nisät ovat kuivuneet (Whittemore 1998). Luultavasti maidon tuotto ei

palaudu muutaman ensimmäisen päivän jälkeen, vaikka emakkoa imemään tulisikin

lisää porsaita (Kim ym.2001).
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5.3 Millaisia porsaita tulisi siirtää

Milliganin ym. (2001) ja Milliganin ym. (2002) mukaan pienet porsaat eivät pärjää

paremmin kasvatettuina yhdessä toisten pienten porsaiden kanssa. Jos siirretyt porsaat

ovat suurikokoisia, on niillä enemmän mahdollisuutta varmistaa ravinnonsaanti ja

lämmönsäilyminen sekä taistella uuden ympäristön stressiä vastaan (Neal & Irvin

1991).  Englandin (1986) mukaan tulisikin siirtää vain suurimmat ja voimakkaimmat

porsaat, jos kyse ei ole yrityksestä pienentää pahnueen sisäistä kokovaihtelua.

Selvittämällä, miksi jotkut porsaat taistelevat nisistä paremmin tuloksin ja toiset antavat

nisäkilpailussa periksi, voitaisiin tunnistaa ne porsaat, jotka parhaiten selviävät

tasauksesta (Horrell 1982). Siirron tuloksiin saattaisi olla mahdollista vaikuttaa

siirtämällä erityisen elinvoimaisia tai sopeutuvaisia porsaita (Neal & Irvin 1991 ja Price

ym.1994).

Pienet porsaat eivät ole yhtä tehokkaita hieromaan utaretta kuin vahvemmat.

Kasvatettaessa pieniä porsaita keskenään ei heikompi utareen hierominen ehkä riitä

ärsykkeeksi maksimaalisen maidontuotannon aikaansaamiseksi. Nälkäisinä porsaat

taistelevat enemmän keskenään ollen poissa imetyksistä. Suurien porsaiden hieroessa

utaretta voimakkaasti hyötyvät niiden kanssa kasvatetut pienikokoisemmat

pahnuetoverit maidontulon kiihtymisestä (Milligan ym. 2001).

5.4 Tasausemakko

Tasausemakko, eli emakko, jonka pahnueeseen siirretään porsaita, on useammin

aggressiivinen siirretyille porsaille kuin omille alkuperäisille porsailleen (Horrel &

Bennett 1981, Price ym.1994 ja Robert & Martineau 2001). Näin ei välttämättä

kuitenkaan käy vielä ensimmäisenä elinpäivänä tehdyissä tasauksissa (Robert &

Martineau 2001). Emakot tunnistavat omat jälkeläisensä vieraista (Horrel & Hodgson
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1992). Horrel & Bennett (1981) totesivat tutkimuksessaan emakoiden haistelevat

porsaitaan huomattavasti enemmän siirron jälkeen. Siirrettyjen porsaiden vierasta hajua

voi koettaa peittää hajusteella (Horrel & Hodgson 1992). Horrellin (1982)

tutkimuksessa suurin osa emakoista huomasi vieraiden porsaiden läsnäolon ja emakot

vaikuttivat olevan poissa tolaltaan tasauksen jälkeen.

Tasaukseen osallistuvien emakoiden tulisi olla ystävällisiä ja rauhallisia. Tasauksen

onnistumista voidaan parantaa pitämällä emakkoa ennen siirtoa ilman porsaita 2-4

tuntia, jotta se on valmis imettämään heti siirron jälkeen. Pari minuuttia ennen siirtoa

annettu oksitosiini-pistos saattaa auttaa maidon laskeutumista ja lisätä emakon äidillisiä

tunteita (England 1986). Emakkojen pitäminen porsimahäkeissä ole vaikutusta siirron

onnistumiseen (Price ym.1994).

5.5 Tasaaminen läpi imetyskauden

Joskus tasaamista toteutetaan jatkuvasti läpi koko imetyskauden tarkoituksena saada

porsaiden painot yhtä suuriksi ennen vieroitusta (Farmer & Robert 2000). Straw ym.

(1998) huomasivat tutkimuksessaan, että jatkuvasti siirrellyt porsaat kasvoivat

huonommin. Emakot eivät totu vieraiden porsaiden läsnäoloon vaan pikemminkin

toistuvat siirrot lisäävät emakon aggressiivisuutta siirtoporsaita kohtaan (Robert &

Martineau 2001).
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6. AINEISTO JA MENETELMÄT

6.1 Tarkkaillut emakot

Kokeessa olevia emakoita tarkkailtiin kahden peräkkäisen porsimisen ajan. Tarkkailtuja

emakoita oli ensimmäisessä porsimisessa yhteensä 83. Näistä 83:stä emakosta oli

mukana toisessa porsimisessa 67.

Koe-emakot pahnueineen jaettiin ensimmäisessä porsimisessa kolmeen ryhmään;

tasaamattomiin, luovuttajiin ja tasattuihin. Tasaamattomat emakot olivat

kontrolliryhmänä. Niiden annettiin kasvattaa oma pahnueensa normaalisti. Ryhmään

kuului yhteensä 43 emakkoa, joista 12 oli ensikoita.

Kymmeneltä suuren pahnueen synnyttäneeltä luovuttajaemakolta, joista kolme oli

ensikoita, siirrettiin ensimmäisenä päivänä porsimisen jälkeen porsaita kasvatettavaksi

tasattujen emakoiden pahnueisiin. Luovuttajaemakoista kahdeksalta siirrettiin kolme

porsasta, yhdeltä neljä ja yhdeltä viisi.

Tasattujen ryhmään kuului yhteensä 30 emakkoa, joista 14 oli ensikoita.

Tasausemakoista 10 otti vastaan kukin yhden luovuttajaemakon luovuttamat porsaat.

Kahdeksan näistä tasausemakoista siis otti vastaan kolme porsasta, yksi emakko neljä

porsasta ja yksi viisi. Loppujen 20 tasausemakon kesken tehtiin niin kutsuttuja

valetasauksia, joissa kahden emakon kesken vaihdettiin päittäin aina kolme porsasta.

Valetasauksilla varmistettiin riittävä aineisto kokeeseen.

Emakoiden määrät roduittain on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1.  Kokeessa olleiden tasaamattomien, tasattujen ja
luovuttajaemakoiden rodut 1. ja 2. porsimisessa.
Rotu              Tasaamattomat                     Tasatut         Luovuttajat

     1.porsim.     2. porsim.     1. porsim.     2. porsim.     1. porsim.     2. porsim.

Maatiainen 13 9 9 5 3 3

Yorkshire 12 10 10 9 2 2

Risteytys 18 14 11 11 5 4

Yhteensä 43 33 30 25 10 9

Emakot punnittiin ennen ensimmäistä porsimista, vieroitettaessa, siemennettäessä ja

ennen toista porsimista. Lisäksi tarkkailtiin säkä- ja muita silavamittoja sekä emakoiden

kuntoluokkia ennen ensimmäistä porsimista, vieroitettaessa tai siemennettäessä ja ennen

toista porsimista. Kokeessa seurattaviin parametreihin kuului myös aika vieroituksesta

ensimmäiseen kiimaan ja ensimmäisen kiimapäivän ja viimeisen siemennyksen välinen

aika.

6.2 Tarkkaillut pahnueet

Emakoiden ensimmäisen porsimakerran pahnueiden selviytymistä seurattiin syntymästä

vieroitukseen. Yhteensä tarkkailtiin 30 tasattua ja 10 luovuttajapahnuetta. Lisäksi 43

tasaamatonta pahnuetta oli kontrolleina. Porsaat punnittiin syntymäpäivänään,

kymmenentenä elinpäivänä ja vieroitettaessa. Lisäksi seurattiin porsaiden kasvua

syntymästä kymmenenteen elinpäivään, kymmenennestä elinpäivästä vieroitukseen ja

syntymästä vieroitukseen. Kokeessa seurattiin myös pahnueiden porsaiden

keskimääräistä kuolleisuutta ennen kymmenettä elinpäivää ja ennen vieroitusta.
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6.3 Tarkkaillut yksittäiset porsaat

Kaikkia siirrettyjä porsaita tarkkailtiin syntymästä vieroitukseen. Lisäksi yhdeksän

luovuttajaemakon ja 32 tasaamattoman kontrolliemakon pahnueesta valittiin kustakin

tarkkailtaviksi kolme keskikokoista porsasta.

Yksittäisistä porsaista seurattiin niiden painoa syntyessä, kymmenentenä elinpäivänä

sekä vieroitettaessa. Lisäksi tarkkailtiin porsaiden kasvua syntymästä kymmenenteen

elinpäivään, siitä vieroitukseen sekä syntymästä vieroitukseen. Kokeessa seurattiin

myös yksittäisten porsaiden kuolleisuutta.

Kokeeseen saatiin mukaan riittävästi emakoita ja pahnueita. Ainoastaan

kuolleisuuslukujen selittämiseen tämän kokeen eläinmäärät eivät aivan riittäneet.

6.4 Emakoiden ruokinta ja hoito

Viimeistään viikkoa ennen odotettua porsimapäivää emakot siirrettiin kahdeksan

emakon porsitusosastoille. Jokaisella emakolla pahnueineen oli oma porsituskarsina,

jonka pinta-ala oli 1,7m x 3,2m. Karsinan takaosasta 1,7m x 1,2m:n suuruinen alue oli

ritilälattiaa ja loput tasaista betonia. Kuivikkeina käytettiin kutterinpurua. Emakoita ei

pidetty porsimahäkeissä. Porsaille oli erotettu karsinasta aidalla oma nukkumanurkka

lämpölamppuineen.

Tiineysaikana emakot söivät tiineysrehua (taulukko 2). Samaan aikaan

ruokintakokeessa mukana olleet emakot saivat tiineysaikana rehua 650 (taulukko 2).

Rehua jaettiin kullekin emakolle 2.3 rehuyksikköä eli 2.5 kilogrammaa päivässä

jaettuna kahteen annokseen. Imetysaikana kaikki emakot ruokittiin kolmesti päivässä

imetysajan rehulla (taulukko 3) porsasluvun mukaan (taulukko 4). Imettävien

emakoiden ruokintakaukalot puhdistettiin ennen aamuruokintaa. Vieroituksen jälkeen

emakon rehuannos oli 3,5 rehuyksikköä eli 3,6 kg imetysrehua päivässä korkeintaan
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seitsemän päivän ajan, jonka jälkeen siirryttiin tiineysajan rehuun. Karkearehuksi tiineet

emakot saivat 500 -700 grammaa ja imettävät 200 grammaa hyvälaatuista esikuivattua

säilörehua.

Taulukko 2. Tiineysajan rehut. Kokeemme aikana ruokintakokeeseen osallistuneet
emakot saivat rehua 650, muut söivät normaalia tiineysrehua.
ry=rehuyksikkö, ky=kansainvälinen yksikkö
Rehun koostumus                 Tiineysrehu (%)                 Rehu 650 (%)

Ohra 42,4 47,4
Kaura 47,8 37,4
Soijarouhe 7 11,9
Kivennäis-vitamiiniseos 1,33 1,33
Ruokintakalkki 0,85 1,14
Monokalsiumfosfaatti 0,5 0,67
Xylitol Multi-Vita 0,21 0,21

Lasketut pitoisuudet

Rehuyksikköä (ry)/kg 0,92 0,93
Sulava rehuvalkuainen g/ry 120 139
Ohutsuolisulava lysiini g/ry 5,2 6,5

Kalsium g/ry 7,5 9
Sulava fosfori g/ry 2,7 3,1
A-vitamiini ky/ry 8000 8000
E-vitamiini mg/ry 80 80



17

Taulukko 3. Imetysajan rehu
ry = rehuyksikkö, ky = kansainvälinen yksikkö
Rehun koostumus                                                (%)

Ohra 43,2
Kaura 10
Vehnä 30
Soijarouhe 11,5

Kalajauho 2
Kivennäis-vitamiiniseos 1,37
Ruokintakalkki 1
Monokalsiumfosfaatti 0,62

Xylitol Multi-Vita 0,24

Lasketut pitoisuudet

Rehuyksikköä/kg 0,97
Sulava rehuvalkuainen g/ry 137
Ohutsuolisulava lysiini g/ry 6,5
Kalsium g/ry 9
Sulava fosfori g/ry 3,2
A-vitamiini ky/ry 8000
E-vitamiini mg/ry 78
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Taulukko 4. Emakoiden porsasluvun mukainen ruokinta.
lkm=lukumäärä

               Porsaiden lkm.                         Kg rehua/emakko/päivä

3 4,1
4 4,6
5 5,2

6 5,7
7 6,2
8 6,7
9 7,2

10 7,8

11 8,2
12 8,7
13 9,3
14 9,8

15 10,4

16 10,8

17 11,3
18 11,9

6.5 Siemennys ja astutus

Emakot siemennettiin vieroituskiimaan. Kiiman uusineet astutettiin. Kolmannen kerran

uusineet poistettiin kokeesta. Yhteen kiimaan emakot siemennettiin tai astutettiin aina

kaksi kertaa.

6.6 Pahnueentasaus

Porsaat siirrettiin ensimmäisen elinvuorokautensa aikana. Samalta emakolta siirrettiin

porsaita vain yhteen pahnueeseen. Kaikki siirrettäviksi valitut porsaat olivat

pahnueidensa keskikokoa. Ennen siirtoa porsaiden ternimaidon saanti omalta emältä

varmistettiin.
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6.7 Porsaiden ruokinta ja hoito

Porsaat kasvatettiin lähinnä emakon maidolla. Kahden viikon iästä saakka porsaat saivat

totutusrehuksi tavallista porsasrehua (taulukko 5). Rehu jaettiin porsituskarsinan

ruokinta-automaatteihin. Vettä oli tarjolla jatkuvasti karsinan lattian rajassa olevasta

juomanipasta. Porsaiden hampaat leikattiin, porsaat lovettiin ja karjuporsaat kastroitiin

muutaman päivän ikäisinä. Porsaat olivat mukana kokeessa vieroitukseen asti. Porsaat

vieroitettiin noin neljän viikon ikäisinä osastoittain samana päivänä. Vieroituspäivänä

porsaat siirrettiin porsasosastoon ja emakot punnituksen kautta tiineytysosastoon.

Taulukko 5. Porsasrehu
ry =rehuyksikkö, ky=kansainvälinen yksikkö
Rehun koostumus                                          (%)

Ohra 25
Vehnä 51,91

Kaura 7
Soijaproteiini 7,84
Heraproteiinijauhe WPC-75 5
L-Lysiini HCI 0,24
DL-metioniini 0,02

Ruokintakalkki 0,95
Monokalsiumfosfaatti 0,77
Kivennäis-vitamiiniseos 1,28

Laskettu koostumus

Rehuyksikköä/kg 1

Sulava rehuvalkuainen g/ry 150
Raakavalkuainen % 172
Raakarasva % 2,1
Raakakuitu % 2,9
Ohutsuolisulava lysiini g/ry 9,5
Ohutsuolisulava treoniini g/ry 5,8
Ohutsuolisulava metioniini ja kysteiini g/ry 5,6
Kalsium g/ry 8
Fosfori g/ry 5,8
Sulava fosfori g/ry 3,1
A-vitamiini ky/ry 5000
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6.8 Tilastolliset analyysit

Aineiston tilastollisessa analyysissä tilasto-ohjelmistona käytettiin SAS -ohjelmistoa.

Tulokset analysoitiin sekamallilla, jossa muuttujina olivat porsaiden painot, päiväkasvut

ja kuolleisuus sekä emakoiden painot, silavamitat, kuntoluokat ja tiinehtyvyys. Mallissa

riippumattomina muuttujina olivat käsittely ja porsaiden syntymäpaino.

7  TULOKSET

7.1 Tasauksen vaikutus emakoiden tuotokseen

Pahnueentasauksella ei ollut vaikutusta tasausemakoiden painoon vieroituksessa,

siemennettäessä eikä ennen toista porsimista verrattuna kontrollipahnueiden emakoihin.

Myöskään luovuttajapahnueiden emakoiden kohdalla nämä parametrit eivät poikenneet

muista.

Säkäsilavanmitat eri ryhmien emakoiden välillä eivät poikenneet toisistaan

vieroitettaessa, siemennettäessä tai toisessa porsimisessa. Myös muut silavanmitat olivat

eri ryhmien emakoilla yhtenevät.

Pahnueentasaus ei aiheuttanut muutoksia emakkoryhmien välille kuntoluokituksessa

vieroitettaessa, kolme viikkoa siemennyksestä tai ennen toista porsimista. Minkään

ryhmän kohdalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa siinä, kuinka pitkä väli ennen

ensimmäistä porsimista tehdystä kuntoluokituksesta oli luokitukseen ennen toista

porsimista. Yhtään emakkoa ei tarvinnut kunnostaa liiallisen laihtumisen takia

ensimmäisen porsimisen jälkeen.
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Kaikkien ryhmien emakot tulivat yhtä nopeasti kiimaan ensimmäisen porsimisen

jälkeen. Tasattujen pahnueiden emakoiden kohdalla väli ensimmäisestä kiimapäivästä

viimeiseen siemennykseen vaikutti kaikkein pisimmältä ja luovuttajaemakoilla kaikkein

lyhimmältä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Kokeessa olleiden emakoiden tulokset on koottu taulukoon 6.
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Taulukko 6. Tasaamattomien, tasattujen ja luovuttajaemakoiden hedelmällisyyttä
kuvaavat tulokset.
lkm=lukumäärä, ka=keskiarvo, pv.=päivää

Tasaamattomat        Tasatut Luovuttaja-           SEM    P-arvo ja
     pahnueet       pahnueet        pahnueet   merkitsev,

Emakoita 1. porsimisessa (lkm) 43 30 10

Emakoita 2. porsimisessa (lkm) 33 25 9

Emakoiden painot (kg)

Paino ennen 1. porsimista 270 254 282 9,23        0.02*

Paino vieroituksessa 229 226 240 9,57         0.5

Paino siemennettäessä 214 208 226 9,23         0.3

Paino ennen 2. porsimista 285 287 292 7,5         0.7

Emakoiden silavamitat (mm)

Säkäsilava, keskiarvo (mm.)

Ennen 1. porsimista 25,28 25,27 24,7 1,488         0.9

Vieroituksessa/siemennettäessä 19,21 20,13 19,8 1,276         0.6

Ennen 2. porsimista 23,58 26 24,33 1,662         0.2

Muut silavamitat, keskiarvo, (mm.)

Ennen 1. porsimista 16,13 15,67 15,63 0,949         0.8

Vieroituksessa/siemennettäessä 11,95 12,54 12 0,854         0.6

Ennen 2. porsimista 14,84 16,4 15,44 0,997         0.2

Emakon kuntoluokitus (1-5)  ka

Ennen 1. porsimista 3,28 3,18 3,33 0,1         0.3

Vieroituksessa/siemennettäessä 2,63 2,73 2,73 0,109         0.4

3 viikkoa siemennyksestä 2,78 2,95 2,94 0,107        0.09†

Ennen 2. porsimista 3,1 3,19 3,25 0,082         0.2

Emakon tiinehtyminen seuraavaan
porsimiseen

Emakon 1. kiima vierotuksen jälkeen (pv.) 5,5 5,6 4,9 0,46          0.4

1.kiimapv:n ja viimeisen siemennyksen väli (pv.) 5 8,6 2,9 4,74          0.5

† = p < 0,1, * = p< 0,05,
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7.2 Emakoiden poistot

Kokeesta poistettujen emakoiden tiedot on koottu taulukkoon numero 7. Yhtään

emakkoa ei jouduttu poistamaan liiallisen laihtumisen vuoksi.

Taulukko 7. Kokeesta ensimmäisen porsimisen jälkeen poistettujen emakoiden
määrät, rodut ja poistosyyt.
lkm=lukumäärä

Tasaamaton   Tasattu Luovuttaja
Kokeesta poistetut emakot (lkm) 10 5 1
joista ensikoita (lkm) 2 1 0

Poistettujen emakoiden rodut
Yorkshire 2 3 0
Maatiainen 4 2 0
Risteytys 4 0 1

Poistosyyt
Jalkaongelmat 4 2 1
Tiinehtymättömyys 3 1 0
Sairaus, vanha emakko 1 2 0
Syy ei tiedossa 2 0 0

Poistoprosentit
Poistettu yhteensä (%) 23 17 10
Tiinehtymättömyys (%) 2 10 0

7.3 Tasauksen vaikutukset pahnueiden porsaiden keskimääräiseen tuotokseen

Tasaamattomien, tasattujen ja luovuttajapahnueiden kuolleisuudessa ei ollut eroja.

Kaikista kolmesta ryhmästä vieroitettiin keskimäärin sama määrä porsaita.

Missään kolmesta ryhmästä pahnueiden porsaiden keskimääräiset painot kymmenentenä

elinpäivänä tai vieroitettaessa eivät poikenneet toisistaan. Myöskään eri ryhmien
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päiväkasvussa ei havaittu eroa, vaan kaikkien ryhmien pahnueet kasvoivat tasaisesti ja

normaalisti (taulukko 8).

Taulukko 8. Tasaamattomien, tasattujen ja luovuttajapahnueiden keskimääräinen
kasvu ja kuolleisuus, vieroitettujen porsaiden lukumäärä sekä tulosten
merkitsevyys.
lkm=lukumäärä, pv=päivä

Tasaamattomat        Tasatut   Luovuttaja-             SEM    P-arvo ja
       pahnueet       pahnueet      pahnueet    merkitsev.

Pahnueiden lukumäärä 43 30 10 0,94       0.7

Muuttujan kuvaus, keskiarvo
Imetettäviä porsaita (lkm) 12,2 11,7 11,6 0,85       0.7

Porsaita kuollut ennen 10. pv. (lkm) 1,7 1,2 1,4 0,49       0.3
Imetettäviä porsaita 10. pv. syntymästä (lkm) 10,5 10,5 10,2 0,76       0.9

Porsaita kuollut 10. pv. syntymästä (lkm) 0,3 0,6 0,6 0,28       0.4

Porsaita kuollut ennen vieroitusta (lkm) 2,1 1,8 2 0,58       0.8

Porsaita kuollut ennen vieroitusta (%) 15,8 14,3 16,9 4,51       0.8

Porsaita vieroitettu (lkm) 10,1 9,9 9,6 0,72       0.8

Syntymäpaino, kaikki imetettävät (kg) 1,6 1,6 1,5 0,84       0.2

Paino 10 pv syntymästä (kg) 3,8 3,6 3,6 0,21       0.3

Vieroituspaino (kg) 9,6 9,1 9,8 0,42       0.2

Kasvu: syntymä-10 pv, g/pv 208 192 205 11,44       0.1

Kasvu: 10 pv-vieroitus, g/pv 288 281 310 11,7       0.1

Kasvu: syntymä-vieroitus, g/pv 262 252 276 10,22       0.1

7.4 Tasauksen vaikutukset tarkkailtujen yksittäisten porsaiden tuotokseen

Siirretyt porsaat kasvoivat pienellä tilastollisella merkittävyydellä hieman huonommin

syntymästä kymmenenteen elinpäivään kuin muut tarkkaillut porsaat (P<0,05).

Kymmenennestä elinpäivästä vieroitukseen siirtoporsaat kasvoivat edelleenkin

huonommin (P<0,01). Siirrettyjen porsaiden päiväkasvu syntymästä vieroitukseen oli
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kokonaisuudessaan heikompi kuin kontrolliporsailla (P<0,01). Parhaiten kasvoivat

luovuttajapahnueiden tarkkaillut porsaat. Tulokset on koottu taulukkoon 9. Siirrettyjen

porsaiden kuolleisuuteen pahnueentasauksella ei ollut tilastollisesti merkitsevää

vaikutusta.

Taulukko 9. Siirrettyjen porsaiden sekä tasaamattomien ja luovuttajapahnueiden
yksittäisten tarkkailtujen porsaiden kasvu ja kuolleisuus sekä tulosten
merkitsevyys. Lisäksi kokeeseen osallistuneiden yksittäisten tarkkailtujen
porsaiden lukumäärät ryhmittäin.
lkm = lukumäärä

Tasaamattomat       Tasatut   Luovuttaja-            SEM P-arvo ja

      pahnueet      pahnueet    pahnueet merkitsevyys

Tarkkailtuja porsaita (lkm) 96 93 27

Muuttujan kuvaus, keskiarvo
Syntymäpaino kg 1,82 1,66 1,68 0,82      0.04*

Paino 10.päivä, kg 4,11 3,58 4,14 0,232      0.008**

Vieroituspaino, kg 10,43 9,07 10,81 0,492      0.0006***

Kasvupäiviä: syntymä-10.päivä 10,4 10,1 10,2 0,5      0.7

Kasvupäiviä:10.päivä - vieroitus 20,7 19,4 20,2 0,93      0.2

Imetysaika, päivää 31,1 29,5 30,4 0,91      0.09†

Päiväkasvu:syntymä-10.päivä, g/päivä 216 193 239 14,5      0.01*

Päiväkasvu:10.päivä-vieroitus, g/päivä 303 279 333 15,6      0.006**

Kasvu: syntymä-vieroitus g/päivä 271 257 304 12,5      0.006**

Kuollut ennen vieroitusta (%) 3,1 10,8 0 3,22      0.1

† = p <0,1,  * = p<0,05,  ** = p<0,01,  *** = p<0,001
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8 POHDINTA

Kokeessamme pahnueiden tasaamisella ei havaittu olevan vaikutusta emakoiden

painoon, silavanmittoihin tai hedelmällisyyteen. Pahnueiden tasaaminen ei vaikuttanut

porsaita luovuttaneiden tai vastaanottaneiden pahnueiden keskimääräiseen kasvuun tai

kuolleisuuteen. Sen sijaan tasauksella näytti tutkimuksemme valossa olevan

negatiivinen vaikutus siirrettyjen porsaiden kasvuun verrattaessa niitä tasaamattomien

pahnueiden kontrolliporsaisiin.

Vieraiden porsaiden vastaanottaminen ei vaikuttanut emakoiden vieroituspainoon eikä

painoon siemennettäessä tai ennen seuraavaa porsimista. Tasausemakoiden silavan

paksuudet vieroitettaessa ja ennen toista porsimista olivat yhtenevät muiden ryhmien

emakoiden silavanmittojen kanssa. Tuloksiin saattoi vaikuttaa se, että kaksi kolmasosaa

tasauksista oli valetasauksia, joissa porsaita vaihdettiin päittäin kahden emakon kesken.

Tällöin kummankin emakon porsasmäärä säilyi ennallaan, eikä johtanut suuren

pahnueen imettämisestä aiheutuvaan emakon ylenmääräiseen laihtumiseen (Auldist

ym.1998 ja Kim & Easter 2001).

Porsaita luovuttaneiden emakoiden painoissa tai silavanmitoissa ei ollut eroa muihin

ryhmiin verrattuna. Pahnueen pieneneminen ei vähentänyt emakoiden laihtumista tai

silavan paksuuden muutosta imetyskaudella. Olisi voinut olettaa, että pienempää

pahnuetta imettävät emakot olisivat laihtuneet vähemmän imetyskaudella. Tästä ei

kuitenkaan nähty kokeessamme viitteitä.

Tässä kokeessa kaikkien ryhmien emakot tulivat yhtä nopeasti kiimaan ensimmäisen

porsimisen jälkeen. Vesseurin ym. (1994) mukaan liikaa laihtuneiden emakoiden

kiimaväli saattaa pidentyä. Tätä ei havaittu kokeessamme tasausemakoiden eikä

muidenkaan ryhmien emakoiden kohdalla. Eri ryhmien emakoiden välillä ei ollut

painoeroja imetyskauden jälkeen. Yhtään kokeeseen osallistunutta emakkoa ei tarvinnut

lisäruokkia ennen siemennystä. Kaikki emakot tulivat kiimaan vieroituksen jälkeen.

Mikäli porsaiden luovuttaminen tai vieraiden porsaiden vastaanottaminen aiheutti

emakoille stressiä, se ei näkynyt niiden tuotosluvuissa. Tiineysaikana emakkoryhmien
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sekoituksesta johtuvalle stressille altistuneet eläimet saattavat tulla seuraavaan kiimaan

hitaammin kuin kontrollit (Kongsted 2006). Ryhmien sekoittelusta aiheutuva

sosiaalinen stressi saattaa myös vaikuttaa negatiivisesti emakoiden painoon (Jarvis

ym.2006). Meidän tutkimuksessamme mahdollinen stressi ei näkynyt emakoiden

tuotoksessa.

Tasatut pahnueet kasvoivat kokeessamme yhtä hyvin kuin muut pahnueet.  Tasattujen

pahnueiden porsaiden keskimääräinen paino kymmenentenä elinpäivänä ja

vieroitettaessa oli yhtä suuri muiden ryhmien porsaiden kanssa. Girouxin ym.(2000) ja

Robertin & Martineaun (2001) tutkimusten mukaan myös tasatun pahnueen

alkuperäisten porsaiden kasvu kärsii siirrosta. Meidän kokeessamme kuitenkin tasatut

pahnueet kasvoivat hyvin ja niistä vieroitettiin normaali määrä porsaita. Pahnueet,

joihin porsaita siirrettiin, näyttivät sopeutuvan tilanteeseen. Siirrosta ei aiheutunut niille

ainakaan kasvun heikkenemiseen tai kuolleisuuteen johtavaa haittaa. Tasattujen

pahnueiden kokonaiskasvussa ei ollut eroa kontrollipahnueisiin, vaikka tasattuihin

pahnueisiin siirretyt porsaat kasvoivat kontrolliporsaita huonommin. Tämän perusteella

voitaisiin olettaa tasattujen pahnueiden alkuperäisten porsaiden kasvaneen jopa hieman

tasaamattomien pahnueiden kontrolliporsaita paremmin.

Sen sijaan tasauksella oli selvästi vaikutusta siirrettyihin porsaisiin. Ne pärjäsivät

kokeessa huonommin kuin yksittäiset tarkkaillut porsaat tasaamattomissa ja

luovuttajapahnueissa. Siirretyt porsaat olivat muita pienempiä kymmenentenä

elinpäivänä ja vieroitettaessa. Ne kasvoivat muita kokeen porsaita huonommin eikä

kasvu kompensoitunut missään vaiheessa. Samanlaiseen tulokseen tulivat Horrel &

Bennett (1981), joiden kokeessa viikon kuluessa syntymästä siirrettyjen porsaiden

kasvu oli 20 prosenttia kontrolleita heikompaa. Toisaalta, myöhemmin tehdyissä

tutkimuksissa ei aikaisessa vaiheessa tehdyn tasauksen ole huomattu vaikuttaneen

siirrettyjen porsaiden painoon (Deen & Bilkei 2004 ja English & Bilkei 2004). Van Erp-

van der Kooijin ym.(2003) kokeessa ei kolmantena elinpäivänä tehdyllä tasauksella

ollut vaikutusta siirrettyjen porsaiden kasvuun. Tehtäessä siirtoja nisäjärjestyksen jo

vakiinnuttua tasaus heikentää selvästi siirrettyjen porsaiden kasvua (Giroux ym.2000).

Ilmeisesti nisäjärjestyksen vakiinnuttua taistelu nisät aiemmin varanneiden porsaiden

kanssa vaatii ylimääräistä energiaa, mikä näkyy kasvun heikkenemisenä. Horrel &
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Bennett (1981) sekä Milligan ym.(2001) arvelevat, että nimenomaan onnistunut taistelu

nisästä parantaa siirrettyjen porsaiden kasvua ja selviytymistä uudessa pahnueessa.

Yhtenä syynä siirrettyjen porsaiden huonoon kasvuun saattaa olla se, että ne eivät

tunnista uuden emänsä ääntelyä eivätkä siten osaa rynnätä utareelle emakon kutsuessa

porsaitaan imemään. Price ym. (1994) totesivat tutkimuksessaan, että siirretyt porsaat

tulivat useammin kahden viimeisen joukossa utareelle imetyksen alettua. Horrellin

(1982) ja Robertin & Martineaun (2001) tutkimuksissa siirretyt porsaat olivat

yleensäkin harvemmin paikalla imetysten aikana. Imetyksen kuluessa ruokaa on

saatavilla ainoastaan muutaman kymmenen sekunnin ajan, kun maito laskeutuu (Fraser

& Thompson 1986). Myöhässä nisälle tulevat tai kokonaan poissa olevat porsaat jäävät

ilman ravintoa. Jos porsas on poissa imetyksestä, se voi saada nisästään hieman

enemmän maitoa seuraavalla imemiskerralla (Spinka ym.1997), mutta se ei riitä

kompensoimaan menetettyä ruokailukertaa. Kokeemme rinnalla samoilla eläimillä

tehdyssä käyttäytymistutkimuksessa todettiin, että siirretyt porsaat olivat poissa

imetyksistä pahnueen alkuperäisiä porsaita useammin siirtopäivänä, mutta eivät enää

kymmenentenä elinpäivänä (Jyrävä 2007). Tällöin menetettyjen imetysten vaikutus

siirtoporsaiden kasvuun supistui ainoastaan imetyskauden alkuun eikä selitä siirrettyjen

porsaiden huonompaa kasvua myöhemmin. On mahdollista, että siirretyt porsaat eivät

pystyneet nisätaisteluissa voittamaan itselleen parhaimpia nisiä, jolloin ne saivat

vähemmän maitoa kasvuunsa käytettäväksi.

Kokeessamme luovuttajapahnueiden yksittäiset tarkkaillut porsaat kasvoivat siirrettyjä

porsaita ja kontrollipahnueiden tarkkailtuja porsaita paremmin. Tämä saattaa johtua

siitä, että pahnuekoon pienentyessä jäljelle jääneille porsaille on tarjolla enemmän

maitoa.

Emme havainneet tutkimuksessamme eroa siirrettyjen porsaiden kuolleisuudessa

verrattuna muihin ryhmiin. Myöskään Deenin & Bilkein (2004) mukaan ei siirrettyjen

porsaiden kuolleisuus eroa kontrolleista.

Siirsimme yhteen pahnueeseen kerralla aina kolme porsasta kahta siirtoa lukuun

ottamatta, joista toisessa siirrettiin neljä ja toisessa viisi porsasta. On vaikea sanoa,

auttaako tuttujen pahnuetovereiden läsnäolo siirrettyjä porsaita sopeutumaan uuteen
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ympäristöön nopeammin. Mietittäväksi jää, montako porsasta kerrallaan kannattaa

siirtää. Horrelin ym. (1985) mukaan huonoin mahdollinen tulos saadaan, jos porsaita

siirretään kerralla vain yksi. Tulevaisuudessa kannattaisi selvittää, montako porsasta

yhdelle emakolle voi ja kannattaa siirtää.

Me siirsimme kokeessamme vain keskikokoisia porsaita, joiden oletettiinkin selviävän

ainakin kohtalaisen hyvin. Tulokset saattavat muuttua, jos siirtoon valitut porsaat ovat

pahnueen pienimpiä tai suurikokoisimpia

Olisi ollut mielenkiintoista seurata, miten tasaus vaikuttaa siirrettyjen porsaiden

selviämiseen ja kasvuun vieroituksen jälkeen. Siirtojen lopullisena tarkoituksenahan on

mahdollistaa useampien porsaiden selviytyminen teuraaksi asti, mikä parantaa

taloudellista kannattavuutta.

Tutkimustulostemme valossa vuorokauden kuluessa syntymästä tehdyllä

pahnueentasauksella ei näyttäisi olevan haitallista vaikutusta porsaita luovuttaneiden tai

vastaanottaneiden emakoiden painoon, silavanmittoihin tai tiinehtyvyyteen.

Kokonaiskasvu porsaita luovuttaneissa tai vastaanottaneissa pahnueissa ei

kokeessamme häiriintynyt. Siirretyt porsaat sen sijaan jäivät jälkeen kasvussa koko

imetyskauden ajan ollen vieroitettaessa keskimääräistä pienempiä. Pahnueentasaus ei

kuitenkaan lisännyt siirrettyjen porsaiden kuolleisuutta. Kun kaikille porsaille tasauksen

tuloksena riittää toimiva nisä, on useammalla porsaalla mahdollisuus selvitä hengissä

vieroitukseen asti. Täten pahnueentasaaminen kokonaisuudessaan voi olla

taloudellisesti kannattavaa.



30

9 KIITOKSET

Kiitokset tutkielmani ohjaajalle professori Anna Valrosille neuvoista ja työn

tarkastamisesta.

Tulosten tilastoinnista ja tilastollisesta käsittelystä kiitokset Hyvinkään MTT:n Maija

Karhapäälle ja Hilkka Siljander-Rasille.

Kiitokset myös kurssitoverilleni ja tulevalle kollegalleni Sanna Jyrävälle tutkimuksen

toteutuksen ja tulosten pohdinnasta sekä tutkimuksen aikana että lisensiaatin tutkielmaa

työstettäessä.

10 KIRJALLISUUSLUETTELO

Algers B. (1993) Nursing in pigs: Communicating needs and distributing resources. J.

Anim. Sci. 71, 2826-2831.

Auldist, D.E., Morrish, L., Eason, P. & King, R.H. (1998) The influence of litter size on

milk production of sows. Animal Science 67, 333-337.

Cecchinato, A., Maretto, F., Zanetti, E. & Carnier, P. ( 2007 ) Survival analysis of piglet

pre-weaning mortality. Ital. J.Anim. Sci. 6, 67-69.

Deen M.G.H. & Bilkei G. (2004) Cross fostering of low-birthweight piglets. Liv. Prod.

Sci 90, 279-284.



31

De Passille, A.M.B. & Rushen, J. (1989) Suckling and teat disputes by neonatal piglets.

Appl. Anim. Behav. Sci. 22, 23-28. Teoksessa: Verstegen, M.W.A. ym. (1998) The

Lactating Sow. 1:st edition. Wageningen Pers, The Netherlands.

England D.C. (1986) Improving sow efficiency by management to enhance opportunity

for nutritional intake by neonatal piglets. J. Anim. Sci. 63, 1297-1306.

English J.G.H. & Bilkei G. (2004) The effect of litter size and littermate weight on pre-

weaning performance of low-birth-weight piglets that have been cross-fostered. Animal

Science 79, 439-443.

Farmer C. & Robert S. (2000) Multiple crossfostering: effects on prolactin, growth

hormone and cortisol in lactating sows. Can. J. Anim. Sci. 80, 733-735.

Fraser, D. (1980) A review of the behavioural mechanism of milk ejection of the

domestic pig. Appl. Anim. Ethol. 6, 247-255.

Fraser, D. & Thompson, B.K. (1986) Variation in piglet weights: relationship to

suckling behavior, parity number and farrowing crate design. Can. J. Anim. Sci. 66, 31-

46.

Garst, A.S., Ball, S.F., Williams, B.L., Wood, C.M., Knight, J.W., Moll, H.D.,

Aardema, C.H. & Gwazdauskas, F.C. (1999) Influence of pig substitution on milk yield,

litter weights, and milk composition of machine milked sows. J. Anim. Sci. 77, 1624-

1630.

Giroux S., Robert S. & Martineau G.-P. (2000) The effects of cross-fostering on growth

rate and post-weaning behavior of segregated early-weaned piglets. Can. J. Anim. Sci.

80, 533-538.

Gonyou, H.W. (2001) The social behaviour in pigs. Teoksessa: Keeling, L.J.& Gonyou,

H.W. (toim.) Social Behaviour in farm animals. 1.p. CABI Publishing, UK 2001: 147-

176.



32

Hartsock T.G. and Graves H.B. (1976) Neonatal behaviour and nutrition-related

mortality in domestic swine.  J. Anim. Sci. 42, 235-241.

Horrel, I. & Bennett, J. (1981). Disruption of teat preferences and retardation of growth

following cross-fostering of 1-week-old pigs. Anim. Prod. 33, 99-106.

Horrel, I & Hodgson, J. (1992) The basis of sow-piglet identification. 1.The

identification by sows of their own piglets and the presence of intruders. Appl. Anim.

Behav. Sci. 33, 319-327.

Horrel, I., Hodgson, J. & Lumb, S. (1985) The effect on growth of fostering piglets

under various conditions. Proceedings of the British Society of animal production,

Scarborough, April 1985. Teoksessa: Keeling, L.J. & Gonyou, H.W. (2001) Social

behaviour in farm animals. 1.p. CABI Publishing, UK.

Horrell, R.I. (1982) Immediate behavioural consequences of fostering 1-week-old

piglets. J.Agric.Sci., Camb. 99, 329-336.

Jarvis, S., Moinard, C., Robson, S.K., Baxter, E., Ormandy, E., Douglas, A.J., Seckl,

J.R., Russel, J.A. & Lawrence, A.B. (2006) Programming the offspring of the pig by

prenatal social stress: Neuroendocrine activity and behaviour. Hormones and Behavior

49, 68-80.

Jensen, P. ym. (1991) Nursing and suckling behaviour of seminaturally kept pigs during

the first 10 days postpartum. Appl. Anim. Behav. Sci. 31, 195-209. Teoksessa:

Verstegen, M.W.A. ym. (1998) The Lactating Sow. 1:st edition. Wageningen Pers, The

Netherlands.

Jyrävä, S. (2007) Pahnueen tasaaminen vuorokauden sisällä porsimisesta – vaikutukset

emakon ja porsaiden käyttäytymiseen (lisensiaatin tutkielma). Helsinki: Helsingin

yliopisto; Eläinlääketieteellinen tiedekunta.



33

Kim S.W. & Easter R.A. (2001) Nutrient mobilization from body tissues as influenced

by litter size in lactating sows. J. Anim. Sci. 79, 2179-2186.

Kim S.W., Easter R.A. & Hurley W.L. (2001) The regression of unsuckled mammary

glands during lactation in sows: The influence of lactation stage, dietary nutrients, and

litter size. J. Anim. Sci. 79, 2659-2668.

Kim S.W., Osaka I., Hurley W.L., & Easter R.A. (1999) Mammary gland growth as

influenced by litter size in lactating sows: impact on lysine requirement. J. Anim. Sci.

77, 3316-3321.

King R.H., Mullan B.P., Dunshea F.R. & Dove H. (1996) The influence of piglet body

weight on milk production of sows. Livest. Prod. Sci. 47, 169-174.

Klindt J. (2003) Influence of litter size and creep feeding on preweaning gain and

influence of preweaning growth on growth to slaughter in barrows. J. Anim. Sci. 81,

2434-2439.

Kongsted, A.G. (2006) Relation between reproduction performance and indicators of

feed intake, fear and social stress in commercial herds with group-housed non-lactating

sows. Livest. Sci. 101, 46-56.

Marshall K.M., Hurley W.L., Shanks R.D. & Wheeler M.B. (2006) Effects of suckling

intensity on milk yield and piglet growth from lactation-enhanced gilts. J. Anim. Sci.

84, 2346-2351.

McCaw  M.B. (1997) Effect of reducing crossfostering at birth on piglet mortality and

performance during an acute outbreak of porcine reproductive and respiratory

syndrome. Swine Health Prod. 8, 15-21.

Milligan B.N., Fraser D. & Kramer D.L. (2001) The effect of littermate weight on

survival, weight gain, and suckling behavior of low-birth-weight piglets in cross-

fostered litters. J. Swine Health Prod. 9, 161-166.



34

Milligan B.N, Fraser D. & Kramer D.L. (2002) Within-litter birth weight variation in

the domestic pig and its relation to pre-weaning survival, weight gain, and variation in

weaning weights. Liv. Prod. Sci. 76, 181-191.

Neal S.M. and Irvin K.M. (1991) The effects of crossfostering pigs on survival and

growth. J. Anim. Sci. 69, 41-46.

Price E.O., Hutson G.D., Price M.L. & Borgwardt R. (1994) Fostering in swine as

affected by age of offspring.  J. Anim. Sci. 72, 1697-1701.

Rautiainen E. (1994a) Porsaskuolleisuus Osa I: Kuolleisuus ja kuolinsyyt. Suomen

Eläinlääkäril. 100, 73-81.

Rautiainen E. (1994b) Porsaskuolleisuus Osa II: Kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät ja

kuolleisuuden alentaminen. Kirjallisuuskatsaus. Suomen Eläinlääkäril. 100, 179-182.

Rautiainen E. (1997) Pahnueen tasaus avain porsaskuolleisuuteen. Sika 3, 16-18.

Robert S. & Martineau G.P. (2001) Effects of repeated cross-fosterings on preweaning

behavior and growth performance of piglets and on maternal behavior of sows. J. Anim.

Sci. 79, 88-93.

Spinka M., Illman G., Algers B. & Stetkova Z. (1997) The role of nursing frequency in

milk production in domestic pigs. J. Anim. Sci. 75, 1223-1228.

Stewart, T.S. & Diekman, M.A. (1989) Effect of birth and fraternal litter size and cross-

fostering on growth and reproduction in swine. J. Anim. Sci. 67, 635-640.

Straw B.E., Bürgi E.J., Dewey C.E. & Duran C.O. (1998a) Effects of extensive

crossfostering on performance of pigs on a farm. J. Am. Vet. Med. Assoc. 212, 855-

856.



35

Straw B.E., Dewey C.E. and Bürgi E.J. (1998b) Patterns of crossfostering and piglet

mortality on commercial U.S. and Canadian swine farms. Preventive Veterinary

Medicine 33, 83-89.

Van Erp-van der Kooij E., Kuijpers A.H., van Eerdenburg F.J.C.M., Dieleman S.J.,

Blankenstein D.M. & Tielen M.J.M. (2002) Individual behavioural characteristics in

pigs – influences of group composition but no differences in cortisol responses.

Physiology & Behavior 78, 479-488.

Van Erp-van der Kooij E., Kuijpers A.H., van Eerdenburg F.J.C.M. & Tielen M.J.M.

(2003) Coping characteristics and performance in fattening pigs. Livest. Prod. Sci. 84,

31-38.

Vesseur, P.C. Kemp, B. & den Hartog, L.A. (1994) Factors affecting the weaning to

oestrus interval in the sow. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 72,

225-233. Teoksessa: Verstegen, M.W.A. ym. (1998) The Lactating Sow. 1.p.

Wageningen Pers, The Netherlands.

Wattanakul, W., Stewart, A.H., Eswards, S.A. & English, P.R. (1998). The effect of

cross-suckling and presence of additional piglets on sucking behaviour and performance

of individually housed litters. Animal Science 66, 449-455.

Whittemore, C. (1998) The science and practice of pig production. 2.p. Blackwell

Science Ltd., UK.


	1 JOHDANTO
	2 MAIDON TUOTTO
	3 NISÄJÄRJESTYS
	4 PAHNUEKOKO
	5 PAHNUEENTASAUS
	5.1 Vaikutus imetystapahtumaan
	5.2 Milloin porsaat tulisi siirtää
	5.3 Millaisia porsaita tulisi siirtää
	5.4 Tasausemakko
	5.5 Tasaaminen läpi imetyskauden

	6. AINEISTO JA MENETELMÄT
	6.1 Tarkkaillut emakot
	6.2 Tarkkaillut pahnueet
	6.3 Tarkkaillut yksittäiset porsaat
	6.4 Emakoiden ruokinta ja hoito
	6.5 Siemennys ja astutus
	6.6 Pahnueentasaus
	6.7 Porsaiden ruokinta ja hoito
	6.8 Tilastolliset analyysit

	7  TULOKSET
	7.1 Tasauksen vaikutus emakoiden tuotokseen
	7.2 Emakoiden poistot
	7.3 Tasauksen vaikutukset pahnueiden porsaiden keskimääräiseen tuotokseen
	7.4 Tasauksen vaikutukset tarkkailtujen yksittäisten porsaiden tuotokseen

	8 POHDINTA
	9 KIITOKSET
	10 KIRJALLISUUSLUETTELO

