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Sianhoito, joka kaunan aikaa on ollut liiankin laimin
lyöty haara maataloudessamme, on viime aikoina saauut- 
tanut yhä suurempaa huomiota. Valtion puolelta ei tähän 
asti kuitenkaan ole ryhdytty toimiin tämän elinkeinon 
kohottamiseksi sellaiseen asemaan, että se olisi tuottavana 
tulolähteenä niinhyvin maanviljelijöille, sekä suurille että 
pienille, kuin myöskin meijeritaloudelle. Kun tämä viime
mainittu nyt vähitellen kaikkialla maassamme on keskit
tynyt osuusmeijereihin, joiden toiminta perustuu m. m. 
siihen periaatteeseen, että täysmaidon hankkijat ottavat 
takaisin kermotun maidon, niin on sikaili kasvattaminen 
täten parhaasta päästä joutunut itse maanviljelijäin liuos
taan. Tähän asti ei kuitenkaan ole ollut mitään helposti 
saatavana olevaa, helppohintaista ja samalla ajanmukaista 
opastusta tuottavaan sianhoitoon. Että meillä tätä nykyä 
sianhoitoa harjotetaan liian vähässä määrässä ja ettei se 
yleensä tuota niin suurta taloudellisia voittoa kuin suota
vaa olisi, se riippuu epäilemättä siitä, ettei sanottua hoitoa 
osata järkiperäisesti suunnitella eikä johtaa.

Keis. Suonien Talousseura, joka jo muutaman vuoden 
ajan on kiinnittänyt huomionsa tähän seikkaan, on sen- 
tähden arvellut sianhoidon kehittymistä oikeaan suuntaan 
voitavan tehokkaasti edistää siten, että sikaili kasvattajien 
kävisi mahdolliseksi hankkia itselleen tätä ainetta koskeva 
lyhyt opastus.

Epäilemättä lienee sellainen tervetullut pikkuviljeli- 
jöille, joille kannattava sianhoito tuottaa melkoisen lisän 
niihin tuloihin, jotka he saavat maanviljelyksestään.
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Onnellisen sattuman kautta on K. 5. Talousseuralla 
täten tilaisuus Suonien maanoiljelyksen hyödyksi julkaista 
teos, joka näyttää oleoan omansa täyttämään sanotun 
tarpeen.

Rioan hiljattain on Kunink. Tanskan ITtaanniljelys- 
seura toimeenpannut kilpailun helppotajuisten, sianhoitoa 
koskeoain teosten palkitsemiseksi. Sisäänjätetyistä 21:stä 
kilpakirjotuksesta, jotka tarkastamaan asetettiin Tanskan 
tällä alalla etenimmät ammattimiehet, palkittiin kolme, 
joista esilläolona kirjanen sai ensi palkinnon. K. S. Ta
lousseura on sittemmin hankkinut itselleen oikeuden suo
meksi käännättää ja kustannuksellaan painosta julkaista 
sanotun teoksen. Koska tekijä Tanskan siansiifostoimen 
ensimäisenä johtomiehenä on päivittäisessä yhteistyössä 
maan käytännöllisten sikainkasuattajain kanssa, on tämä 
seikka lisätakeena, että hänen neuuonsa perustunut moni
puoliseen kokemukseen siitä, mikä „ihannemaassa“ on 
hanaittu parhaaksi ja enimmin naittaa tuottauaksi.



Tuottona sianhoito.
Tanskan läskintuotannon suuruus ja aroa.

Vuonna 1903 vietiin Tanskasta noin 80 miljoonaa 
kg. sianlihaa, jonka arvo nousi vähän yli 84 miljoonan 
markan. Tehtyjen laskelmien perusteella voidaan olettaa, 
että Tanskassa kulutetaan ainakin 15 kiloa henkilöä ja 
nuotta kohti, paitsi teurastusjätteitä, vähän vähemmän 
kaupungeissa ja vähän enemmän maaseudulla. Tästä 
syystä naidaan vuotuinen menekki arvioida 45 miljoo
naksi kg. Kokonaistuotanto nousee siis, koska sanottua 
tavaraa ei lainkaan tuotu maahan, puheenalaisena nuoli
na noin 125 miljoonaan kg, joka on korkein määrä mitä 
tähän asti on saavutettu, ja kun ottaa huomioon, että 
maanviljelys edistymistään edistyy, ei ole syytä otaksua 
maan läskintuotannonkaan vähenevän.

Olutta koska sianlihaa melkein yksinomaan viedään 
Englantiin, täytyy sikojen hoitamisessa suunnata kaiken 
huomionsa siihen, että järkiperäisellä siitoksella, hyvällä 
hoidolla ja tarkotuksenmukaisella ruokinnalla saataisiin 
mahdollisimman vähällä kustannuksella niin hyvänlaa- 
tuista läskiä, että se voi säilyttää markkinoilla saavutta
mansa aseman ja syrjäyttää kilpailijansa.

Jos edellytämme, että läskikilon tuotantohinta keski
määrin on 8,b rehuyksikköä ä 7 penniä, niin on laskin- 
tuotantoon kulunut yhteensä yli 75 miljoonan markan; 
kun tähän vielä lisätään siitoseläinten ravinnosta, raken
nuksista, hoidosta, tapaturmista, velkojen kuoletuksista 
y. m. syntyneet menot, käy siitä helposti selville, 
että sikainhoidon merkitys on kooin suuri, sitäkin suu
rempi, kun sika on kotieläin, jota ei kasvateta ja syötetä 
ainoastaan kaikkien maanviljelyksien ohella, vaan mel
keinpä kaikissa maaseudun kodeissa, harjotettiimpa niissä 
maanviljelystä tai ei.



6 -

. .5

lattian läpi, on tämä tehtäuä 25 ä 50 senttimetriä maan
pinnasta ja sellaisesta aineesta, etfeiuät rotat sille mitään 
mahda; kuitenkaan ciuät sementti- ja betonilattiat ole 
sopima, koska ne ouat kylmiä ja taoallisesti liian liuk-

rakennus ja sellaiset ominaisuudet, että niistä naidaan 
saada ensi luokan läskiä, joka markkinoilla tuottaa kor
keimman hinnan.

Sikoläävä.
Sikolääuä on rakennettuna terveelliselle paikalle, sen 

tulee olla tilana, lämpöinen, naloisa ja hyuin tuuletettu, 
helposti puhtaana pidettänä seka hyvällä nirtsaniemärillä 
uurastettu.

Jottei kylmä ja kosteus pääsisi tunkeutumaan lääuään

Siha on kaikkiruokainen.
Sianhoidon taloudellista merkitystä lisää suuressa 

määrin se seikka, että sian hampaiden ja ruuansulatus- 
elimien rakenne sallii eläimen hynäksecn käyttää mitä 
erilaisimpia rauintoaineita. Itäin ollen uoipi sikojen eteen 
asettaa monenlaisia jätteitä ja karikkeita, jotka eiuät kelpoa 
rauinnoksi muille kotieläimille, kuten kuorittua maitoa, 
heraa ja muita tähteitä meijeristä sekä keittiöstä ja lunnasta, 
ja sitäpaitsi kaikellaisia siemenrehuja, juurikasuia ja ui- 
hanlarehua, uieläpä piennarten varsilta, pelloilta ja puu
tarhoista koottuja rikkaruohoja y. m.

Sika kostuu hymistä hoidosta ja uoimakkaasta ra- 
ninnosfa, kasuaa nopeasti ruumiinkoolleen ja kehittyy 
aikaisin, ja kornaa niin ollen narraten pian syöttämisestä 
ja lihottamisesta koitunut menot. €ipä sentähden ole 
niinkään haalineista, että siat, jotka onat rehenää rotua 
ja muuten eläuät suotuisissa olosuhteissa, 4 '/■• tai 5 kuu
kaudessa noinat kasuaa 90 ä 95 kilon painoisiksi.

On kuitenkin uielä aiuan tavallista, että sikaili hoi
toa liian nähän harrastetaan, josta johtuuat tulokset ouat 
sangen huonot ja läskintuotanto käypi kalliiksi. Jotta 
sikainhoilo saataisiin tuottamiksi, on pidettänä huolta siitä, 
että siat onat terneitä ja viihtyvät, että niitä ruokitaan 
ja hoidetaan hyuin sekä että niillä on sellainen ruumiin-



— 7

kaita; sitävastoin ovat sementtiin muuratut, rautatiilistä 
tehdyt lattiat tarkotuksenmukaiset, sangen lämpöiset ja 
kestävät.

Paras on, jos sikoläävä voidaan jakaa kolmeen eri 
osastoon, mutta jos tämä kohtaa käytännöllisiä vaikeuksia, 
tulee mikäli mahdollista koettaa noudattaa seuraajia vaa
timuksia:

a) Karsinoin, jotka ovat aijotut imettäville emäsioillc 
tai emästään äsken vierotetuille porsaille, tulee olla läm
pimät ja päivänpuolelta yhdistetyt pienempiin pihoihin, 
joissa eläimet naivat jalotella.

b) llluita emäsikoja sekä nuoria sikoja varten teh
tyjen karsinoin tulee olla tilavat ja yhteydessä suur
ten pihoin kanssa, joihin eläimet mukavasti pääsevät tem
meltämään.

e) Syöttösikojen karsinoin tulee olla lämpöiset ja 
rauhalliset, mutta koska syöttösikoja ei pidä jalottehittaa, 
ci niitä varten tarvitse laittaa sikopihaa.

lotto ilma läävässä pysyisi raittiina, ovat sekä kar
sinat että syöffökäyfävät kerta viikossa puhdisteltavat ja 
huuhdottavat puhtaalla vedellä, ja hyvänä sääntönä on, 
että joka kerta kun ryhmä sikoja teurastetaan tai siirre
tään karsinasta toiseen, huuhtomisen jälkeen seinän alaosa 
ja lattia pestään kalkkivedellä, ennenkuin uusi ryhmä las
ketaan karsinaan. Vähintään kerta vuodessa on koko läävä, 
niinhyvin katto, seinät ja lattia, kuin pylväät, väliseinät, 
veräjät ja muu sisustus tarkoin puhdistettava ja pestävä, 
ja viimeksi sirotetaan kaikki paikat kalkilla, johon on 
sekotettu kloorikalkkia. las sellainen puhdistus ja de- 
sinfisioiminen toimitetaan sikoläänässä, voi ilma siinä 
säilyä raittiina ja puhtaana, mikä onkin tärkeä ehto si
kojen menestymiseen.

mainittuun perinpohjaiseen puhdistukseen on ryhdyt
tävä sellaiseen aikaan, jolloin läävässä on vähäinen mää
rä sikoja, joita ne muutamiksi päiviksi voitaisiin sijoitan 
toiseen rakennukseen.

Jos paljo sikoja kasvatetaan, jolloin väliin tietysti on 
monta imettävää emäsikaa ja monta äsken vierotettua 
porsasta elätettävänä, kannattaa pitää näitä erityisessä lää-
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nässä, joka on narustettu lämmifyslaitoksella kylmän nuo- 
denajan närälle. Kun nämäf täten pidetään erillään muis
ta sioista, ei porsaidenkaan ole pakko oleskella samassa 
ilmassa kuin täysikasnuisfen sikojen, jota ne einät aina 
siedäkään. Pienillä tiloilla naidaan tämä järjestää siten, 
että lehminauetfaan tai sen yhteyteen laitetaan pari huo
netta, joihin pienet porsaat naidaan sijattua talveksi; na- 
uetfailmassa nämä näet niihtynät hynin. Ellei tämä käy 
laatuun, naidaan asiasta suoriutua siten, että sikolääuään 
asetetaan noin I 3/i metrin pituinen, 1 'A metrin leuyinen 
ja I metrin korkuinen laari. Tämän toisesta sinusta 
poistetaan toinen ja kolmas lauta alaaltapäin, ja pohjalle 
leuitetään runsaasti kuiuia ja puhtaita alusia. Sellainen 
laari tarjoa hyoän ja lämpimän makuusijan porsaille, jotka 
pian oppinut käyttämään sitä. Paarin kansilautoihin lä- 
nistetään tietysti riittäuä määrä reikiä ilmanuaihtoa äär
ten. Toinen keino on asettaa aiuan läyhälleen iso olki- 
kimppu kilinälle, noin I */a desimetrin paksuiselle alustalle. 
Porsaat oppinut pian ryömimään olkien alle, jossa niiden 
on lämmin, kuina ja hyuä olla.

Emäsikojen karsinoin tulee olla naloisat ja tilaoaf, 
lattian pinta-ala noin 10 neliömetriä; ja lukuunottamatta 
uirtsan poistamiseen tarpeellista kalteuuutta, tulee lattian 
olla tasainen. Valoisassa ja tilavassa karsinassa ei emä 
niin helposti uni jalkoihinsa tallata tai maata pannessaan 
turmella porsaita, kuin pimeässä ja ahtaassa. Edelleen 
noi varovaisuuden Duoksi noin 22 senttimetrin etäisyy
delle seinämistä ja yhtä korkealle lattiasta asettaa 1 */• 
tuuman paksuisen rautaputken tai riman, joka estää emä- 
sian laskeutumasta makuulle aiuan seinän viereen ja 
siten puristamasta porsaita kuolijaaksi.

Karjun pahnan tulee myöskin olla yhtä tilana, ja 
koska astutus enimmäkseen tapahtuu siinä, ei lattia saa 
olla liukas, jotteivät eläimet tällöin liukahtaisi ja vahin
goittuisi.

ITluiden sikojen suhteen on huomattuna, että jos niitä 
pidetään monta samassa karsinassa, kullekin nuorelle 
sialle narataan lattiaa 1,5 neliömetriä ja kullekin syöttö- 
sialle l,; ä l,s neliömetriä; nähän suurempi ala, jos jo-
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kaisessa karsinassa on nain muutamia sikoja, ja vähän 
pienempi, jos niitä on monta.

Sikopiha.

Cmäsioille, joilla ei ole porsaita, ja nuorille sioille 
tehdään tilauat tarhat ja uurastetaan toiselta sinulta hä
keillä tai puolikatolla, jotka suojeleuat niitä sateelta ja 
auringonpaahteelta. Jos suinkin mahdollista, on sikopi-

Hlakuupaikka.

Paras makuupaikka ualmistetaan sioille pehkuol jista, 
ja pienille porsaille tulee niitä aina antaa niin paljo, että 
ne noioaf tunkeutua niiden alle; siten Saanat ne, kuten 
jo mainittiin, lämpöisen olinpaikan ja uoiuat pysyä puh
taina ja kiiltävinä.

€llei kuitenkaan pehkuja olisi riittävästi, uoiuat emä- 
siat, joilla ei ole porsaita, sekä nuoret siat ja syöttiläs- 
siat tulla toimeen ilman niitä. Häille naidaan ualmistaa 
leposijaksi niin suuri makuulaua, että sille mukauasti 
mahtuu karsinan suuruudesta riippuua määrä sikoja, ja 
se asetetaan siihen osaan karsinaa, minkä eläimet mie
luimmin etsiuät makuupaikakseni. Se laitetaan siten, 
että 5:lle tai 4:lle 5-tuumaisclle korokkeelle naulataan 1 '/i 
tuuman paksuisia lautoja, mutta jos tämä pohja halutaan 
vielä lujemmaksi ja lämpöisemmäksi, naidaan käyttää 2 
lautakerrosta, joiden nälän pannaan kerros kattopahnia. 
Siinä tapauksessa ei lautojen kuitenkaan taruifse olla niin 
paksuja. Toinen lautakerros pannaan poikittain toisen 
päälle. Jos sivuille asetetaan yksi tai kaksi lautaa syr- 
jälleen, estää tämä sikoja uetämästä alusia lattialle, ja 
täten riittää uähäinen määrä alusia moneksi päiuäksi. 
Toiselta puolelta ei syrjälautoja pidä ulotuttaa aina lanan 
kulmauksiin asti, uaan on niihin jätettäuä sioilie esteetön 
pääsy makuusijalleen ja sieltä pois.

Sika on siisti eläin, ja kun karsina on oikein tehty, 
ei se ulostuksillaan ryuetä makuupaikkaa tahi kaukaloa, 
uaan tekee tarpeensa karsinan pimeimmässä kolkassa.
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£läftiporsaiden valikoiminen.

haksi valittava ylävä paikka, ja mieluummin sellainen, 
jonka maaperä on hiekkaa kuin multa- ja savimaata, 
joka sateisella säällä muuttuu velliksi. Pienten porsaitten 
tarha on perustettava päivän puolelle ja tuulen suojaan.

Siitoseläimiksi aijofut porsaat ovat otettavat voimak
kaasta, tasan kehittyneestä ja suurilukuisesta pahnuksesta, 
saatu helposti sikiintyvistä vanhemmista ja mieluimmin 
parhaassa ijässään olevista emistä; sillä asian laita on 
usein niin, että vanhoista emistä syntyneet porsaat eivät 
kehity tasaisesti.

edelleen on pahnuksesta valittava kaikkein parhaat 
porsaat ja katsottava, että niillä on tyypillinen muoto ja 
tasasuhtainen ruumis; maatiaisrodun suhteen on otettava 
huomioon, ettei pää ole liian suuri ja jykevä, samoin 
kärsä. Korvien tulee olla lotkossa, kauniissa asemassa 
ja kohtalaisen paksut, silmien suuret ja eloisat, niska- 
harjasten lyhyet; niska ei saa olla lihava ja paksu, ruu
miin tulee olla pitkä ja kaikin puolin tasasuhtainen, la
pojen lujarakenteiset, tasaisesti yhtyen heikosti ylöspäin 
kaarevaan selkään. Veltonlaisiin lapoihin liittynyt matala 
selkä on huono merkki, koska tällainen ruumiinrakennus 
ei tarjoa emälle riittäviä voimia kantaa tiineyden aikana 
suureksi paisunutta ja raskasta mahaa, tunteiden ja 
ristiluiden tulee olla leveät, reisien täyteläiset ja syvät. 
Karvattomat ja „pos!iininmuotoiset“ siat eivät ole kyllin 
kestäviä meidän oloihimme nähden, ja kun tällaiset 
siat sen ohessa kasvavat hitaasti, ovat kohtalaisella kar
vapeitteellä varustetut siat yleensä paremmat. Tämä 
tietää näet kestävyyttä ja voimaa, mutta ei kuitenkaan 
pidä itselleen hankkia karkea- ja tiheäharjaksisia eläimiä, 
koska tämä todistaa liiallista jykevyyttä.

Siitoseläimeksi kasvatettavalla emäporsaalla tulee edel
leen olla vähintäin 12, mieluimmin 14 tai 16 kaunista 
ja hyvin kehittynyttä nisää, sillä imeväin porsaiden tulee 
voida saada maitoravintonsa tarvitsematta keskenään ta-
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pelle siitä, ja tämä ei tule kysymykseen, jos emän nisien 
asento on säännöllinen ja ne ooat tarpeeksi kaukana toi
sistaan. Koska emäsialla kuitenkin tulee olla monta ni
sää, seuraa siitä, että ensimäisellä aisaparilla on oleva 
paikkansa lähellä etujalkoja, niitä tässä sanottiin emän 
nisistä, se koskee myöskin karjun nisiä, sillä jos karjulla 
on liian vähän niitä tai jos ne eivät ole kohtuvälillä 
toisistaan, on usein tapahtunut, että samat oiat ooat olleet 
huomattavina sikiössäkin.

Koska emäsioilta vaaditaan, että niiden tulee olla 
sikiduäisiä ja runsasmaifoisia sekä tuottaa elinvoimainen 
ja nopeasti kasvava sikiö, niin ouat nämä ominaisuudet 
kasoattieläimiä valikoidessa huomioon otettavat. Ilyt on
kin jo sikainkasvatus kehittynyt niin pitkälle, että aina 
uoipi hankkia itselleen sangen siitoskykyisiä eläimiä, eikä ole 
pakko ottaa kasvatettavaksi mitä hyvänsä porsasta, koskapa 
siitoskeskuksista, missä hedelmällisyyttä ja elinvoimaisuutta 
tarkoin silmälläpidetään, saapi tiedon eri kantaeläinten 
siitoskuntoisuudesta, ja kun tämä useissa siitoskeskuksissa 
voidaan osattua kautta useiden sukupolvien, tarjoa se 
ostajalle sangen suurta varmuutta. Toiselta puolen huo
mautettakoon, että siitoskeskuksissa maatiaisrotuisiin si
koihin nähden pääpaino pannaankin juuri mainittuihin 
ominaisuuksiin; jotavastoin silavan laatu, sen paljous, 
luiden ja nahan hienous ovat ominaisuuksia, jotka niissä 
vasta toisessa sijassa otetaan huomioon, mutta koska 
siihen arvoon nähden, mikä silavalla Englannissa on, voipi 
olla arveluttavaa vähentää vaatimuksia tässä suhteessa, 
niin on suotavaa, että teurassikojen kasvattamisessa käy
tetään yorkshirerotuisia karjuja. Kokemus osoftaa nimit
täin, että maatiaisrotuisten emäsikojen ensimäisestä ris
teyttämisestä yorkshirekarjuilla syntyy somakasvuisia, re
heviä ja nopeasti varttuvia porsaita, joista saadaan hyvän
laatuista silavaa, ja kunnes maatiaisrotu siitoskeskusten 
tarkan silmälläpidon alaisena on siihen määrin kehittynyt, 
että sen oma sikiö tyydyttää markkinoin vaatimukset, on 
tämä menettelytapa varmin, melkein kaikki teurastus- 
laitosten johtajat neuvovatkin toistaiseksi jatkamaan jo 
ulotettuun suuntaan, Jos kerran huolellisella valikoimi-
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tästä seurauksena, ettei se kehity

sello ja järkiperäisellä kasuattamisella on onnistuttu saa
maan hyviä siitoseläimiä, tulee niitä koettaa pitää siitos
kykyisinä niin kauan kuin mahdollista, ja tämän pääeh- 
tona on, että ne Saanat elää luonnon mukaan ja e Hei
nät koskaan pääse li ho o m aa n.

Karju.

Karjua ei pidä käyttää siitokseen liian nuorena. Jos 
sen sallitaan polkea liian varhain, johon tavallisesti ol
laan taipuvaisia, on t„J" -------1----- ,
säännöllisesti, vaan tulee edestä liian jykeväksi ja takaa 
liian heikoksi; usein heikontuvat takajalatkin. Kuitenkin 
ruvettukaan sitä varovaisesti käyttämään kahdeksan kuu
kauden ikäisenä, mutta samalla pidettäköön huolta siitä, 
että sitä näinä ensi kuukausina käytetään sanottuun toi
meen hyvin harvoin.

yleisesti luullaan, että karju tekee parhaimman sikiön 
yhdenvuotisesta kolmenvuotiseen asti, mutta kokemus näyt
tää kuitenkin usein, että se kykenee siittämään oivallisen 
sikiön aina kuuden vuoden ikään asti, ja niin kauan kuin 
näin on laita, on sitä siihen käytettävä. Syyksi karjun 
hylkäämiseen mainitaan tavallisesti, että se tulee liian 
raskaaksi, mutta tämä saadaan paraiten estetyksi siten, 
että sitä pidetään yhtä lihavana ja usein, mieluimmin 
joka päivä, jalotellaan sikopihassa. Ruokkiminen pannaan 
riippumaan siitä, paljonko sitä käytetään. Jos käyttö on 
vähäinen, annetaan karjulle ravinnoksi parhaasta päästä 
juurihedelmiä ja vihantarehua, joihin lisätään meijerijät- 
teitä ja viljaa. Illatta jos sitä paljon rasitetaan, täytyy 
ravinnon olla enemmän keskitettyä, ja on annettava run
saammin valkuaista sisältävää ruokaa, kuten hernerouheita.

Jos emäsika viedään karjun luo ja tämä astuu vain 
kerran, joka riittääkin tiineeksi tulemiseen, saattaa voi
makas karju vuosittain polkea 200 emäsikaa ja enem
mänkin, mutta jos se saa kulkea emäsikain parissa, mi
kä on hyvin tavallista suurissa sikatarhoissa, niin ei 
se kykene tiineeksi tekemään puoliakaan tätä määrää. 
Jotta karjua voitaisiin käyttää nuoria ja pieniä emäsikoja
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Gmäsika.

liuolta emäsikaa ci pidä viedä karjun luo. ennenkuin 
se tasaisesti kehittyen on tullut vähintään 100 kilon pai
noiseksi, johon säännöllisesti kuluu kuusi toi seitsemän

äärten, ja jottei se tarpeettomasti rasiintuisi, pannaan 
nämät usein erityiseen pidäkelaitokseen parittelua varten. 
Sellainen voidaan tehdä monella eri tavalla, ja se vastaa 
täysin tarhatustaan, jos se on laitettu siten, että se estää 
emäsian pääsemästä eteenpäin tai laskeutumasta maata, 
ja karju saa tukea etujaloilleen.

Siifosyhdisfykset.

Siansiitokselle ei suinkaan ole eduksi että kautta 
maan käytetään suuri luku keskinkertaisia tai huonoja 
karjuja. Ullitta onhan tavallista, että missä sikainkas- 
vattajat eivät ole liittyneet yhteen, yksi ja toinen pitää 
karjua, jota naapurit ovat pakotetut käyttämään, olipa 
tämä kuinka kehno tahansa, sillä emäsian kuljettaminen 
pitkiä matkoja toisen karjun luo on vaivaloista, ja tämä 
voi olla yhtä huono kuin tuo toinenkin. Ullitta kun si- 
kainkasvattajat liittyvät yhteen ja perustavat siitosyhdis- 
tyksiä, voivat he aina hankkia itselleen hyvärotuisia ja 
voimakkaita karjuja, ja erinomaisen tärkeätä onkin, että 
karju on hyvä, sillä sehän suuresti vaikuttaa kaikkien 
siittämiensä porsaiden laatuun, jotka vuoden kuluessa pan
naan elätettäviksi; ja jos karjulla on hyvä siitoskyky ja sitä 
ahkerasti käytetään, voi näiden luku helposti nousta yli 
2,000. Siitosyhdistykset voivat myöskin vähitellen hank
kimalla itselleen karjuja eri paikkakunnilta ja tiedustele
malla niiden polveufumissuhteita toimia umpisii tästä 
vastaan, jota paljon on käytetty ja joka on tuottanut va
hinkoa siansiitoksen alalla. Ja nykyisissä olosuhteissa 
on tämä ollut hyvinkin luonnollista, sillä eihän voi odot
taa, että kukin yksityinen karjunomistaja kykenisi yhtä 
tarkoin arvostelemaan siitoseläintä, kuin kokonainen yh
distys.
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kuukautta. Koska nuori emä itse, samoin kuin sen si
kiötkin, on jatkuvan kehityksen alaisena, täytyy sille an
taa vähän voimallisempaa ravintoa kuin oanhemmille tii
neille sioille.

Kun emäsiat ouat kiimoillaan, ilmenee tämä siitä, 
että ne ouat levottomia ja juoksevat tuon tuostakin toisten 
sikojen selkään, ruokahalu vähenee ja siittimet turpoavat 
ja punottavat. Tämä vietti esiintyy voimakkaampana 
nuorissa kuin vanhoissa emäsioissa, ja viimemainituissa 
ovat nämä oireet toisinaan niin heikot, että hoitajan siitä 
selville päästäkseen tulee olla hyvin tarkkaavainen. Ta
vallisesti kestää kiimaisuutta pari päivää, ja varmimmin 
tulee eläin tiineeksi, jos parittelu tapahtuu kiima-ajan 
loppupuolella.

ylimalkaan tulee emä kiimoilleen muutamien päivien 
kuluttua siitä kun siltä on otettu pois porsaat, mutta toi
sinaan saattaa tämä tapahtua jo silloinkin, kun sillä vielä 
on porsaat luonaan. Jos eläin on hyvin kehittynyt ja 
voimakas, voidaan se jo silloin viedä karjun luo; mutta 
jos se on nuori ja heikosti kehittynyt, on parasta odottaa 
siksi kun se uudelleen tulee kiimaiseksi, mikä ylimalkaan 
tapahtuu kolmen viikon väliajoilla.

(Emäsioilta vaadimme, että niiden tulee synnyttää 
suuria pahuuksia, antaa paljon maitoa ja pitää äidillistä 
huolta porsaistaan. Jos emä täyttää nämä vaatimukset, 
ja sen sikiö höystyy ja kasvaa hyvin, on luonnollistakin, 
että sitä kernaasti pidetään siitoseläimenä niin kauan kuin 
mahdollista. Ullitta nythän usein valitetaan emäsikojen 
vanhetessaan käyvän painaviksi, uneliaiksi ja ärtyisiksi 
sekä laiminlyövän ja makaavan kuolijaaksi porsaansa. 
Syyt tähän ovat paljon useammin etsittävät takaperoi
sessa hoidossa, kuin emissä itsessään. Rämät viat esiin
tyvät nimittäin, jos emäsikaja aina pidetään pienissä kar
sinoissa ja samalla syötetään liian runsaasti. Ullitta jos 
halutaan säilyttää niitä, on niitä syötettävä järkiperäisesti, 
niin että niiden pääravintona on vihantarehut ja juuri
kasvit, joihin lisätään jätteitä keittiöstä, meijeristä ja 
luovasta, ja että annetaan nain niin paljon siemenrehuja, 
että ne pysyvät tasaisessa ja hyvässä lihassa. Sitäpaitsi
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Porsiminen.

muutamia päiviä ennen porsimista käy maha riip
puvaiseksi ja paisuu kooin; myöhemmin turvottavat syn-

Tiineydentila.

Tiineyttä kestää keskimäärin 114 päivää, eli kolme 
kuukautta, kolme viikkoa ja kolme päioää, harvoin pari 
päioää lyhemmän tai pitemmän aikaa. Kuitenkin ooi ta
pahtua, että emäsian tiineyttä kestää viikon yli mainitun 
ajan, samoinkuin että porsiminen ooi tapahtua »iikkaa 
aikaisemmin, mutta niin suuret poikkeukset ooat oerraten 
harvinaisia.

Cuomistauti ei ole tavallinen sioissa, ja jos sellainen 
kohtaus sattuu, riippuu se ulkonaisista syistä, kuten pu
serruksesta, sysäyksistä, iskuista, paleltuneista tai mädän
neistä juurihedelmistä ja muusta senkaltaisesta. Kolme 
tai neljä viikkoa ennen tiineysajan loppua alkavat sikiöt 
vaatia enemmän ravintoa, ja emän täytyy silloin saada 
jonkun verran enemmän väkirehuja.

Iloin viikkoa ennen porsimista pannaan emo oloihin 
perehtyäkseen porsaskarsinaan. Seuraavain päiväin ku
luessa koettaa hoitaja, etenkin jos emä on nuori, herät
tää sen luottamusta astumalla sisään karsinaan, ystäväl
lisesti puhuttelemalla ja taputtelemalla sitä y. m. sekä ma
haa sivelemällä totuttaa sitä laskeutumaan imettämistä 
varten mukavaan asentoon.

Tavallisesti saa emäsika, mikäli tiineys edistyy, suu
remman ruokahalun ja tulee yhä paksummaksi; mutta 
nuorten emäsikain suhteen on toisinaan vaikea päättää, 
ovatko ne todellakin tiineitä, ja hyvin usein menetellään 
tässä suhteessa väärin.

tulee antaa niiden’’tarpeeksi liikkua sikopihassa, sillä ul
koilmassa oleskeleminen edistää suuresti emäsikain voi
mistumista ja terveenä pysymistä, ja kun ne samalla siitä 
tulevat vilkasluontoisemmiksi, pitävät ne myöskin parem
paa huolta porsaistaan.
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nisät pingottuvat, ja 
tai muutamia tunteja 
itselleen makuusijaa,

nyttimet, lantiojänteet oeltostuuat, 
samalla kun niihin heruu maitoa 
myöhemmin alkaa emä valmistaa 
sekä suullaan että jaloillaan silpoen pahnat pieniksi ja 
kooten ne läjiin.

tmä on ennen ja jälkeen porsimisen usein kooin 
sairas ja ankarien särkyjen vaivaama, mutta itse porsimi
nen tapahtuu hyvin helposti. Porsimisen kestäessä tulee 
läävässä olla rauhallista. Sivulliset ooat poistettavat, sillä 
muuten emä helposti käy levottomaksi ja nousee ylös, 
joka viivyttää porsimista. Ainoastaan emälle tuttu hoitaja 
saa olla läsnä voidakseen tarpeen vaatiessa esiintyä aut
tajana. Sillä jos emä on kooin kipeä, voi se tulla kiuk
kuiseksi ja silloin purra porsaita, vieläpä syödä ne suu
hunsa. Jos se näyttää tällaisia oireita, ooat porsaat otet
tavat pois sitä myöten kuin ne syntyvät, sekä pyyhittävät 
ja pantavat äijillä verhottuun koriin, josta ne sitten so
pivassa tilaisuudessa jälleen lasketaan emon viereen. On 
sikoja, jotka porsiessaan ooat monta päivää niin vihois
saan, että on pakko varustaa ne riimulla. Jos tämä 
kiukku jälleen puhkee esiin seurannassa porsimistilaisuu- 
dessa, on epäiltävää, tokko sellaista emäsikaa enää on
kaan käytettävä siitoseläimenä.

Voi tapahtua, ettei emäsialla ole lainkaan särkyjä, 
tahi että synnytystiehykkeet ovat niin hervottomat, ettei 
se voi porsia. Hiin ollen täytyy käsin ottaa ulos porsaat. 
Illatta koska synnytystiehykkeet ovat perin ahtaat, on 
tämä annettava sellaisen henkilön tehtäväksi, jolla on 
pienet kädet. Jos käsi ja käsivarsi tarkoin puhdistetaan 
ja pestään haaleassa karboolivedessä, on tämä vaaraton 
ja helppo asia.

Kun jälkeiset ooat menneet, joka yleensä tapahtuu 
sangen pian, on emä tavallisesti reipas, antaa maitoa ja 
hoitaa porsaitaan. Sitä ennen on pienillä näpitfimillä 
leikattava poikki porsaiden pienet, terävät etuhampaat, 
koska nämä helposti haavottavat nisiä ja häiritsevät emää.

Jälkeiset poistetaan ja kaivetaan heti maahan. Sään
nöllisissä oloissa on emällä tällöin hyvä ruokahalu ja voi 
itse hoitaa itseään ja porsaitaan. Cnsimäisten kahden
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Hedelmällisyys.

Jos emäsika pahuus pahnukselta kykenee tekemään 
10 Hierotettua porsasta, pidetään tätä hyuänä tuloksena, 
sillä keskimäärin ei naida odottaa enemmän kuin 7 tai 8 
porsasta palmusta kohti. On toki esimerkkejä siitäkin, 
että emäsika synnyttää 20 porsasta ja enemmänkin; mutta 
naikka toisinaan suurella tarkkuudella ja huolella onnistu
taan pitämään useimmat porsaat hengissä siten, että ne 
jaetaan kahteen ryhmään ja niiden annetaan uuorotellen 
kahden tunnin uäliajalla olla emonsa luona, kestää kui
tenkin kauan aikaa, ennenkuin ne pääseuät oikein kasoa- 
misoauhtiin; ja jos kustannukset lisääntyneestä työstä 
ynnä usein kehnot tulokset otetaan lukuun, niin on ky
ninkin epäiltävää, kannattaako sallia emän pitää useam
pia porsaita kuin sillä on maitoa antaoia nisiä.

Jos koksi emäsikaa porsii samaan aikaan, ja toisella

tai kolmen yön kuluessa on kuitenkin sopine ripustaa tal- 
lilyhfy lähelle karsinaa, jotta emä helpommin naisi nähdä 
pienet porsaansa.

On tunnettu asia, että porsaat nalitsenat kukin oman 
nisänsä, ja että niistä, jotka ouat saaneet etumaiset nisät, 
tulee parhaimmat porsaat. Jos porsaat saanut olla omissa 
nolloissaan, noipi heti huomata että noimakkaimmot niistä 
onastanat etumaiset nisät, ja pienimmät saanut tyytyä 
taimpana olemin; mutta jos hoitaja heti porsimisen tapah
duttua tai kun porsaat ensikerran saanut imeä, laskee 
pienimmät porsaat etumaisille nisille, saattaa tapahtua, 
että ne sannat pitää ne ominaan, ja siten noipi saada 
koko pahnuksen tasaisesti kehittymään. muuten pidetään 
sellaista emäsikaa suuressa uroossa, joka kykenee syn
nyttämään ja imettämään tasauäkisiä pahuuksia.

Ennen ja jälkeen pormisen on emäsika usein umpi- 
taufinen, ja koska tämä saattaa olla vaarallista niinhyuin 
emälle kuin porsaille, tulee tautia ehkäistä helposti sula- 
ualla rauinnolla ja liikunnolla sekä siten, että emälle pari 
päiuää ennen porsimista annetaan nojaa kourallinen rik- 
kosuolaa ruoka-annoksen kanssa.
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Imettävän emäsian hoito ja ruokinta.

fnsimäisten kolmen vuorokauden kuluessa porsimisen 
jälkeen ei emälle porsimiskuumeen välttämiseksi pidä an
taa paljo syömistä, mutta rämän ajan kuluttua on sitä 
runsaasti ruokittava helposti sulavalla ja maitoa herutta
valla ravinnolla. Tähän sopii maito, sekulirouhe, veh
nänleseet, tuoreet juurikkaat — mieluimmin rehujuuret ja 
porkkanat — mehevä vihantarehu j. m. s. ylimalkaan 
on imisää ruokittava ja hoidettava hyvin, sillä jos sen 
porsaat ovat lukuisat, vaaditaan siltä suurta maidontuct- 
tavuufta. Paljonko maitoa emäsika voi tuottaa, sitä on 
vaikea ratkaista, mutta ei voitane kooinkaan erehtyä, jos 
lasketaan hyvin kehittyneen, 14 päivän ikäisen porsaan 
tarvitsevan 1 l/s tai 2 kiloa maitoa päivässä, ja jos emä- 
sialla on esim. 12 porsasta, tekee tämä 20 ä 25 kiloa

on paljon, mutta toisella vähän porsaita, niin on hyvä, jos 
ne voidaan jakaa tasan emäin kesken. Uhitta tämä on 
vaikeata, koska emäsika ei kärsi vieraita porsaita; kui
tenkin voidaan toisinaan saada emäsika ottamaan hoi
toonsa toisen porsaat, jos sekä sen omat että vieraat por
saat sivellään jollakin haisevalla vaarattomalla nesteellä, 
esim, petrooliöljyllä tai muulla semmoisella, niin ettei se 
hajusta voi niitä erottaa. Kuitenkin on pidettävä huolto, 
että vieraat porsaat pannaan nisille ja saavat imeä, en
nenkuin sika ehtii haistella niitä.

Jos emäsiat ovat hyvänhiontoiset ja muuten tottuneet 
olemaan yhdessä, voidaan, jos ne porsivat samaan aikaan 
ja jos karsina on tilava ja riittävän valoisa, muutama 
päivä porsimisen jälkeen antaa niiden olla yhdessä sa
massa karsinassa.

Esimerkkinä etevästä siitoseläimestä voidaan mainita 
muuan flstrid-niminen emäsika Kornumgaardista Tans
kassa, joka Odensessa o. 1901 pidetyssä yleisessä maan- 
viljelyskokouksessa sai ensi palkinnon. Se on 12 kertaa 
porsittuaan synnyttänyt 175 porsasta, joista 137 on ollut 
täysin käyttökelpoista. Häistä on 67 myyty siitoseläiminä 
tai pidetty sellaisina.
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maitoa, mikä määrä sen päivittäin täytyy antaa. Toisi
naan tapahtuu, että cmäsika, joka tavallisesti tuottaa pal
jon maitoa, ei anna riittävästi ravintoa porsailleen. Tal
loin on melkein aina se syynä, että eläin on liian lihava. 
Jos sitä silloin ruokitaan maidolla ja vehnänleseillä, saa
daan sen maidontuottavuus usein kohoamaan.

Edellyttäen että porsaat ovat terveet, saattaa niiden 
ulkomuodosta päättää, paljonko emä kykenee antamaan 
maitoa.

Porsaiden pieninä ollessa tulee emolle syöttää tuo
reita rehuaineita. Hapan rehu vaikuttaa maitoon ja voi 
tehdä porsasten vatsat veteliksi.

Jos emäsika sairastuu tai kuolee, voidaan sen por
saita imettää sekotuksella, jossa on 3A äskensiivilöityä 
lehmänmahaa ja ‘A keitettyä vettä. Siihen lisätään vä
hän sokeria, noin 5 grammaa litraa kohti. Tätä anne
taan vähin erin tuoreena ja haaleana kummitutilla varus
tetusta pullosta. Hiinkauan kuin porsaat ovat pieniä, 
imetetään niitä tällä tavoin joka toinen tunti kautta koko 
vuorokauden ja myöhemmin yhä pitempiä oäliaikoja käyt
täen. Tämä ruokkimistapa tuottaa kuitenkin vaivannäköä 
ja vaatii kärsivällisyyttä, ja onnistuu sitäpaitsi usein 
huonosti.

Pienten porsaiden hoito ja ruokinta.
Jmisän karsinan vieressä tulee olla väliseinällä ero

tettu kappeli, johon porsaat voivat ryömiä seinässä ole
vasta aukosta. Kun ne ovat 10 tai 12 vuorokauden van
hat, saavat ne sinne pieneen kaukaloon rouhimattomia 
ohria, vehnää tai sekulia, ja kun ne ovat kolmen viikon 
ikäiset, toiseen kaukaloon sitäpaitsi maitoa, joka aluksi 
mieluimmin on valmistettava samalla tapaa kuin ennen 
on huomautettu porsaiden imettämisestä. Porsaiden tulee 
toisin sanoen saada oppia syömään kokonaista viljaa, en
nenkuin niille ruvetaan antamaan vetelää ravintoa.

Kun porsaat ovat oppineet juomaan, muutetaan vähitel
len maidonsekotus siten, että 4 viikon vanhoille porsaille an
netaan juomaa, jossa on ’/.i kuorimatonta ja 3A kuorit
tua maitoa.
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Halpoja ja mukavia kaukaloita tehdään pienille por
saille kahdesta laudasta, jotka liitetään toisiinsa suora- 
kulmaisesti. Päätylaudat ooat samalla jalusfimena, ja näi
hin kiinnitetään tanko, joka sopivalla korkeudella kulkee 
kaukalon keskiviivan suuntaan ja estää porsaita pane
masta likaa kaukaloon tahi jaloin nousemasta siihen. 
Sellaisia kaukaloita on helppo siirrellä ja mukana puh
distaa. Puhdistaminen on toimitettava joka päivä ja mie
luimmin kiehuvalla vedellä. Jos tätä on oaikea pitää 
saatavilla, uoidaan kaukalot sen sijaan hangata puhtaiksi 
kalkkivedellä, jota säilytetään läävässä. Jos nimittäin 
kaukaloa ei ole tarkoin puhdistettu ja niissä aleoia bak- 
tereja ei ole tehty vahingoittumattomiksi, happanee niihin 
kaadettu maito kooin pian, ja sellainen on turmiollinen 
pienille porsaille ja tuottaa niille ripulia. Parasta on pitää 
kaksinkertainen varasto kaukaloita, jotta uoi toista tuu
lettaa sillä aikaa kun toista käyttää.

ITlaita on aina annettuna haaleana, hyvin puhdiste
tuista kaukaloista ja vähin annoksin kerrallaan.

Porsailla, jotka eivät ole täysin terveet, on tapana 
juoda virtsaa, ja tämän estämiseksi sekä ettei niiden olisi 
tarvis seistä kylmällä, kostealla lattialla, voi puhtaanapito 
rajattua siihen, että päivittäin poistetaan ainoastaan emä- 
sian kova lanta ja uusia kuivikkeita levitetään entisten 
päälle. Hiin kauan kuin porsaat ovat pieniä, tulee tähän 
käyttää lyhyitä pehkuolkia.

Kun porsaat ovat kolmen viikon vanhat, ovat ne kar- 
juporsaat, joita ei ole aijottu siitoseläimiksi, kuohittavat, 
joka toimitetaan yksinkertaisella, vaarattomalla ja kaikille 
tunnetulla tavalla. Sinä päivänä, jolloin kuohitseminen 
tapahtuu, ja lähinnä seuraavina päivinä ei kuitenkaan pidä 
alusina käyttää akanoita, koska nämä tarttuvat haavoihin 
ja siten tuottavat kipua, usein tulehdustakin. Haavat 
ovat heti leikkauksen jälkeen haudottavat karbooli- 
vedellä, ja porsaita tulee suojella kylmältä ja vedolta. 
Kuohitsemisen toimittaa tietysti siihen täysin tottu
nut henkilö, ja siinä on mitä suurinta puhtautta nou
datettava.
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Vierottaminen.

Porsaita ei saa liian aikasecn poistaa emostaan, ai
nakaan kylmänä vuodenaikana. Ennenkuin tämä tapah
tuu, täytyy niiden osata omin neuvoin syödä ja juoda ja 
olla vähintään 5-uiikkoisia, jotta ne edes johonkin mää
rään voisivat kestää niitä koettelemuksia, joiden alaisiksi 
joutilaat emostaan erotettuina. Jos emäsialla on paljo 
porsaita ja runsaasti maitoa, voi olla tarpeellista ensin 
poistaa puolet porsaista ja muutaman päivän perästä muut. 
Porsailla alkaa, kuten jo mainittiin, vaikea ajanjakso, kun 
ne poistetaan emästään, ja senfähden tulee parhaalla ta
valla koettaa tämän ajan kuluessa antaa niille apua ja 
aina muistaa, että jokainen porsas, joka kuolee ruuansu
latus- ja muista taudeista, on meno-eränä sikojen tilissä.

Hiin kauan kuin porsaat ovat emonsa luona, ottavat 
ne siltä ravintonsa monta kertaa päivässä. Sentähden 
tulee siirtymisen helpottamiseksi alussa ruokkia niitä 6 
tai 8 kertaa päivässä ja tähän käyttää samaa ravintoa 
kuin niille jo imelysaikana on annettu emän maidon li
säksi, nimittäin kokonaisia jyviä ja tuoretta kuorittua 
maitoa, johon lisätään vähän kuorimatonta, ja sitten ru
vetaan muutaman päivän kuluttua syöttämään harvemmin 
ja antamaan rouheita ja yksinomaan kuorittua tai kirnu- 
maitoa, mikä viimemainittu tuoreena on oivallinen ruoka 
pienille porsaille.

Pienten porsaiden hoidossa noudatettakoon seuraavia 
sääntöjä:

R n n a usein tuoretta ja haaleata ravintoa 
tarkoin puhdistetuista k a u k a 1 o i s t a 1

R nna a i n o a s t a a n vähän k e r r a 11 a a n, etteivät 
porsaat koskaan tule mahakkaiksi!

Pidä p o r s a s k a r s i n a k u i v a n a ja lämpimä
nä ja levitä siihen r u n s a a s t i kuivikkeita!

Väliin kuulee huomautettavan, että heti vierofuksen 
jälkeen pitäisi ryhtyä porsaille annettavan maidon hapat
tamiseen, ja tämä voisi kyllä olla edullistakin, jos vain 
hapattaminen päivittäin voitaisiin toimittaa yhtä huolel
lisesti kuin kerman hapattaminen tapahtuu meijerissä; mut-
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Porsaiden osto.

nuoret siat.

Hiin pian kuin porsaat painanet lähes 20 kiloa, siir
tyisit ne nuorten sikaili osastoon, ja tässä, johon ne kuu
lunut kunnes ne painanut uähintään 50 kiloa, tarkottaa 
niiden kasvatus terveyden säilyttämistä ja vahvistamista 
sekä tasaisen ja säännöllisen kehityksen aikaansaamista 
haluan ravinnon kautta.

Huoret siat järjestetään ryhmiin, riippuen karsinoin 
ja eläinten suuruudesta; kuitenkaan ei kernaasti tule pi

to kun tämä käytöksistä syistä on mahdotonta tavallisessa 
sikolääuässä, on parasta antaa maito tuoreeltaan, mikä 
helposti uoi tapahtua, jos uain tarkkuutta noudatetaan.

Sekä sinä aikana, jolloin porsaat ouat emonsa luona, 
kuin myös sittenhän ne ouat siitä vierotetut, tulee niiden 
hyvällä säällä saada juoksennella ulkona päiuänpuolelle 
perustetuissa pihoissa; mutta jos ilma on kylmä ja sa
teinen, ettei niitä uoi päästää ulos, tulee niille kappeliin 
antaa jotakin muuta tongittavaa ja pureksittauaa, johon 
sopii käyttää vanhaa sauiruukkia, puuhiiliä, turpeita 
t. m. s.

Jos porsaat saauat sopiuaa ravintoa ja hyuää hoitoa, 
pysyvät ne ylimalkaan puhtaina ja nilkkoina, mutta jos 
ruoka on sopimaton ja niillä on liian kylmä sekä jos 
ne kaipaauat kuivikkeita, eiuät ne viihdy, uaan tulevat 
likaisiksi, saauat syöpäläisiä ja rohtumaa sekä menehtyvät 
helposti.

Ken ei itse pidä elättiporsaita, uaan on pakotettu os
tamaan niitä, tehköön ostoksensa mieluummin tunnetusta 
paikasta, missä uoipi tutustua vanhempiin ja saada tie
toja niiden aikaisemmasta hoidosta, kuin torilta, jolloin ei 
mitään takeita ole olemassa ja sitäpaitsi helposti uoi 
saada tarttuma-aineita kaupan päälle. Toriporsaita on 
sitäpaitsi usein lähipäivinä uahuasti syötetty, jotta olisiuat 
pulskan näköisiä, ja tämä ei aina ole eduksi ostajalle.
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paras keino luun-

fää enemmän kuin 10 eläintä jokaisessa karsinassa, josta 
tulee olla heippa pääsy avaraan pihaan, missä eläimet 
muutama tunti päivittäin voivat jalotella. Tarhassa tulee 
edelleen olla kalkinpitoisia aineita nuorten sikojen tonkia. 
Jos huono ilma kauemman aikaa estää eläimiä pääsemästä 
jaloitelemaan, täytyy karsinassa olio näitä aineita, koska 
kalkinpitoinen rehu ynnä liikunto on paras keino luun- 
pehmenemisen estämiseksi.

Kesällä voipi aidattu metsämaa tai haka tarjota emä- 
sioille, joilla ei ole porsaita, sekä nuorille sioille oivallisen 
oleskelupaikan, kun sinne vaan laitetaan muutamia suo
juksia, joihin eläimet voivat vetäytyä pahalla ilmalla tahi 
saamaan lisäravintoa. Kun vilja on korjattu, voidaan ne 
laskea ulos sänkipelloille etsimään karisseita jyviä, mutta 
siinä tapauksessa on niitä paimennettava.

Ulkosalla olo ei vaikuta, että siat syövät vähemmin, 
päinvastoin; mutta se kasvattaa terveitä ja karaistuja 
eläimiä, ja edistää lihakudaksen kehittymistä enemmän 
kuin jos eläimet aina saavat olla levossa; ja kokeneet 
siankasvattajat tuntevat hyvin, että kuta enemmän eläimet 
nuorina ovat saaneet liikkua, sitä lihaisemmaksi tulee 
läski, ja sellaista teurastuslaitokset tietysti pitävät suu
ressa arvossa. Edelleen väitetään, että ahkera liikkuminen 
muka edistää ruumiin kasvamista pituudelleen, mutta vaikka 
tässä kenties onkin jonkun verran perää, on se kuitenkin 
konin vaikeasti ratkaistava kysymys.

Koska ne Tehoaineet, joita nuorille sioille syötetään, 
eivät huomattavasti vaikuta silavan muotoon ja vank- 
kuuteen, on Tehoaineita valittaessa ainoastaan pidettävä 
silmällä, että ne käyvät niin huokeiksi kuin mahdollista. 
Paitsi kuorittua maitoa, heraa ja jätteitä tulee käyttää 
muutamia juurikaslajeja ja vihantarehua sekä niiden li
säksi halpaa siemenrehua, niinkuin maissia j. m. s., sillä 
farkotuksena ei tällöin ole lihottaa eläimiä, vaan saada 
ne kasvamaan koolleen ja höystymään.

Kun porsaat ovat kehittyneet 50 tai 60 kilon painoi
siksi (silloin ne tavallisesti ovat neljän kuukauden van
hoja), ruvetaan niitä lihottamaan. Jos ne tällöin ovat 
terveet ja voimakkaat, ei ole luultavaa, että ne niinä
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SyöttilässiGf.

kuukausina, jatka vielä ovat jälellä, ennenkuin ne ovat 
valmiit teurastettaviksi, sairastuvat hiunpehmenemiseen. 
Samaan aikaan kuin nuoret siat suljetaan karsinaan syö
tettäviksi, erotetaan vastaiset siitoseläimet teurassioista. 
On nimittäin suotavaa, että niitä nuorina hoidetaan sa
moin kuin syöttilässikoja, koska nuorista sioista niiden 
ruokintakauden lopulla on paljoa helpompi valita tyypilli
simmät, kauniimmat ja etevimmät eläimet, kuin pienten 
porsaiden joukosta.

fläifä siitokseen valittuja eläimiä kasvatetaan ja ruo
kitaan samoin kuin nuoria sikoja; niitä ei saa päästää 
Uhoamaan, vaan tulee niiden varttua tasaisesti, kunnes 
ne ovat parahiksi kehittyneitä karjun luo vietäväksi ja 
terveinä, voimakkaina ja sopusuhtaisesti kehittyneinä eläi
minä kykenevät kantamaan ja elättämään sikiön, jolla 
on samat ominaisuudet.

Samaan aikaan kuin siitoseläimet erotetaan teuras- 
eläimistä, tahi jo aikaisemmin, ovat eri sukupuolet ero
tettavat toisistaan, jos karjuja on ryhmässä. €llei tätä 
oikeaan aikaan oteta huomioon, voi helposti sattua, että 
parittelu tapahtuu, josta eläimet tulevat kehityksessään 
ehkäistyiksi tai syöttämiseen kelpaamattomiksi.

Jos sikoja on porsaina ja nuorina hoidettu edellämai
nittuun tapaan, ovat ne syötinläävään mennessään ter
veitä ja elinvoimaisia ja kykenevät ottamaan ja hyväkseen 
käyttämään suuret määrät rehuja. Jos ne ovat hyvää 
lajia, eivät ne runsaastakaan ruokkimisesta tule „liian 
lihaviksi “.

Koska syöttämistä ei kernaasti pidä jatkaa yli kah
den kuukauden, täytyy ravinnon olla keskitettyä. Sen- 
tähden pitää juurikkaita antaa niin vähän kuin mahdol
lista, ja syöttökauden lopulla kokonaan poistaa ne an
noksista.

Rehuaineita valittaessa on otettava huomioon, ettei
vät ne vaikuta turmiollisesfi silavan hyvyyteen ja että ne
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annetaan ruokahalua herättäuässä muodossa. Katso tästä 
tarkemmin rehunoalmistusta kosketteleuia lukuja!

Syöttilässiat ryhmitellään kokonsa mukaan, niin että 
kaikki eläimet jokaisessa ryhmässä mikäli mahdollista 
samaan aikaan uarttuuat feurastuspainoisiksi. Kussakin 
karsinassa ei saa olla juuri enemmän kuin 5 tai 6 eläin
tä. Hiiden tulee olla lämmin ja hyuin rauhallinen ollakseen, 
sillä siten uomat ne paraiten käyttää raoinnon hyoäkseen. 
Siitä syystä niitä ei pidä laskea tarhoihin jalottelemaan.

(Eläinten kehittymistä ualuotaan paraiten pitäen kont- 
rollikirjaa niiden syntyperästä, ruokinnasta ja oartfumisesta, 
ja kun tämä tapahtuu ryhmittäin, ei ole koninkaan uai- 
oaloisfa punnita tai mitata rehuja, ja määrä-ajoin, esim, 
joka 14 päioä, punnita eläimiä. Kooin hauskaa on pitää 
silmällä, miten eri tauolla eläimet ooiuat hyoäkseen 
käyttää saamansa raoinnon, joko ne poloeufuoat eri uan- 
hemmista tai saauat erilaista raointoa.

dotta eri eläimet naisi erottaa toisistaan, ouat ne jol
lakin tauoin merkittäuät. Paras merkitseminen on leik
kaus korniin, joka toimitetaan erityisillä pihdeillä. Leik
kauksien merkitykseen nähden on olemassa eri järjestel
miä. Rllaoleuassa kuvassa nähdään eräs niistä, jata mo
nin paikoin käytetään.

lp/ ' '
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Sukukirjanpito.

(Emäsi k a Il:o

Pantu elätteelle190

Sukutaulu.
Isän;

l Karju

fmän:
1 Jmisä

2 Jmisä
3 Karju

Syntynyt /
Selitys

Erittäin siitoseläimistä on pidettäviä kirjaa yksityisten 
eläinten siitoskykyisyydestä, syntyneistä ja elättiporsaista y. 
m., kuten laita on siitoskeskuksissa. Sellaiseen kirjaan 
naidaan muistiinpanoja tehdä emäsioista esim, seuraauan 
kaanon mukaan:

muutamat maidontarkastusyhdistykset ouat ulotut
taneet toimintansa sianhoidonkin alalle. Tämä on erittäin 
sopiva keino saada sianhoito tarkastuksen alaiseksi, mutta 
paljon on niitäkin maamiehiä, jotka itsetoimeenpaneuatenem
män tai nähemmän tarkan kontrollin. Ilman sitä ei uoi- 
kaan saada käsitystä siitä, kuinka kalliiksi tai haluaksi 
läskin tuotanto on käynyt.

2 Karju 
rTvarju 5 Jmisä 5 Karju 3 Jmisä

4~Karju 4 Jmisä 4~Karju 4 Imisä 4 Karju 4 Jmisä 4 Karju 4 Jmisä

2 Karju 2 Jmisä 
-■> Karju 5 Jmisä 5 Karju 3 Jmisä

4~Karjii 4 Jmisä 4"karju 4 Jmisä 4~Karju 4 Jmisä 4 Karju 4 Jmisä
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Rehuaineet ja rehunmenekin aruioiminen.

Rehuyksikkönä sikojen rehunmenekin aroioimista äär
ten pidetään 0,5 kiloa tavallisia, hynänlaatuisia ohria, ja 
niiden kokeiden mukaan, joita Tanskan koelaboratoorio 
on tehnyt samalla kehitysasteella oleoilla, samoissa olo
suhteissa kasuaneilla ja ruokituilla sikaryhmillä, naidaan 
allaoleoien rehuainemäärien katsoa uastaaoan yhtä rehu- 
yksikköä, nimittäin:

0,5 kg. ohria.
rukiita 
uehnää 
maissia 
öljykakkuja 
leseitä 
perimiä 
juurikkaiden kuinasubstanssia 
kuorittua maitoa 
heraa.

muistiinpanoja:

Porsaita 
synty

nyt
X 0



— 28 —

Häiden eri rehuaineiden suhteen mainittakoon seu
ra anoa:

Ohra, ruis ja oehnä ooat oivallisia ja terveellisiä 
rehiiaineifa, joista eläimet ooioat hyvin ja antavat hyvää 
läskiä. Kaura on maitoa heruftaoa ja hyvä ravinto 
imettäville sioille sekä pienille porsaille, mutta ei sanelin 
niin hyuin syötfilässikojen ravinnoksi.

111 aissi on hyvä ja useimmissa tapauksissa halpa 
rehuaine, mutta siitä voi silava tulla liian pehmeätä. €i 
mikään toki estä antamasta maissia nuorille sioille, sillä 
rehuaineet, jotka eläimet saavat niin varhain ennen teu
rastusta, eivät vaikuta, kuten mainittiin, silavan kiintey
teen. Ullitta koska pehmeä silava on vähemmän arvo
kasta tavaraa ja sentähden helposti voi vahingoittaa vien- 
tiliikettä, pitäisi maamiehen karttaa sellaista tuotetta, 
ja jos sitä lasketaan liikkeeseen, tulee teurastuslaitosten 
varottaa siitä. Hyf on, kuten mainittu, maissi hyvä 
rehuaine, ja kun sen hinta on halpa, on selvää, että 
läskinfuottajat mielellään tahtovat sitä käyttää. On 
sentähden paikallaan, että koelaboratoori tekee ruokki- 
miskokeita maissilla voidakseen määrätä, missä olo
suhteissa maissia voi käyttää silavan laatua vahingoitta
matta. Häistä kokeista näyttää selviävän, että maissi on 
enemmän vahingollista talven kuin kesän aikaan. Kun 
tähän luultavasti ei vaikuta muu kuin ilmaston lämpö- 
määrän erotus, noitunee otaksua, eitä silavan laatuisuutta 
silmällä pitäen mieluummin voidaan käyttää maissia, jos 
sikojen asunnot ovat lämpöiset, kuin jos ne ovat kylmät, 
llluutamat väittävät, että, jos kokonaisia maissia kei
tetään niin kauan, että sydän tulee aivan pehmeäksi, si
lava tulee parempaa; mutta tämä ei missään tapauksessa 
ole huokea keino, koska sydämen kypsäksi keittämiseen 
kuluu pitkä aika.

Kaikissa tapauksissa ei syöttökautena pidä käyttää 
yksistään maissia, mutta jos käyttää puoliksi ohria ja 
puoliksi maissia, lisääntyy paino melkoisesti ja läski tu
lee hyvänlaatuista. Koska palmukakut, kuten alempana 
tulee mainittavaksi, tuottavat erittäin hyvää ja kiinteää 
silavaa, voidaan sama tulos saavuttaa, jos syöttökautena
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annetaan väkirehua, jossa on kaksi kolmaosaa maissia 
ja yksi kolmasosa palmukakkuja.

Illitä öljy kakkuihin tulee, mainittakoon, etteivä 
siat syö niitä juuri halukkaasti; kaikissa tapauksissa an
nettakoon niitä rajotetuin määrin. Ja tähän tulee lisäksi, 
etteiuät siat kykene hyväkseen käyttämään öljykakkujen 
suurta valkuaisaineiden ja rasvan rikkautta, annettakoon 
niitä vaikka kuinkakin vähän. Ja koska useat kakut, 
niinkuin päivänkukka- ja hampunsiemenkakut, tekevät si
lavan pehmeäksi, on öljykakkuja yleensä pidettävä liian 
kalliina ja sitäpaitsi vähemmän sopivana ravintona sioille. 
Tästä säännöstä lienee tehtävä poikkeus palmukakkujen 
suhteen, koska teurastuskokeista on käynyt seloille, että 
ne tuottavat erittäin hyvää ja kiinteää silavaa, ja voita- 
nee niitä sentähden, kuten yllä huomautettiin, muutamis
sa tapauksissa suositella.

Vehnänleseet ovat hyvä ravinto imettäville sioille, 
mutta muuten ovat leseet yleensä huono sianruoka, erit
täinkin syöftilässioille. Vaikka annetaankin puoliksi viljaa 
ja puoliksi leseitä, syövät syöttilässiat niitä vastahakoi
sesti, ja vähinkin erin annettuna vaaditaan 7 kiloa leseitä 
vastaamaan 5 kiloa viljaa. Sitäpaitsi tuottavat leseillä 
ruokitut siat teurastettaessa suurta tappiota ja pehmeätä 
silavaa.

Illitä perunoihin tulee' osattavat mainitut kokeet, 
että 4 kg. keitettyjä perunoita arvossa vastaa 1 kg. vil
jaa, ilman että sanottavaa erotusta on olemassa eri pe- 
runalajeihin nähden.

J uur i h e d e I mi ssä, mitä laatua lienevätkin, tavat
tavasta kuivasubutanssista vastaa tehtyjen kokeiden mu
kaan O,.-, kiloa yhtä rehuyksikköä, mutta huomattava on, 
että rehujuurien kuivasubstanssi näyttää olevan vähän suu- 
remmanarvoinen kuin porkkanoiden; niitä seuraa arvossa 
kaalilantut ja viimeksi nauriit, edelleen on huomattava, 
että annokseen sopii panna suurempi määrä juurikaskui- 
vasubstanssia, jos rehujuuria ja porkkanoita käytetään, 
kuin jos käytetään kaalilanttuja ja nauriita, koska siat 
vähemmän halukkaasti syövät viimemainittuja juurikasla- 
jeja, etenkin nauriita. Kaikki juurikkaat, perunat niihin 
luettuina, antavat hyvänlaatuista läskiä.
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Veri rehu, monin tauoin on koetettu ualniistaa 
teurastuslaitoksissa saatanana oleuaa nerta tai sekottaa 
sitä muihin rehuaineisiin sellaisessa suhteessa ja sellai
sessa muodossa, että siat naisina! sitä edullisesti hyuäk- 
seen käyttää ja halukkaasti syödä; mutta uaikka ueren- 
sekainen rehu on raoitseuaista ja sitä on monella eri ta
uolla ja eri määrin lisätty muuhun rauintoon, niin näyt
tää siltä, kuin nasta uiime aikoina olisi onnistuttu saamaan 
ueri sellaiseen muotoon ja sellaiseen suhteeseen muihin ra- 
uintoaineisiin, että siat mielellään tahtonut syödä sitä 
ja höystyä siitä.

Palko n il ja a, etenkin herneitä, on ennen käytetty 
sikojen ruokana, mutta osittain on niiden niljelys uähen- 
tynyt, kunnes se taas aiuon uiime aikoina on näyttänyt 
oleuan enenemään päin, ja osittain on tämä rehu liian 
kallista, mitään kokeita ei ole tehty tällä rehulajilla, 
mutta luultauaa on, että palkouiljaa suuremmalla edulla 
naidaan käyttää raauaseläimien kuin sikojen raninnoksi. 
Eisärehuna karjulle niinä aikoina, jolloin sitä paljon käy
tetään polkemiseen, onat, kuten ennen on mainittu, her
neet oiuallinen rehuaine.

Iliaita on kuitenkin kaikista rehuaineista paras, ja 
jos tahdotaan eläinten menestyuän, on se uälttämättömän 
tarpeellinen porsaille, aiuon nuorille sioille ja imettäuille 
eroosioille, ja myöskin syöttilässioille on se mainion hyuä. 
maito edistää ruokahalua, ja rauintoaineet onat siinä hel
posti sulauassa tilassa, myöskin hera on hyuää rehu- 
ainetta, ja kokeilemalla on tultu siihen hauaintoon, että 
sillä lihotusaineena on noin puolet kuoritun maidon ar- 
uosta. Käyttäen suurempia tai pienempiä määriä näitä 
aineita rehunsekohikseen on saatu seloille, että 6 kiloa 
kuorittua maitoa tai 12 kiloa heraa nastaa 1 kiloa uiljaa 
ja päinuastoin. Tietysti tätä ei saa käsittää niin, että edul
lisesti naitaisiin kokonaan uaihtaa maito tai hera rouheisiin 
tai päinuastoin; mutta tämä naihto ei kuitenkaan ole lähes
kään rajotettu eikä vaikuta haitallisesti sikojen kasaami
seen, ja hyuähän on, että niin on laita, sillä eihän kaik
kiin aikoihin nuotta ole yhtä suuria maito- ja heramääriä 
käytettävänä.
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Viha n ta rehun, jota erittäin käytetään emäsikojen 
ja nuorten sikojen rauintona, tulee olla tuoretta ja me
hukasta, sillä niin pian kuin se karkistuu ja lakastuu, 
on se kelpaamatonta. Cukuunottamatta myrkyllisiä kas
veja, saattaa melkein kaikenlaisia vihanneksia käyttää, 
erittäin suositetaan vihantaruista, apilasta, erilaisia muita 
palkokasveja, kauraa herneiden ja uiman kanssa, lantun- 
ja porkkanannaatteja, hatikkaa, sekä edelleen kaikenlaisia 
rikkaruohoja ojien ja piennarten varsilta, puutarhan ka
rikkeita j. n. e.

Akanoita käytetään muutamin paikoin emäsikojen 
ruokana, ja lisärehuna ovat ne paljoa paremmat kuin 
uesi, sillä osittain eivät eläimet niistä niin kylmene ei
vätkä pullistu, ja osittäin uoioat niissä löytyvät kohu- ja 
pikkujyuätkin tarjota jonkun verran ravintoa. mahdollista 
on myös, että vanhat emäsiat uoioat saada raointoa itse 
akanistakin.

Vesi, das sioille uoi antaa uettä mielin määrin 
juotavaksi, on tämä aivan paikallaan, ja siat viihtyvät 
myös erittäin hyvin, jos niiden jalottelupihaan laitetaan 
pieni vesilammikko.

Hlutta kun meijerinjätteitä annetaan, ei uettä pidä 
käyttää suorastaan rauintona, sillä se käsitys, että ravin
non ruuansulatuksen tähden tulee olla niin vetelää kuin 
mahdollista ja että siihen sentään on lisättävä vettä, ellei 
maitoa tai heraa ole riittävästi käytettävänä, on aivan vää
rä. Sillä vesi ei lihota, ja senpätähden ei viekkaan 
syytä täyttää sikojen ruumiita sillä, koska rehunsekotus 
aivan hyvin voi olla paksua kuin puuro, dos syöttiläs- 
sioille annetaan paljo vettä, saavat nämä tosin piankin 
kylliksensä vähästä rehuannoksesta, mutta ne eivät kasva 
yhtä paljon kuin ne syövät, sillä keskitettyä ja ruoka
halua kiihottavaa ravintoa ei saada aikaan vedellä.

Samoin on hyvin tavallista antaa emäsioille runsaasti 
vettä, koska se «täyttää niin hyvin"; mutta tämäkin on 
sopimatonta, ellei tarkotuksena ole täyttää lanfakaiuoa 
jotenkin arvottomalla virtsalla.

Koska emäsikoja suureksi osaksi ruokitaan vihanta- 
rehulla ja juurikkailla, on niiden ravinto jo siksi tilaa 
ottavaa ja vedenpitoista, että kernaasti voi säästää vettä.
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Rehun ualmistus.

Pienten porsaiden hoitoa koskevassa luotissa on 
huomautettu, että kun porsaille annetaan siemenrehua, se 
on annettaoa niille kokonaisena, eikä rouheiksi jauhettuna; 
mutta muuten on oilja, jota sioille syötetään, maissikin 
siihen luettuna, aina annettaoa niille jotenkin hienoksi 
rikkirouhittuna.

Siitoseläimille voidaan antaa suorastaan, ilman 
mitään valmistusta, jätteitä keittiöstä, meijeristä ja luu- 
vasta, ja samoin voidaan juurikkaat ja oihantarehut antaa 
leikkaamattamme, koskapa vanhat eläimet itse helposti 
voivat pitää huolta pienentämisestä. Kuitenkin on kat
sottava, että juurikkaat eivät ole paleltuneita eikä mä
dänneitä, koska tällaisen ravinnon nauttiminen voi aiheut
taa keskenluomista. muuten voi leikata sekä oihantarehut 
että nauriit pieniksi, mutta puheenalaiselle eläinryhmälle 
se ei ole välttämätöntä.

Vähän toisin on nuorten sikaili laita, koska ta r- 
kotuksena on saada eläimet kasvamaan ja kehittymään 
syöttämällä niille halpaa ravintoa. Koska vihantarehu 
ja juurikkaat ovat huokeimmalla saatavia rehuaineita, 
tulee sentähden koettaa saada nuoria sikoja syömään niitä 
niin suurin määrin kuin mahdollista, ja tämä onnistuu 
parhaiten siten, että vihantarehu leikataan silpuksi ja juu
rikkaat survotaan tai raspataan, ja sitten sekotetaan nii
hin vähän meijerinjätteitä ja rouheita sekä annetaan tä
män sekotuksen seista ja ruveta käymään muutamia tunteja 
ennen käyttämistä. Tässä muodossa syövät eläimet juu
rikkaat paljoa halukkaammin kuin jos ne annetaan käy
mättöminä ja sekottamattomina. Jos rehujuuria ja 
porkkanoita käytetään, voi 50 ä 40 prosenttia koko re- 
humäärästä olla juurikaskuivasubstanssia, kuitenkin vähän 
vähemmän, jos juurikkaat ovat köyhät kuivasubstanssista. 
mutta jos kaalilanttuja tahi nauriita käytetään, on juuri- 
kasrehua otettava vähemmän, koska nuoret siat eivät tahdo 
syödä niin paljo niitä, ellei nälkä niitä siihen pakota, 
mikä olisi sekä tarkofuksetonta että kallistakin.
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Keitettyjä perunia voipi edullisesti käyttää uinu 40:een 
prosenttiin koko rehumäärästä. Jos siis onton 4 kg. pe
runoita, 5 kg. kuorittua maitoa, 5 kg. heraa ja O,tr, kg. 
rouheita, on tämä sama kuin 5 rahayksikköä, joista 40 
prosenttia on perunoita, ja tässä suhteessa sakotettua re
hua syövät eläimet halukkaasti.

Syöttiläs sikojen ruuan valmistamisessa mene
tellään samoin kuin yllä mainittiin: juurikkaat surootaan, 
perunat keitetään, rehut sekotetaan ja pannaan käymään; 
mutta koska kasaamista on joudutettuna, on annettuna 
paljon enemmän siemenrehuja, samalla kun juurikasrehul 
ouat uähennettäuät ja sittemmin syöttöajan lopulla mel
kein kokonaan poistettanat rauinnosta, koskapa juurikkaat 
raoifseoaisuuteensa nähden onat liian kookkaita saattaak
seen lihottamisen loppuun lyhyessä ajassa.

Kun juurikkaita käytetään, on oikein antaa rehun- 
sekotuksen raueta käymään; mutta ellei juurikkaita käy
tetä, ei ole uarmaa, onko rehun käymään paneminen 
edullista, sillä vaikka muutamat pitäuät tätä oikeana, ar
velevat toiset olevan edullista sakottaa rouheisiin maitoa 
tai heraa heti ennen jokaista ruokintaa.

Jos paljon perunia käytetään, on oikeinta keittää ne, 
koska sikoja ei voi saada syömään raakoja perunia ko
vinkaan suuressa määrin. Huokeimmin ja parhaiten saa
daan perunat keitetyiksi käyttämällä vartavasten tehtyjä 
höyrykeittokoneita. Sellaisella koneella voidaan syksyllä 
keittää koko perunavarasto ja panna se muurattuun säiliöön, 
johon perunat surootaan piukkaan ja pannaan sopivan 
painon alle, jonka kautta ilman luoksepääsy estetään. Jos 
perunat täten keitetään ja hyvin sullotaan, voivat ne 
säilyä kauankin arvoaan menettämättä; ne saavat tosin 
happaman hajun ja maun, mutta siat syäoät niitä mie
lellään. Perunat voidaan tietysti myöskin keittää sitä myö
ten kuin niitä annetaan sioille, mutta siinä tapauksessa 
ei niitä tule keittää liian paljo kerrallaan, koska keitetty pe
runa, joka on ilman vaikutukselle alttiina, pian homehtuu.

Keittämisestä on se etu, että perunoissa oleva tärk
kelys joutuu kemiallisen muutoksen alaiseksi ja että siat
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voivat syödä niitä paljoa runsaammin kuin raakoja; ra
vintoarvo siitä tuskin sentään lisääntynee.

Perunoita lukuunottamatta on epätietoista, kannat
taako sikojen rauintoa keittää. €i ole nimittäin saatu 
seloille, ooioatko siat koroata keittämisestä syntyneet kus
tannukset ja lisääntyneet työt.

Hyoin hoidetuilla maatiloilla on tapana keittää oli
jasta erotetut rikkaruohonsiemenet, mutta tämä hyoin mie
titty toimenpide tarkottaa kai enemmän siemenien itämis- 
kyoyn kuolettamista kuin ravitsevaisuuden enentämistä.

Viime vuosina on koetettu juurikkaita nostcttaissa nai
misitta painerehua listityistä naateista. Tässäkin täytyy 
saada aikaan niin voimakas paine, että ilman pääsy tu
lee estetyksi. Siat syäoät kyllä tällä tauoin käyneitä 
naatteja, mutta tällaisen rehun käyttämisestä sikolääoässä 
ei oielä ole niin tarkkaa kokemusta, että sen edullisuutta 
naisi ratkaiseoasti annostella.

On sangen tärkeätä, että ruoka annetaan sioille koh
tuullisen lämpimänä; lämpömäärä ei saa kylmänäkään 
vuodenaikana alla alhaisempi kuin 12 ä 15 asteita. 
Koettamalla pysyttää meijeristä saadun pasteuriseeratun 
maidon lämpömäärää samalla asteella, sijattamalla re
huamme lämpöiseen paikkaan, tai aivan yksinkertaisesti 
peittämällä se joka taholta esim, nauhoilla säkeillä, nai
daan kyllä saada siihen sakotetut tehoaineet pysymään 
tällä lämpöasteella tarvitsematta käyttää keinotekoista 
lämmittämistä. Hinakin käy tämä helposti laatuun pie
nissä sikotarhoissa.

Kylmä ravinto alentaa ruumiin lämpöä, ja eläimet pale
levat ja värisevät siitä sekä saavat huonomman ruokahalun. 
Täten menetetyn ruumiinlämpönsä palauttamiseen käyttää 
eläin sen ravinnon, mikä muuten naisi tulla sen hyväksi 
ruumiinkaan lisääntymisellä. Kylmällä rehulla syöttämi
nen tietää siis suoranaista aineen menettämistä.

Syöttöajat.

määräajoin syöttäminen kuuluu hyvään järjestyk
seen. edellisessä on huomautettu, että pieniä porsaita
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ensimäisinä päivinä siitä, kun ne ovat otetut emonsa luota, 
pitää syöttää monta kertaa päivässä. Tämä ei kuiten
kaan ole välttämätöntä suurempiin sikoihin nähden, sillä 
paikkakin itse asiassa, erittäinkin mitä syöttilässikoihin 
tulee, olisi sopivampaa antaa ravintoa neljästi, 
kuin kolmasti päinässä, on tämä kuitenkin käytöllisistä 
syistä usein niin työlästä, että käypi vaikeaksi noudattaa 
määrättyjä syöttöaikoja, jota nastoin paljoa huokeam
paa on antaa ruokaa aamuin, keskipäivin ja illoin; ja 
parempi on syöttää kolme kertaa määrättyinä, kun neljä 
kertaa epämääräisinä aikoina.

Jos siat ovat tottuneet saamaan ravintonsa määrä
tyllä kellonlyönnillä, pysyvät ne levollisina tähän hetkeen 
asti; mutta jos niitä ruokitaan toisena päivänä liian ai
kaisin ja toisena liian myöhään, niin ei läävässä koskaan 
ole rauhallista. Siat käyvät levottomiksi ja ryntäävät 
ylös makuultaan joka kerta kun kuulevat jonkun lähes
tyvän.

Rina kun ruoka-annokset jaetaan, on katsottava, että 
kaukalot ooat tyhjät. Cllei niin ole laita, ooat ne huo
lellisesti puhdistettavat. Rehunpaljous tulee sen, joka hoi
taa ruokkimista, oppia sovittamaan niin, että kaukalot 
ooat tyhjät, kun eläimet ovat ravitut.

Syöttilässioilta, jotka saavat keskitettyä ravintoa, ku
luu 20 ä 25 minuuttia kylläisiksi tullakseen, mutta nuo
ret siat, jotka saavat karkeampaa rehua, tarvitsevat sii
hen vähän enemmän aikaa. Vanhoja, happamia, tahraan
tuneita jätteitä ei saa olla kaukaloissa, koska niin ollen 
nfokahalu vähenee, ja sentähden on se huono tapa ko
konaan hyljättävä että, niinkuin valitettavasti usein ta
pahtuu, kaukalot täytetään ilman muuta, joten siat eivät 
koskaan saa syödä loppuun mitä kaukalossa on, vaan 
voivat päivät päästään tulla kaukalolle ja lähteä sen luo
ta ja syödä mielin määrin. Tätä tapaa noudattaen ei 
sikoja saa syömään niin suuria rehumääriä, kuin jos ne 
kohta saavat syödä puhtaaksi mitä annetaan ja sitten 
levossa sulattaa ravintonsa ja hankkia itselleen hyvää 
ruokahalua seuraavan ruokinnan ajaksi.
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III

7,s 9,s8,4

Taloella
Kesällä
Koko ouoffa

kohti

10>2
9,<

Rehumäärä ja rehunmenekhi i läskikiloa kohti.
On itsestään seinää, että rehuannoksien suuruutta on 

lisättäoä sitä myöten kuin eläimet kasoaoat koolleen, mut
ta kun kaikki ryhmät eioät ooi samanikäisinä ja saman
kokoisina ottaa yhtä suuria rehumääriä, tulee sianhoita
jan koettaa .oppia souittamaan nämä asianhaarain mu
kaan, ja jos hän on tarkka, tulee hän ennen pitkää seloille 
siitä, mitä kukin ryhmä taroitsee. mitään narinoja oh
jeita ei siis noidu antaa rehuannoksien suuruudesta, mut
ta jos siat ouat hyötyisää lajia, ja jos niitä kasoamisai- 
kanaan on hoidettu edellisessä osotettuun tapaan, sekä 
jos niille syötfölääuässä annetaan ainoastaan rouheita ja 
meijerinjätteitä, niin noitunee sanon, että noin 5 rehuyk- 
sikkää on sopioa rehumäärä, kunnes ne kasannut 50 ä 
60 kilon painoisiksi, jolloin lisätään O,t rahayksikköä jo
kaiselta 10 kilon painonlisäykseltä. Jos rehuannoksiin si
sältyy juurikkaita, siat tuskin sentään jaksanut syödä 
niin paljon.

Tarkastamalla tuloksia ruokkimiskokeista, joita tehtä
essä eläimet eioät ole olleet muiden kuin tässä esitettyjen 
elinsuhteiden alaisina, uaan päinuastoin koko koeajan kulues
sa eläneet yhtäläisissä olosuhteissa, saattaa kertomuksessa 
yhteenasetetuista tiedoista hauaita, mistä hinnasta pai- 
nonlisäys on saavutettu. Vaikka tämä hinta on jonkun 
nenän uaihdellut eri koeryhmiin nähden, m. m. syystä että 
eläimet ouat eri tauolla höystyneet, on se kuitenkin huo
miota herättäuä ja ilmaisee naimaan tarkoinkin sen hinnan, 
josta läskiä naidaan tuottaa muillakin paikkakunnilla. ,

Kehittyminen on tässä jaettu kolmeen kasvukauteen, 
joiden rajana on 20 kilon painonlisäys, nimittäin:

K a s o u k a u s i
III

17,s kg. -57,skg. 57,skg. 57,-. kg. 57, s kg. 77,skg.

Rehuyksikköjä l kilon painonlisäykseen

— 8,o
— 8,o
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Ruokinta

Heikompi ..... 
normaali  
Voimakkaampi

7,82
7,94
S,08

82,5
92,3
88 ,e

3,o
4,2
4,5

17,5
17,5
17,5

5' -•
2 = 5
Z 3 -■ 
r- — O:

Paino kg.

H
11
CA c o •

-Js* s-
S-<5

Tästä näkyy, että tuotanto on kalliimpi taloella kuin 
suoella, ja että se käy kalliimmaksi, kuta suuremmat siat 
ouat. Cräässä kertomuksessa erinäisistä suurilla sioilla 
tehdyistä kokeista mainittakoon, että rehuyksikköjen me
nekki 1 kilon painonlisäystä kohti karttuu sangen sään
nöllisesti eläinten suuruuden mukaan, ja kun nämä tule- 
oat 150 kilon painoisiksi, kuluu 12,s rehuyksikköä jokaisen 
kilon painonlisäykseen.

Hyoin yleiseen luullaan, että mitä voimakkaampaa 
ravintoa annetaan, sitä huokeammaksi käy tuotanto, ja 
tämä näyttääkin todenmukaiselta. Tästä antavat kui
tenkin koekertomukset sen tiedon, että lisätyllä ruokin
nalla siat tietysti saadaan nopeammin teurastusval- 
miiksi ja sen johdosta uudistus vilkkaammaksi; mutta 
läskikilon tuotantohinta ei siltä tule halvemmaksi, kuten 
seuraaoat numerot osottauat:

H H 
f g

Kohtelu ja hoito.

Sikojen laita on samoin kuin muidenkin kotieläinten: 
jos niitä rääkätään iskuilla ja työkkäyksillä ja kohdellaan 
tylyllä puhuttelulla, tuleoat ne aroiksi, kärsimättömiksi ja 
vastahakoisiksi; mutta jos niitä kohdellaan ystävällisesti 
ja järjellisesti, tuleoat ne tyyniksi ja hyoänsäoyisiksi. 
Kahdesta eläimestä, joista toinen on leooton ja arka, toi
nen sävyisä ja tyyni, kasvaa jälkimäinen ehdottomasti 
paremmin. Sentähden onkin eläinten erikoiskohtelu ja
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muutama sana sikojen tavallisimmista taudeista.
Po rsimis kuu mettä estetään siten, ettei emäsian 

anneta lihottua liiaksi ja että sen sallitaan ahkeraan jalotella. 
Tämä tauti ilmestyy kolmen vuorokauden kuluessa porsi
misen jälkeen ja on huomattavana siitä, että ruokahalu vä- 
henee, puistutuskohtauksia sattuu, maidontulo ehtyy jo 
ruumiinlämpö nousee. Parannuskeinona sopii käyttää 
ulostavia aineita (rikkosuolaa), mutta jos kuumetta jatkuu 
tai jos se yltyy, on käännyttävä eläinlääkärin puoleen, 
koska porsaiden henki riippuu emän pikaisesta parane
misesta.

Ulostus tauti on hyvin tavallinen, ja on se vaa
rallinen pienille porsaille, jotka sitä potiessaan nopeasti 
laihtunut. Tämä tauti aiheutuu siitä, kun ei pidetä huolta, 
että emä saa syötäväkseen terveellistä ja tuoretta raoin- 
toa, ja samoin kuin porsaille annetaan juomaa puhdista- 
matfomista kaukaloista. Kuten mainittu, tulee maito sel
laisissa kaukaloissa sinihappameksi, ja seurauksena on 
ripulitauti. Tääkityksenä käytetään keitettyjä leseitä, vas- 
talypsettyä lehmänmaitoa, johon lisätään keitettyä vettä ja 
sokeria sekä, jos tauti on ankaraa laatua, myöskin vähän 
liihipulueria. Sitäpaitsi tulee eläimillä olla lämpöinen ja 
kuiva makuupaikka.

luiden h a paruns I. pehmeneminen (jäykis- 
tystauti, riisi, Rachitis) on nuorissa sioissa rainoaua tauti,

tunteminen yhtenä renkaana siinä asianhaarain ketjussa, 
joiden huomioonottaminen edistää sianhoidon menestymistä.

Sikojen ihon hoitoa ei suorastaan tarvitse ottaa huo
lenpitonsa esineeksi, sillä jos ne viihtyvät hyvin, pitävät 
ne itsensä tarpeellisen puhtaina. Ullitta sairauden aika
na ja jos ne viihtyvät huonosti, tulee niiden iho likaan 
ja ruvelle, ja siinä tapauksessa on hyvin hyödyllistä pes
tä niitä suopavedellä, joka on pari kertaa uusittava, mui- 
tama päivä väliä. Jos sikopiha on vesistön varrella tai 
jos siihen on laitettu lammikko, ottavat siat mielellään 
kylvyn helteisinä kesäpäivinä, jota ne muutenkin ovat 
taipuvaisia tekemään missä rapakossa hyvänsä.
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joka ikänä kyllä on liiankin tunnettu. Kuten edellisessä 
on mainittu/koetetaan sitä estää niin, että nuoret eläi
met lasketaan jalottelemaan raikkaaseen ilmaan ja aurin
gonpaisteeseen, jolloin ne samalla saanut tonkia eri
laisia aineita, joita vähitellen on koottuna sikopihaaiv 
kuten turpeita, sauiruukkia ja muita kalkkipitoisia karik
keita. Kun eläimiä ei naida laskea ulos, mikä on uursin 
tavallista talnisaikaan, naidaan pahan ehkäisemiseksi 
panna karsinaan puuhiiliä tai sakottaa ranintoon luu- 
jauhoja, etenkin helmi- ja maaliskuun aikana, jolloin 
riisitauti tavallisimmin esiintyy. Tauti ei itsessään ole 
torttuna, mutta jos yksi porsas on siihen sairastunut, le- 
uiää se tavallisesti useihin, koska kaikki ovat sille yhtä 
suuressa määrässä alttiina. On sentähden parasta heti 
taudin ilmestyessä panna rehun sekaan maksanrasuaa tai 
luujauhoja, jotka ajoissa käytettyinä usein voivat estää 
taudin yltymistä.

muutamat ehdottanut rehuluujauhoja, jotanastoin toi
set pitävät tuomasfosfaattia, joka sisältää sekä fosfori- 
happoa että rautaa ja kalkkia, parempana. Varmin mut
ta samalla kallein lääke on fosforiemulsiooni, jota kui
tenkin ainoastaan reseptillä voi saada apteekista.

Syöpäläiset rasittanut sangen yleiseen karjuja, joi
den luo emäsikoja eri karjastoista viedään astuttaviksi, 
mutta ne uoinat myöskin esiintyä pienissä porsaissa ja 
muutenkin kaikenikäisissä sioissa. Hiiden poistamiseksi 
käytetään monta eri keinoa. merirosvoa pidetään sangen 
tehokkaana, ja koska tämä aine on kaikinpuolin vaaratonta, 
sopii sitä suosittaa käytettäväksi. Tällä hierotaan eläi
men selkää ja kaulaa sekä korvien taustaa, ja jos tämä 
tehdään uudestaan kolmen tai neljän päivän kuluttua ja 
karsina puhdistetaan, pääsevät eläimet tavallisesti tästä 
rasituksesta.

Uskä vainaa toisinaan nuoria sikoja. Se on osit
tain seurauksena vilustumisesta, jolloin se ei ole vaaral
linen, ja häviää jälleen jotenkin pian, osittain esiintyy se 
ruttotaudin tapaisena keuhkotautina, joka on tarttuvaa 
laatua. Tässä viimeksimainifussa muodossaan noi tauti 
mennä jotenkin helposti ohi tuottamatta sen enempiä
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foppulause.
Terveet, sikiäoäiset ja voimakkaat siitoseläimet, no

peasti kasvava ja höystyvä sikiö, lämpöiset, valoisat, ti
lavat, hyvin tuuletetut läävät, alati hyvä ruokko ja hoito 
sekä ruokinta, joka, samalla kun se on halpa, jouduttaa 
eläinten kasvamista ja tuottaa hyvänlaatuista läskiä, siinä 
ne ehdot, joista riippuu

tuottava sianhoito.

vaurioita, mutta se voi myös, etenkin matalalla ole
vissa läävissä, joiden lattiat laskevat läpitsensä maaperän 
kylmyyden ja kosteuden, esiintyä pahanluontoisena, jo
ten porsaat, sensijaan että kasvaisivat, laihtuvat ja usein 
menehtyvätkin. Koska ruttona esiintyvä keuhkotauti voi 
sekä suoraan että välillisesti tuottaa suuria vahinkoja ja 
on vaikea saada poistumaan, on se ikävä vieras siko- 
läävissämme. Sen levenemistä on sentähden ehkäistävä 
siten, että sairaat eläimet erotetaan muista ja läävä de- 
sinfisioidaan tarkoin. Jos läävä on matalalla, on sen 
lattia korotettava ja eristettävä, niin että se tulee ole
maan vähintään kolmen desimetrin korkeudella maasta, 
ja rakennusta ympäröivä maaperä salaojitettava, jotta 
pohjavesi pääsisi valumaan pois. Viime aikoina on muu
tamin paikoin ruvettu ruiskuttamaan serumia kolmiviik
koisiin tartuttamattomiin porsaisiin, mutta tätä parannus
keinoa on toistaiseksi käytetty niin vähän, että on mah
dotonta tehdä mitään varmaa päätöstä sen hyödystä.
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