Onnistumisen edellytykset porsaiden vierotukseen
Vierotuskäytännöillä on suuri merkitys vierotettavan porsaan terveyteen ja hyvinvointiin. Porsaat
vieroitetaan aikaisintaan 28 vuorokauden ikäisenä ja 7 kilogramman painoisena. Porsaat voi vieroittaa aikaisemmin ainoastaan, jos eläinten terveys ja hyvinvointi vaarantuu, mutta tällöinkin porsaiden pitää olla vähintään 21 vuorokauden ikäisiä ja ne on siirrettävä tätä tarkoitusta varten varattuihin tiloihin. Alle neljän viikon ikäisen porsaan suolisto ei ole vielä tottunut kiinteän ruuansulattamiseen riittävän tehokkaasti, joten siksi on vältettävä liian nuorten porsaiden vierottamista.
Vieroitus on porsaalle stressaavaa, moni tuttu ja turvallinen asia ympäriltä häviää ja porsas joutuu
kertarysäyksellä tottumaan moneen uuteen asiaan. Emon tuoma turva, lämpö ja maito häviää, pitää opetella löytämään ja syömään uutta ravintoa, tuttu karsina vaihtuu, kaverit voivat muuttua ja
arvojärjestys uudessa porukassa pitää selvittää. Samaan aikaan myös emakolta saadut vasta-aineet ovat hävinneet ja oma vasta-aine tuotanto käynnistyy. Lisäksi olosuhteet ja ympäristön mikrobit muuttuvat uusiksi.
Mikäli porsaat vieroitetaan vähintään 28 vuorokauden ikäisenä ne ovat usein painavampia ja niiden ruuansulatuskanava on paremmin sopeutunut käyttämään uutta ravintoa hyväkseen. Tavoitteena on, että 28 vrk ikäinen porsas syö 400 g rehua ennen vieroitusta ja 600 g kolme päivää vieroituksen jälkeen. Yleensä nämä porsaat kasvavat paremmin kuin aikaisemmin vieroitetut toverinsa. Tiloilla, joilla porsaita vieroitetaan nuorina, joudutaan usein käyttämään myös enemmän
mikrobilääkkeitä.
Vinkkejä vierotukseen
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Vierotusikä 28 vuorokautta, ei koskaan alle 21 vuorokautta
Riittävä vierotuspaino vähintään 7 kg, mieluiten 7,5-8 kg
o Pidä pienet (alle 6 kg) porsaat omissa karsinoissaan, jossa ne saavat tarvitsemansa
lisähoidon
Porsaat ovat tottuneet uuteen rehuunsa jo ennen vierotusta ja osaavat juoda vettä nipasta.
Ensimmäisinä päivinä vierotuksen jälkeen porsaille kannattaa tarjota lämmintä vettä tai
nestemäistä rehua erillisestä kaukalosta.
Minimoi vieroitusstressi. Sekoita pahnueita niin vähän kuin mahdollista
Älä koskaan laita pieniä huonosti kasvaneita porsaita nuorempien joukkoon
Vierotusosastoiden pitää olla aina puhtaita, desinfioituja ja kuivia ennen porsaiden siirtoa
Vierotuskarsinoissa on riittävästi hyvä laatuista tonkimismateriaalia ja kuiviketta
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