OHJEITA
KOTITARVESIKOJEN
PITOON

SIAT

Kotitarvepossuja pidetään yleensä keväästä syksyyn.
Possut ostetaan noin 20-25 kiloisina ja kasvatetaan
teuraspainoon loka-marraskuulle.
Selvitä teurastuspaikka ja teurastaja etukäteen syksyksi.
Ennen possujen ostoa on rekisteröidyttävä sikojenpitäjäksi
ja hankittava pitopaikkatunnus maaseutuviranomaiselta.
Siat on oltava merkittyjä joko korvamerkein tai
tatuoinnilla.
Sika on erittäin älykäs laumaeläin. Porsaita on oltava
vähintään kaksi.

Useimmat kotitarvesiat pidetään ulkoaitauksessa, jonne on
rakennettu sääsuoja. Suojan tulee olla riittävän tilava ja
suojaava. Pohjalle laitetaan olkipehkuja. Aitaus voi olla
aidattu joko puu- tai sähköaidalla. Koska sika tonkii
kärsällään ja saa verkon helposti nostettua, ei pelkkä
verkkoaita riitä. Aitaus ei voi olla liian iso. Sika on
laiduntava, utelias eläin, joka mielellään tutkii
ympäristöään. Samalla se muokkaa maapohjaa ja kesän
jälkeen alue on täysin juolavehnätön. Aitaus voikin siirtyä
seuraavana kesänä kasvimaaksi.
Sialla pitää olla lätti eli mutakuoppa/alue, jonne
lasketaan päivittäin vettä. Sian nahka palaa auringossa
todella helposti ja se kylpee mudassa suojatakseen ihonsa.
Pienet possut paleltuvat helposti, joten suojan tulee olla
riittävä, jos hankit possut aikaisemmin keväällä. Iso sika
pärjää jo paremmin syksyn viileillä, mutta ennen lumia on
ne joko siirrettävä sisätiloihin tai teurastettava.
Ruoka ja juoma-astioiden tulee olla tukevia, helposti
puhdistettavia ja kenties jossain telineessä tai muuten
kiinnitettyinä.

RUOKINTA:
- sika on sekasyöjä, kuten ihminenkin
- tutustu ruokintaoppaisiin ja hanki tietoa!
- perusta ruokinnalle muodostuu esimerkiksi
ohrajauhosta
- lisäksi valkuaista esim. rypsi, maitotuotteet, kala
(vain alkukasvatuksessa)
- ruuantähteet, kasvikset, leipä, jauhot, ryynit, peruna
- raikas vesi, kivennäiset, nuolukivi
- heinää, olkea
- myös valmiita rehuseoksia on saatavana
maatalouskaupoissa
- possut ruokitaan kolmesti päivässä, kasvaessa
kahdesti päivässä
- ruokamäärät kasvavat muutamasta litrasta
kymmeniin litroihin päivässä sian kasvaessa!

Sikojen sairauksia:
- Afrikkalainen sikarutto on helposti leviävä vakava
eläintauti, jonka aiheuttaa asfivirus.
- Suu- ja sorkkatauti on maailmanlaajuisesti
merkittävin sorkkaeläinten virustauti. Viruksesta
tunnetaan seitsemän serotyyppiä. Virus leviää
erittäin helposti ja tarttuu nautoihin, lampaisiin,
vuohiin, sikoihin, poroihin ja luonnonvaraisiin
sorkkaeläimiin. Tauti kuuluu Suomessa
vastustettavien, helposti leviävien eläintautien
ryhmään.
- Sikaruusuksi kutsutun sairauden aiheuttaja on
Erysipelothrix rhusiopathiae -bakteeri.
Possujen kasvattaja on rokottanut ne sikaruusua
vastaan tai voit itse rokotuttaa possusi.
Tutustu eri sairauksiin ja niiden ehkäisyyn Eviran
sivuilla!

Tietoa sioista:
evira.fi
sikatieto.fi
maatiainen.fi
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