


 Kun minkinpennut syntyy siinä tulee aina 
menetyksiä. Eli jos naaras on liian lihava niin ei 
välttämättä hoida kaikkia pentuja tai jos naaras 
liian laiha. Kuntoluokka tärkeää. Nuoret naaraat 
myös hävittää enemmän pentuja kuin vanhat. 
Tarha kierretään aamusta joka päivä läpi ja jos 
näkyy pentuja verkolla tai pesässä ettei emo 
hoida niin laitetaan kuivauskaappiin 
lämpenemään. Tämän jälkeen pennut siirretään 
toiselle emälle joka on vanha naaras jolla on 4-6 
pentua.



 Kun penikoinnit on ohi pentukuolleisuus on 
yleensä pientä. Tarha kierretään joka päivä läpi 
ennen ruokintaa ja katsotaan että kaikki on 
kunnossa ja että emät syö hyvin. Pentuja 
aloitetaan yleensä laskemaan toukokuun 18 päivä 
ja silloin nähdään paremmin kuinka pennut on 
lähteneet kehittymään ja jos ilmenee ettei emä 
ole hoitanut pentuja hyvin voidaan siirtää toiselle 
emälle. Myös yli 8 pentueet tasataan niin että 
siirretään toiselle emälle ja samaten emät joilla 
on vain yksi pentu siirretään toiselle.



 Märkäpennut ei ole ollut ongelma moneen 
vuoteen. Uskon että tähän vaikuttaa se että 
emät ovat sopivassa kuntoluokassa ja 
ruokinta on onnistunut. Rehua nostetaan 
penikoinnin jälkeen joka päivä maltillisesti ja 
ruokintaan käytetään aikaa. Myös hyvä 
rehuhygienia on tärkeää eli meidän tarhalla 
on rehuvarasto jossa on kylmäkone joka on 
säädetty + 4 asteeseen. Siilo pestään 
päivittäin ja trukki pidetään puhtaana.  Myös 
pentuverkot pyritään pitämään puhtaana.



 Jos märkäpentuja ilmenee niitä hoidetaan 
antibiootilla  esimerkiksi Amovet, emälle 
annetaan 1ml ja pennuille myös n. 0,2 ml ja 
kuivikkeet vaihdetaan samalla uusiin. Jos 
märkäpentuja ilmenee paljon ei aika yleensä 
millään riitä kaikkien hoitamiseen ja tällöin 
antibiootti kuuri rehun mukana on järkevin 
vaihtoehto.



 Kesäkuun alusta lähtien pentuja joilla ongelmia 
siirretään pentusairaalaan. Yleensä ongelmat 
alkaa tarhalla kesäkuun toisella viikolla. 
Imetysanemiaa alkaa esiintyä emillä joilla paljon 
pentuja ja pentu menetyksiä tulee puremien 
takia. Purennat johtuu siitä ettei pennut ole vielä 
oppineet juomaan vettä ja syömään kunnolla 
rehua. Emät joutuu tällä aikaa koville. Purenta 
aika kestää yleensä noin viikon ja tällöin rehuun 
lisätään B vitamiini lisä ja rehuun lisätään vettä 
jotta pentujen olisi helpompi syödä sitä.



 Imetysanemiaa esiintyy juhannukseen asti ja 
tarvittaessa emille annetaan suolaliuosta 30 
milliä pistoksena. Myös rehuun jolla emät 
ruokitaan lisätään kasvirasvaa imetysanemian 
vähentämiseksi kesäkuun alusta alkaen.  Meidän 
tarhalla on käytössä juomakupit jotka asennetaan 
nipan alle, tämä helpottaa pentujen juomaan 
oppimista. Myös paine lasketaan alhaalle juoma 
automaateissa. Rokotukset tehdään juhannuksen 
jälkeen ja pentujen erottelu aloitetaan heinäkuun 
alussa. Kun pennut ovat paikoillaan kuolleisuus 
on yleensä ollut hyvin pientä koko kesän ja vasta 
syksyllä se on kohonnut.



 Pentusairaalaan kerätään pennut joilla 
ongelmia
◦ Huonosti kehittyneet pennut

◦ Puremat

◦ Emä kuollut imetysanemiaan, pennut sairaalaan

 Helpompi hoitaa pentuja kun kaikki samassa 
paikkaa, säästyy aikaa hoidossa kun ei 
tarvitse kiertää koko tarhaa



 Sairaala koostuu 4 laatikosta ja yhteen 
laatikkoon menee noin 15 pentua
◦ Jokaisen laatikon yläpuolella on lämpölamppu

 Pennut voidaan siirtää sairaalaan kun ovat 
noin 28 vuorokautta vanhoja

 Pentuja pidetään sairaalassa 3-7 vuorokautta

 Sitä mukaa kun pennut kehittyy niin sairaalaa 
tyhjennetään eli isoimmat pennut viedään 
tarhalle 6 pentua/häkki



 Ruokinta tehdään aamulla ja illalla
◦ Rehu tehdään lieväksi ja sekoitetaan 

vasikanmaitojauhetta rehuun

◦ Tarvittaessa antibioottia rehun mukaan esimerkiksi 
Linkomixiä

 Vedet vaihdetaan päivittäin

 Pidetään muutenkin siistinä sairaala



 Sairaala ollut käytössä 3 vuotta. Tällä hetkellä 
2 yksikköä

 Sairaalan kautta kulkenut vuosittain noin 500 
pentua

 Hyvä hankinta, pystynyt pelastamaan pentuja 
ja aikaa säästynyt pentujen hoidoissa


