


 Calf Management, Disease 
Costs, finding sick calves 

Vasikoiden hoito,  
Sairauksien kustannukset 
Miten tunnistaa sairaudet 
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• Yleiskatsaus Wisconsinin ja USA:n maidontuotantoon 

• Vasikoiden kasvatus 

• Perusteiden tarkastelu 

• Ongelmien ehkäisy 

• Kalorit, ravitsemus 

• Sairauksien kustannukset 
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Wisconsinin Karjat 
 • Suuri enemmistö on Holsteineja  (92%)  

• 3.5% Jersey 
• Tasainen poikimakulttuuri, ei kausittaisuutta 
• Keskikarjakoko Wisconsin 117 lypsylehmää 

• Vuonna 1970 – 28.3 lypsylehmää 
• Maitosektori osuus 26.5 MRD dollaria Wisconinin taloudessa 
• Tänään 1.27 miljoonaa lypsylehmää 
• 11.85 mrd kg maitoa vuosittain 
• Keskituotos  9,840 kg  

 



Vasikoiden managementti 

• Onnistumisen avaimet (neljää C:tä) 

• Colostrum - ternimaito 

• Calories – ruokinta, kalorit 

• Comfort - mukavuus 

• Cleanliness - puhtaus 



Vastasyntynyt vasikka 

• Ensikosketus “kylmään” maailmaan 

• Immuunisysteemi on vielä kovin minimaalinen 

• Vasikan vatsa pystyy vastaaottamaan isokokoisia 
proteiinimolekyylejä (ja bakteereja) 

 

 



Vasikan ensimmäinen ympäristö 

Poikimakarsina 

• Avainsana on puhtaus 

• Vasikka syntyy (toivottavasti) nokka edellä 

• Nokka tunkeutuu pehkumateriaaliin 

• Lehmä seisoo = vasikka putoaa nokka edellä 

• On oleellista, että vasikka ei saa ensimmäisenä lantaa 
ja likaa suuhunsa   

 



Vasikan ensimmäinen ympäristö 
Poikimakarsinan 
arviointi 
• Polvitesti – polvistu 

30 sekunniksi 
pehkuun 

• Kun nouset, 
polvien olisi 
oltava puhtaat 
ja kuivat  

 



Vasikan ensimmäinen ympäristö 
Lehmä 
• Puhtaus 
• Vasikka etsii utaretta 

suullaan ja päällään  
• Lehmän oltava puhdas 
• Vasikan ei tulisi saada 

patogeenejä 
• Olellista on jalkojen ja 

utareen puhtaus 



Vasikan siirto lehmältä– USA:n lukuja 

Aika Prosenttiosuus  
Heti – ennen kuin vasikka imee 
emää 

55.9% 

Imemisen alettua mutta 12 tunnin 
jälkeen 

22.2% 

12-24 tunnin välillä 14.6% 
> 24 tunnin jälkeen 7.3% 

• Minimoi tautien välittymisen riski  



Ternimaito 

• Kalorit & Puhtaus 

 



Ternimaito 

• Pitää olla ensimmäinen vasikan nauttima aine  

• Vältä “lanta-ateriaa”  

• Paras alku takaa vasikan kehittymisen! 

• Alhainen seerumi, kokonaisproteiini: OR=3.98 

 



Ternimaito 

konmponentti 

Lypsyn numero 
1 2 3 4 5 11 

Terni- 
maito Välimaito 

Koko-
nais 

maito 
Kiintoaineet, % 23.9 17.9 14.1 13.9 13.6 12.5 
Rasva, % 6.7 5.4 3.9 3.7 3.5 3.2 
Proteiini*, % 14.0 8.4 5.1 4.2 4.1 3.2 
Immuniglobuliini, % 6.0 4.2 2.4 0.2 0.1 0.09 
Laktoosi, % 2.7 3.9 4.4 4.6 4.7 4.9 
Mineraalit, % 1.11 0.95 0.87 0.82 0.81 0.74 
Vitamiini A, ug/dl 295.0 - 113.0 - 74.0 34.0 

 



Ternimaidon tärkeys 

Holstein vasikoille annetun ternimaidon määrä 
suhteessa kuolleisuuteen 12 tunnin aikana 
syntymästä  
Ternimaidon määrä (kg) Kuolleisuus (%)* 

2 to 4 15.3 
5 to 8 9.9 

8 to 10 6.5 



Ternimaito ja kalorit 

Vasikan rodun ja painon suhde ternimaidon tarpeeseen syntymän 
jälkeen jokaista ruokintakertaa kohden 

Rotu pienet* keskikokoiset* isot* 
Paino, kg 25 30 35 40 45 50 
Ternimaito**, kg 1.25 1.50 1.75 2.0 2.25 2.50 

* Pienet= Jersey; Keskikokoiset= Ayrshire ja 
Guernsey; Isot = Holstein and Brown Swiss 

** Ternimaitoa ruokintakertaa kohden 
 (4 - 5% painosta) 



Ternimaidon managementti 

 Hyvän ternimaidon käyttöresepti 
 Laadukas ternimaito (enemmän kuin 100 g IgG ) 

• Keräysaika - Colostral IgG concentration :  

• 6 tuntia (17%), 10 tuntia (27%), tai 14 tuntia (33%) 

 Puhdasta 

 Nopeasti 

 
 



Ternimaidon managementti 

 Ternimaidon keräys:  On tehtävä mahdollisimman 
puhtaissa olosuhteissa. Likaantunut ternimaito 
aiheuttaa maidon absorption vähenemistä vasikan 
vatsassa ja aiheuttaa sairastumisriskin kasvun.   

 Laadun arviointi: Varmista, että vasikka saa 
korkealaatuista ternimaitoa, jotta passivinen siirto ja 
terveys mahdollistuvat. 



Ternimaidon laadun arviointi 

 Visuaalinen arviointi:  
 Tiputtaako lehmä maitoa vai ei 

 Utaretulehdusmaitoa ei vasikalle 

 Ei kustannuksia tässä menetelmässä 

 Luotettavuus: alhainen 

 



Ternimaidon laadun arviointi 

 Colostrometri: Erottelee huonon ja hyvän maidon 
laatua.  

 Menetelmän kustannukset: matalat - noin $30 

 Luotettavuus: alhainen tai keskikertainen 

 Hyvälaatuinen ternimaito on “vihreällä skaalalla” 

 Ohje: ternimaidon tulee olla huoneen lämpöistä.  
 Lämpövaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti, joten 

tarkkuutta ja huolellisuutta mittauksessa 

 



Ternimaidon laadun arviointi 

 Brix Refractometri  
 (mittausalue 0-32) 

 Hyvän laadun raja:  22% ja yli = hyvä laatu 

 Luotettavuus: keskikertainen- hyvä 

 Kustannukset: $50-$100 



Ternimaidon korvaajat 

 Vastaa kohtuullista ternimatoa laadullisesti 
 Käytetään kun hyvälaatuista ei ole saatavissa 
 Ei suositella käytettäväksi jatkuvassa 

normaaliruokinnassa 
 Jos on sairastumisriski, pastörointi voi olla 

avuksi  



Riskien hallinta 

 Puhdista desinfioi kaikki ternimaidon käsittelyssä 
käytetyt välineet 

 Varastoi ternimaito jääkaapissa 48 tuntia 

 ÄLÄ KOSKAAN jätä maitoa huoneenlämpöön  
 Bakteerit tuplaantuvat joka 30 minuutti 

 Ternimaitoa voi pakastaa enintään 6 kuukautta 
 Sulatuksessa ei pidä käyttää liian kuumaa lämpötilaa 



Ruokinnan ajoitus 

 Jos vasikka ei juo suositeltua määrää, vasikka on 
pakkoruokittava  

 Ternimaidon absorboituminen  6 tuntia syntymästä on 
66% ja  12 tunnin kuluttua 47% 

 Toisessa juotssa on alhaisempi absorbotumisaste kuin 
ensimmäisessä juotossa.  

 Passiivisen siirron epäonnistumisen riski kasvaa, jos 
ternimaito juotetaan kahtena eri kertana. Pitää antaa 
yhdellä kerralla 

 

 



Pakkoruokinta vs tuttipullo vs lehmä 
 Tuttipullo versus pakkoruokinta letkulla 
 Jos terniä vähemmän kuin 3 litraa > 

immunoglobuliinin absrobtio voi tehostua 
tuttipullolla verrattuna letkuruokintaan  

 Jos terniä 3 litraa tai enemmän, eroa ei ole 
absorbtiossa. 

 



Vasikan kasvuympäristö 

Juotossa olevat vasikat 

• 74.9% ovat yksilökarsinoissa (ulkona tai sisällä) 

• 23.6% ryhmäkarsinoissa 

Wisconsinissa trendinä on siirtyminen enemmän 
sisäkasvatukseen ja ryhmäkasvatukseen 

 



Lehmät ja vasikat 

• Siirto lehmältä 12 tunnin sisällä 

• Pidetään erillään lehmien tiloista 

• yksilökarsinat 

• iglut 

• ryhmäkarsinat 
• USA:ssa yli 95% vasikoista siirretään 24 tunnin sisällä 

• Puhtaus , ripuli , hengitystiesairaudet 



Kalorti ovat tärkeitä 

• Ruoki riittävästi 
• Anna vasikan kerätä energiaa 

 



Kuivituksen tärkeys 

1. Vasikka makaa kuivikkeen päällä, jalat näkyvissä 
2. Vasikka on hieman kaivautuneena 

kuivikkeeseen, mutta jalat ovat osittain 
nähtävissä. 

3. Vasikka on syvällä kuivivikemateriaalissa siten, 
että jalat ei ole nähtävissä. 

 Jos arvio on 2 > käytä vasikkatakkia  

 



Vuoden 2012 lämpötilat Wisconsinissa 
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2012 lämpötiloja - vastasyntyneet 
Thermal Zone taajuus propsenttia 

Termoneutraalin 
Tason yläpuolella 

102 28 % 

Termoneutraalin 
tason alapuolella 

240 66% 

Päivät jolloin 
vasikat kuluttavat 

energiaa 

333 91% 



Lämpötilan vaikutus päiväkasvuun 
lämpötila

(C) 
0.5 kg/pv 0.75 kg /pv 1.0 kg/pv 

-5 Paino laskee 0.41 0.79 

0 0.01 0.48 0.86 
5 0.12  0.55 0.92 

10 0.20 0.62 0.98 
15 0.29 0.69 1.04 



Korkeamman ruokintatason hyödyt 
 Maitotuotos kasvaa 850 kg jokaista ennen vieroitusta 

tapahtunutta yhden kilon keskipäiväkasvua kohden.  (Soberon et 
al., 2012). 

Utareen kasvukehitys on 5.6 kertaa nopeampaa niillä vasikoilla, 
jotka ovat saaneet korkeaenergistä ravintoa ennen vieroitusta 
(Soberon et al., 2012). 

Poikimaikä lyhenee 27.5 päivää muihin verrattuna (Raeth-
Knight et al., 2009). 

Aktivoi kasvuhormooni –IGF-I  systeemin aikaisemmin kuin 
matalamman energiatason vasikoilla (Bartlett et al., 2006) 
 



Kalorien tarve 
Lisäkalorien hyödyt(Ollivett et al, 2012 - JAVMA) 

• Vasikat altistettiinCryptosporidium Parvuumille 

• 0.30 Mcal/kg (28% proteiini 20% rasva) vs         0.13 
Mcal/kg ( 20% proteiini 20% rasva) 

• Paranemisaika parani 

• Päiväkasvu lisääntyi 

• Maidon käyttötehokkuus  (vasikan 
ruoansulatuksessa) parani 

 



 
Maitojuoton ohjelmointi 

Ikä  alussa lopussa 

0-4 pv  ternimaitoa + 3 l maitoa 2 kertaa/pv 

4-30 pv 7.0L 13.0L 

31-45 pv 13.0L 11.0L 

46-60 pv 11.0L 3.0L 

Total    543L 



Ruokintakoe - Cornett & Stanton 
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Ruokintakoe - Cornett & Stanton 
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Kasvujen vertailu 
 

Paino 45 päivän iässä  
Ad libitum ruokitut*  82.1 ± 2.30 kg 
Cornett & Stanton     77.41 ± 8.82 kg 
Keskimääräinen päiväkasvu 0-56 päivässä** 
0.63 kg/d -  Korkea proteiinipitoisuus 2x MR 
0.70 kg/d – Ad lib hapanjuotto MR 
  Cornett & Stanton - 0.69 ± 0.13  

 
 

*Sweeney et al., 2010 

* *Hill et al, 2014 

 



Vieroitusvaihe 
 Muunnos yksimahaisesta märehtijäksi 

 Tarve kiinteän rehun syöntiin 

 Kiinteä aines stimuloi märehtijän taipumuksia 



Vähennä maidon määrää 
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Vieroitusvaihe 

• Wisconsinissa keskiverto vieroitusikä on  8.5 viikkoa 

• Tavoite: syntymäpaino tuplataan 8 viikossa 

• Suositukset 

• Vettä saatavilla  1 päivän iästä alkaen 

• Starttirehu  4 päivän iästä lähtien  

• Vieroitusvaiheessa tarve on 1kg/pv 

• Heinä hidastaa märehtijäkehitystä ja pidentää 
vieroitusta  

 



Vieroitukseen sopeutuminen 
Etsi huonosti kasvavia vasikoita 
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Vieroitus stressaa 
Stressin ja pelon vaikutukset 

• Energiasysteemit aktivoituvat – glukoosia ja yksikertaisia proteiineja sekä rasvaa erittyy 

• Sydämen lyönnit liääntyvät, verenpaine kasvaa ja hengitys tihenee 

• Ruoansulatus hidastuu 

• Sukupuolinen kehitys hidastuu 

• Immuniteetti heikkenee  

• Kivunsieto heikkenee  

• Muisti paranee 

• Aistisensitiivisyys lisääntyy (näkö, ääni, hajut) 

 



Stressi – pelko -systeemi 
• Pelko 

• Nopea palautus perustasolle 
• Sydämen lyönti, hengityksen taso, verenpaine alas 
• Immunity resumes (ramps up) 
• Seksuaalisuus, ruokahalu palaavat normaaliksi 
• Kipuvaste, muisti ja aistit tasoittuvat 

• Jos stressi ja pelko vältetään, vasikat palaavat 
normaaleiksi 

• Ei voida välttää 
• Pelko-systeemi jatkuu 
• Immunitaso alenee 



Mikä vasikkaa stressaa 

• Nälkä 

• juottovaiheessa 

• Vieroituksen aikana 

• Vasikka juo keskimäärin 10 litraa 
päivässä (C. Todd) 

 



Stressaavat tekijät 

Liikkuminen 

• Ruokinta 

• Uusi ruoka 

• Sosiaaliset 
tilanteet 

• Taudit 

• Siirrot 

 

 



Stressaavat tekijät 

Vasikoita siirrettäsessä 
• Uusi ruokintalaite 

• Kuinka sitä käytetään?  

• Missä se on? 

• Uusi juottolaite (vesi) 

• Kuinka sitä käytetään?  

• Missä se on? 

 



Käytön helppous 



Vieroitus- vältä suuria muutoksia 
 Ota iisisti 

• Vaiheittainen vieroitus toimii parhaiten 

• Rajoita määrää  1/3- 1/2 joka viikko 

• Korvaa maitoa lämpimällä vedellä 

• Paljon puhdasta vettä ja vasikkarehu 

• Vähintään 1 kg/pv viimeisen maitojuoton jälkeen 

• Älä rokota tai poista sarvia tänä aikana 
   
 
 



Sosiaaliset muutokset 
• Minimoi vasikoiden sekoittaminen ja uudelleen ryhmittely 

• Toimi ryhmien suhteen  all-in-all-out -periaatteella 

• Rittävästi lepo- ja ruokailutilaa 

• Kilpailu = eri kasvunopeus 

 

 



Vasikasta lehmäksi 

Poikiminen 24 kk iässä 
Ei poikimaongelmia 



Taudit - sairaudet 



Taustaa 

On olemassa lisääntyvää tutkittua tietoa siitä, 
että vasikan ensimmäiset 90 päivää ovat 
ratkaisevia sen elinaikaiseen terveyteen ja 
tuottavuuteen. 
 
 Sairauksien pitkäaikaiset vaikutukset: 

• ripuli 

• hengitystiesairaudet 

 



Ripuli- aiheuttajat 
• Enterotoxigenic Escherichia coli K99*B 

• Salmonella spp*B  

• Bovine rotavirus *V 

• Bovine coronavirus *V 

• Cryptosporidum parvum *O 

 

*B : Bacterial (herkkä antibiooteille) 

*V: Viral (rokotus paras) 

*O : Oocyte ( puhtaus) 

   Zoonotic 

 



Ripuli- vaikutukset 90 päivän jälkeen 

• 2.5 kertaa todennäköisemmin myydään toiseen 
karjaan 

• 2.9 kertaa todennäköisemmin poikii 900 päivän 
päästä noin kuukautta myöhemmin kuin terveet 
vasikat (Waltner-Toews et al., 1986)  

• Pienentää ensimmäisen laktaation energiakorjattua 
305d maitotuotosta jopa 304 kg  (Svensson and 
Hultgren, 2008)  



Napanuoran paras hoitotapa 
 Upota napanuora  7% jodiliuoksee ensimmäisen 2 päivän 

aikana.  Käytä liuosta runsaasti peittääksesi napanuoran 
kiinnityskohdan. Jos napanuora on likainen lannasta, toista 
käsittely 3- 4 päivän ajan kunnes napanuora on kuiva. 

 Ilman jodia- Riski on 3.48-kertainen 

 Napatulehdusten keskimääräinen esiintyminen USA:ssa on  
1.6%.   Tavoite on alle 1%. 

 



Hengitystiesairaudet 

• Pasteurella multocida *B  

• Mannheimia haemolytica *B  

• Mycoplasma bovis *B   

• Histophilus somni *B  

• Bovine herpesvirus-1 (BHV-1) *V 

• Parainfluenza 3 virus (PI3V) *V 

*B : Bacterial *V: Viral  

 



0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

1,1 

56-98 98-180 180-270 270-381 

BRD+  

BRD- 

Hengitystiesairauden (BRD) 
vaikutus keskipäiväkasvuun 

Ke
sk

ip
äi

vä
ka

sv
u 

(k
g/

da
y)

 

Time Period of Measurement (days) 
* P<0.05 

* 
* 

* 



Selviytymisestä laktaatioon 

BRD:hen 
sairastuneet 

Terveet kerroinsuhde 

Toden-
näköisyys 
poikimiseen 

63 - 73%  
n = 238 

84% 
n = 1105 

2.7 
(1.7 to 3.6 

in stratified 
analysis) 

 



Kuolleisuus ennen poikimista 
7% (93/1,293) hiehoista kuoli kokeen alun (8 viikkoa) ja poikimisen 
välillä  

Maidontuottajan 
Ilmoittamat kuolemat 

Kaikkien kuolmien jakauma 

Hengitystiesairaus 47% (44 /93) 
Tapaturma 27% (25/93) 
Muut sairaudet 14% (13/93) 
Muut 1% (1/93) 
Tuntematon 11% (10/93) 



Poistot 
12% (162/1,392) hiehoista poistettiin ennen poikimista 

 perussyy Siirtojen osuus 
Hedelmättömyys, vasikan 
menetys 

32% (51/162) 

Huono kasvu 22% (36/162) 
Myynti toiselle tilalle 22% (35/162) 
Muu kuin hengitystiesairaus 16% (26/162) 
tapturma 4% (6/162) 
Bovine Respiratory Disease 2% (3/162) 
Muu tai tuntematon 3% (5/162) 



Poikimaikä 
Bovine Respiratory Disease (BRD) 

 KYLLÄ: 27% (42/157) poikivat 25 kk jälkeen 

 EI: 17%(159/929) poikivat 25 kk jälkeen 

 

Todennäköisyys hiehon poikmiseen ennen 25 kk ikää oli 40% 
alempi (todennäköisyys=0.6-CI: 0.4-0.8) vasikoilla, joilla oli 
hoidettu  BRD verrattuna vasikoihin, joilla ei ollut BRD, P<0.01.   

 

 



Pitkäaikaiset vaikutukset 
• Kasvanut kuolleisuusriski ennen poikimista (Waltner-

Toews et al., 1986; Stanton, 2012),  

• Alentunut kasvu (Virtala et al., 1996, Stanton 2012),  

• Poikimaiän kasvu (Waltner-Toews et al., 1986; Correa et al., 
1988, Stanton, 2012)  

• Kasvaneet poikimavaikeudet (Warnick et al., 1994, 
Stanton, 2012) 

• 4 tai useampi  BRD => 1.9 kertaa suurempi 
todennäköisyys poistoon ensimmäisen laktaation 
aikana. (Bach, 2011) 

 



Sairauksien kustannukset 
• hoidot,  
• Menetetään eläimiä, 
• Menetetään kasvatuspanos,  
• Jälleensairastumisen riski kasvaa 
• Geneettinen menetys 
• Hyvinvointi laskee 
• Vaikutus ihmisen hyvintointiin  



Geneettiset menetykset 

Uudistuskarja 
(70) 

myy 



Geneettiset menetykset 

Uudistuskarja 
(70) 



lyhytaikaiset( akuutit) pitkäaikaiset(krooniset) 
Anorexia Pitkittyneet oireet 
masennus kuolema 
uneliaisuus poikimavaikeudet 
yskä Muut infektiot? 
hengitysvaikeudet 

Sairauksien vaikutukset vasikkaan 



Hoitajan ongelmat 
lyhytaikaiset pitkäaikaiset 

väsymys toivottomuus 

turhautuminen haluttomuus 
 

Työmotivaation alentuminen Kyvyttömyys havaita 
eläinsairauksia 

toivottomuus Päätöksentekokyky alenee 

Zoonoottinen (tietyt sairaudet) 



Sairauksien diagnosointi ja 
löytämien 



Sairaiden löytämien ja seuranta 
• Sairaiden löytäminen ryhmästä 

• Sairaan eläimen käytöksen ymmärtäminen 

• Sairauksien estäminen enne kuin ne puhkeavat 
epidemiaksi 



Vasikoiden terveyden luokittelu 

http://www.vetmed.wisc.edu/dms/fapm/fapmtools/8calf/calf_healt
h_scoring_chart.pdf 



Vasikoiden terveyden luokittelu 



Vasikoiden terveyden luokittelu 
• Käymällä kaikki vasikat yksilöllisesti läpi, voit päättää löydätkö 

oikeasti sairaat yksilöt ryhmästä 

• Puhdista kuumemittari eri vasikoiden välillä 

• Vaihda käsineitä eri vasikoiden välillä 



Miten löytää sairas vasikka? 
Opi tuntemaan, miltä sairas näyttää ja käyttäytyy 

Sairaskäyttätyminen 



Sairaskäyttäytyminen 

Kuume 

Masennus 

Ruokahalun alentuminen 

Janon hiipuminen 

Ympäristöä tutkiva käytös hidastuu 

Alentunut sosiaalisuus 



Sairaus ja motivaatio 

Sairaskäyttäytyminen ei ole refleksi  

Voidaan keskeyttää jos tarpeen 

Esimerkiksi: 

 Huolenpito jälkeläisestä (lehmä-vasikka) 

 Oman elämän pelastaminen 

 lisääntyäkseen 

 



Sairaskäyttäytyminen - naudat 

Naudat eivät osoita kipua eikä sairautta 
helposti 

 Saalisettavan eläimen sairauden 
osoittaminen on haitallista  

 lajikohtaisten indikaattorien tarve 
kasvaa, jotta sairaskäyttäytyminen 
osataan havaita  



Sairauksien havaitseminen 

1. Seuraa vasikoita useita kertoja päivässä 
2. Älä seuraa vasikoita heti käsittelyn tai 

karsinapudistuksen jälkeen tai muiden 
pelottavien tapahtumien jälkeen 

 
 



Sairauksien havaitseminen 

3. Katso jokaista vasikkaa yksilönä 

1. turpa 

2. hengityskyky 

3. ripuli 

 



Video of Disease Detection Method 



Sairauksien havaitseminen 
Katso sairaan asentoja 

 



Sairauksien havaitseminen 
4. Katso sairaan käyttäytymistä 

 



Sairauksien havaitseminen 
4. Etsi sairaskäyttäytymistä 

 Hitaasti nousu seisomaan 

 Ei ota kontaktia ihmisiin tai uusiin asioihin 

 



Sairauksien havaitseminen 
5. Etsi huonosti kasvavat vasikat 
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Video of isolated calf 



Sairauksien havaitseminen 
Huonosti kasvavan vasikan ominaisuudet 

• Makaa kun muut seisovat 

• Seisoo kun muut makaavat 

• eristäytynyt 

• Seisoo ruokailemassa muiden mukana mutta ei syö 

• Hidas sopeutuminen muutoiksiin 
• Huonosti kasvavilla on riski rairastua tai jo ovat 

sairaita 



Kotiläksyt 

 4 Ceetä: Calories, cleanliness, comfort, colostrum 

 Ternimaito on erittäin tärkeä 
 Onnistumisen resepti 

 Ternimaito ensin – EI KOSKAAN lantaa 

 Ruoki vasikoita vähintään  6 litralla päivässä 

 Hyvä ympäristö ja kuivike auttaa vasikkaa 
kontrolloimaan lämpötalouttaan  
 Terveemmät vasikat 

 

 



Kotiläksyt 

 Sairaudet 
 Sairaudet vaikuttavat  koko elinaikaan  

 Taloudelliset vaikutukset 

 Hoitajan tyytyväisyys 

 Sairauksien ehkäisy on tärkeää 



Kotiläksyt 

 Sairauksien löytäminen vasikoista 

 Älä etsi sairaita jos ne ovat peloissaan 

 Kaareutunut selkä 

 Pää matalalla 

 Haluttomuus seistä 

 Eristäytynyt muun ryhmän aktiviteeteista  



Kysymyksiä, please? 
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