
 

 

Voiton vinkkejä karjan kanssa 

 

Vasikka 

• Kun odotellaan lehmän poikimista ja ns. vesipää tullut, niin n. 2 tunnin kuluttua veden tulosta pitää 
kokeilla vasikan asentoa, ellei poikiminen näytä edistyvän. 

• Syntynyt vasikka nostetaan emän nuoltavaksi. 

• Syntyneelle vasikalle annetaan ternimaitoa kahden tunnin sisällä syntymästä n. 2-3 litraa eli niin paljon 
kuin juo, joko emän maitoa tai pakasteesta sulatettua vanhemman lehmän ternimaitoa (sulatus n. 50 C 
asteen vesihauteessa, että maidon vasta-aineet ei ”pala”, maitoa ei saa sulattaa mikroaaltouunissa).  

• Vasikkaa juotetaan n. 6-8 viikkoa 7-8 litraa päiväannoksella maitoa tai juomajauheesta tehtyä 
maitojuomaa. 

• Liian suuret juomamäärät, yli 10 litran päiväannokset, hidastuttavat vasikan märehtijäksi kehittymistä 
(varsinkin vapaassa hapanjuotossa voivat juoda paljon). 

• Maidolta juomarehulle siirryttäessä maidon ja juoman suhdetta muutetaan muutaman päivän aikana 
siten että ensimmäisenä muutospäivänä annetaan 2/3 maitoa ja 1/3 juomaa, toisena päivänä ½ maitoa ja 
½ juomaa, ja kolmantena muutospäivänä annetaan 2/3 juomaa ja 1/3 maitoa. 

• Juottokauden päättyessä pienennetään juoman kerta-annosta, eikä juomaa laimenneta. 

• Vasikalla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä tarjolla. Jos heti juoton jälkeen laitetaan annos haaleaa 
vettä tarjolle, vasikka imemisrefleksin vaikuttaessa voi juoda vettä liian paljon kerralla, jolloin voi tulla 
herkästi ripulille, kun vesi menee juoksutusmahaan ja laimentaa maitojuoman, jolloin se ei juoksetu 
kunnolla, vaan vesi erottuu ja vasikalle tulee ripuli, ns. läpipasko. 

• Juomarehusta juomaa tehtäessä on noudatettava juomarehusäkin valmistusohjetta (juomajauheen 
määrässä ei säästellä, väärä paikka säästää) sillä laimea juoma ei juoksetu ja aiheuttaa ripulin ja 
heikot/aliravitut vasikat. Yleisesti juomajauheen käyttömäärä on 65 g puolta litraa kohti vettä. Juoma 
tarjotaan 38-40 asteen lämpötilassa (vinkki: digitaalinen kuumemittari on hyvä väline mitata sopiva 
juoman lämpötila). 

• Vasikalle voi päivän ikäisestä alkaa tarjota vasikkamysliä tai vasikan täysrehua. Rehua pidetään jatkuvasti 
tarjolla (tai vaihtoehtoisesti tarjotaan pari, kolme kertaa päivässä annos, jonka se syö kerralla, ja näin 
vasikka ei syljellään ja maitoturvalla sotke rehua, niin että siinä alkaa pilaantuminen). Kun vasikka syö 
rehua reilun kilon päivässä voi juoton lopetella 6-8 viikon iässä. Vasikkatäysrehun voi neljännestä viikosta 
eteenpäin korvata osittain samalla täysrehulla mitä syötetään lehmille. Lehmien täysrehua ne saavat 
syödä noin 3 kuukauden ikään saakka, joko vapaasti (tai noin kahden – kahden ja puolen kilon 
päiväannokseen rajoittaen). Tällä täysrehuannoksella jatketaan noin neljän kuukauden ikään saakka, 
jolloin täysrehuannosta voi alkaa vähentää 1,5-1,8 kiloon päivässä, jolla annoksella jatketaan noin puolen 
vuoden ikäiseksi syöttöä.  
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• Vasikoille tarjotaan täysrehun lisäksi vain paraslaatuisinta lypsylehmien säilörehua puolen vuoden 
ikäiseksi asti (alle puolivuotisille vasikoille ei anneta lehmien tähteitä).  

• Yli puolivuotiaille vasikoille voi vielä antaa lehmien säilörehua mutta täysrehua pikkuhiljaa vähennetään 
ja lopetetaan täysrehun anto - vasikan olemus, kasvu ja kunto huomioiden - noin 8-9 kuukauden iässä. 
Kalsiumkivennäisen saannista huolehditaan, jota annetaan 40-50 g/päivässä - aina poikimaikään asti. Jos 
säilörehun raakavalkuaispitoisuus on alle 120 g/kg ka, vasikoille annetaan täysrehun syötön 
vähennyksen/lopetuksen jälkeen säilörehun päälle pieni rypsilisä (0,2-0,4 kg päivässä). 

• Suositus siemennysiästä hyvin ruokitulla ja kehittyneellä hieholla on 15 ikäkuukauden kahden puolen, 
siemennyspainon ay-hieholla tällöin ollessa 370-390 kg ja hol-hieholla 380-420 kg. Tavoiteltava 
poikimaikä on 24-25 kuukautta. 

• 8 kuukauden iästä noin 15-16 kuukauden ikäiseksi hiehot saavat syödä lehmien tähde säilörehua niin 
paljon kun jaksavat, mutta kun hieho saatu kantavaksi, niin sen jälkeen vapaata säilörehuruokintaa 
joutuu rajoittamaan, jotta hiehot eivät lihoisi. 

• Jos hiehoille ja umpilehmille on tehty oma säilörehu vanhemmalla kehitysasteella, rehun d-arvon ollessa 
620-640 g/kg ka, niin tällaista säilörehua kantavat hiehot voivat syödä vapaasti ilman että rasvoittuvat ja 
lihovat. Ja jos 6-16 kuukauden ikäiset hiehot syövät tämänlaatuista säilörehua niin niille tulee antaa 
väkirehutäydennys.    

 
Lehmä 

• Poikineelle lehmälle on hyvä tarjota lämmintä vettä, ellei jo tule lämmitetty vesi kuppiin (voi juoda jopa 
40 litraa poi´ittuaan). 

• Toisesta poikimakerrasta alkaen suositellaan annettavaksi lisäkalsiumia ja -magnesiumia, joko geeleinä 
tai boluksina, pakkauksen annosohjeiden mukaisesti. Näin estetään lehmän poikimahalvausta ja 
edistetään poikimisesta toipumista.  

• Jälkeiset irtoavat yleensä noin puolen vuorokauden kuluessa poikimisesta, mutta jos on 
ongelmapoikiminen tai on syntynyt kaksosvasikat, niin silloin jälkeiset voivat jäädä tulematta. Jos karjassa 
usealla lehmällä jälkeiset jäävät tulematta, niin silloin yhtenä syynä voi epäillä kivennäisruokinnan 
epätasapainoa (jos 1-2 lehmällä jää jälkeiset tulematta 20 lehmästä /vuosi, tilanne on vielä normaali). 
E-vitamiini ja seleenilisä on suositeltavaa ja paikallaan umpikaudella, varsinkin viljaruokinnalla.    

• Huolehditaan, että lehmällä on säilörehua aina saatavilla tai voidaan ajaa syömään. Jos on tehty kuivaa 
heinää, niin sitä on hyvä tarjota poikimisen yhteydessä (jos säilörehu hyvin sulavaa). Pääasia on, että 
lehmä alkaa syömään hyvin heti poikimisen jälkeen, ja että pötsissä on karkeaa rehua mitä märehtiä. 

• Väkirehuja aletaan lisätä poikimishetken noin 2-4 kilon annoksesta heti poikimista seuraavana päivänä. 
Turvallinen annoksen nostotaso on noin 0,5 kg päivässä, mutta jos lehmä heruu nopeasti poikimisen jälkeen, 
voi silloin annosta nostaa noin kilon päivässä. Kun annos on nostettu noin 8 kiloon päivässä, jatketaan sen 
jälkeen noin 0,5 kilon nostolla aina suunniteltuun tavoitteeseen (45-55 kg maitoa päivässä) asti, joka on 
yleensä 12-16 kg väkirehua (täysrehu, vilja-puolitiiviste tai vilja-tiiviste –ruokinta). Annos riippuu säilörehun 
laadusta. Noin kolmen viikon kuluessa poikimisesta pitäisi olla tavoiteannoksessa. Hiehosta poikineilla sopiva 
tavoiteannos (28-36 kg maitoa) on 10-12 kg väkirehua riippuen säilörehun laadusta.Tällä tasolla väkirehuja voi 
pitää ainakin 3-4-6 kuukautta poikimisesta, jona aikana lehmän herumista seurataan ja tarvittaessa annosta 
alennetaan, ellei tavoiteltua herumista tapahtunut. Tämän herumiskauden aikana lehmä myös pitäisi 
tiineyttää. 



• Siemennysajankohta on yleensä noin kolmen, neljän kuukauden päästä poikimisesta, jolloin päästään noin 
365-400 päivän poikimaväliin. Isotuottoisten lehmien siemennystä voi myös viivästyttää jopa puoleen vuoteen 
poikimisesta, ilman että pitkämaitoisen lehmän tuotos alenee. Pitkämaitoinen ja korkeatuottoinen lehmä on 
helpompi laittaa umpeen ennen poikimista, kun se on lypsänyt hieman pidemmän lypsykauden. 

• Ummessa lehmää pidetään noin 6-7 viikkoa. Tuotosseurannan huomiolista poikiville on hyvä apuväline 
umpeenlaittojen muistamiseksi. Kun huomiolistalla on umpeenlaitto-merkintä, niin siitä on 60 päivää 
odotettuun poikimiseen, eli 8,5 viikkoa. (Jos lehmän laittaa nopeasti umpeen, niin voi vielä huomiolistan 
umpeenpanopäiväna lehmää ruokkia ja lypsää viikon normaalisti ja sitten kerralla jättää väkirehut pois, ja 
samalla vähentää lypsävien säilörehua ja/tai aloittaa antaa umpilehmien säilörehua ja harventaa 
lypsykertoja ja saada lehmä umpeen 4-5 päivässä). Jos lehmän haluaa laittaa hitaammin umpeen, niin 
silloin kun poikimiseen on huomiolistan mukaan 60 päivää, jätetään väkirehut pois ja vähennetään 
säilörehua ja harvennetaan lypsyjä. Tällöin lehmän umpeenlaitossa menee noin 2 viikkoa. Tässä 
vaihtoehdossa tosin on vaarana, että isolypsyisen lehmän umpeen laitto venyy liian pitkäksi ja lehmä 
lypsää lihoistaan. 

• Tunnutus poikivalle lehmälle aloitetaan kolmisen viikkoa ennen odotettua poikimista ja väkirehun 
päiväannos nostetaan poikimahetken 3-4 kilon tasoon. 

• Hiehosta poikivat eli ensikot tunnutetaan alemmalle, noin 2-3 kg tasolle riippuen säilörehusta.  

 
Yleistä  

• Jos lehmällä on lypsykaudella tuotosseurantanäytteiden tai lettupannutestien perusteella liikaa soluja 
maidossa, niin ennen umpeen laittoa soluttavista neljänneksistä otetaan maitonäyte 
utaretulehdusbakteerin määritystä varten, ja sen mukaan eläinlääkärin kanssa katsotaan ennen umpeen 
laittoa hoidettavat lehmät ja ne lehmät, joille laitetaan pelkät umpeenlaittotuubit. 

• Jos lypsykaudella maidossa on runsaasti soluja, niin otetaan neljänneskohtainen maitonäyte 
utaretulehdusbakteerin määritystä varten ja hoidetaan määrityksen mukaan. Jos hoito ei kuitenkaan 
tehoa, tai kysymyksessä on sellainen ut-mikrobi, johon suositellaan neljänneksen umpeutusta, niin 
järkevämpää silloin umpeuttaa kyseinen neljännes kuin uusia hoito. Umpeen laitto tapahtuu 
neljänneksen lypsykertoja harventamalla, näin maidon eritys neljänneksessä lakkaa. 

• Aivan laidunkauden alussa umpeen laitettua lehmää ei saa laittaa liian hyvälle laitumelle, ei ennen kuin 
maidontulo kuivanut utareista kokonaan pois (muuten saattaa uudelleen herua kesken umpeenmenon ja 
utareet tulehtua herkästi). 

• Jos poikimisen lähellä, varsinkin ensikko, mutta myös vanhempi hyvin tunnutettu lehmä alkaa 
valuttamaan maitoa, on viisainta vain ruveta lypsämään lehmää. Näin estetään monesti utaretulehdus. 
(Joskus saatetaan viikkokin lypsää maitoa tankkiin ennen lehmän poikimista). Tällöin syntyvälle vasikalle 
on annettava pakastettua toisen lehmän ternimaitoa, jotta syntynyt vasikka saa riittävän määrän 
vasta-aineita ternimaidosta. 

• Jos lehmälle on laitettu umpeenpanotuubit tai on hoidettu lypsykaudella utaretulehdusta antibiooteilla, 
niin hoidon jälkeen maito on aina testattava ennen maitotankkiin lypsämistä. Nykyisin käytössä 
Delvotest-antibioottitesti. 

• Lääkekirjanpitoa tulee pitää käytetyistä lääkkeistä ja hoidetuista eläimistä, ja myös antibioottihoitojen 
jälkeen testauksesta. Hoidot merkitään lehmän siemennys- ja terveyskorttiin. 

 



Elävien eläinten kanssa aina uusia asioita 

Vaikka olisi hoitanut lehmiä esim. 40 vuotta, niin aina elävien eläinten kanssa tulee vastaan yllätyksiä ja 
uusia asioita, joita ei voi ennalta odottaa. On viisaampaa kysyä, kuin jäädä miettimään mitä tekisi. 
Joskus aivan pienellä niksillä voidaan saada eläimen henki pelastettua. Siksi epävarmassa tilanteessa 
kannattaa kysyä apua asiantuntijoilta, eläinlääkäreiltä, seminologeilta, meijerin tuotantoneuvojalta. Me 
kaikki olemme sitä varten, että karjanomistajat voivat kääntyä puoleemme ongelmissaan. Yhdessä 
voimme ratkoa eteen tulevia uusia tilanteita ja haasteita.   

ProAgrian asiantuntijoilta saa tietoa ja tukea ruokinnan suunnitteluun ja eläinten hoitoon, kuten myös 
viljelysuunnitteluun, Eu-tukineuvontaan, rakentamiseen, kirjanpitoon ja veroilmoituksen laadintaan, 
elinkeinosuunnitelmaan, työterveysasioihin ja tilakäynteihin ym. 

Eläinlääkäreiltä hoitosuositukset ja -eläinlääkkeet, eläinten terveydenhuoltokäynnit ja –suunnitelmat 
ym. 

Seminologit hoitavat lehmien siemennykset ja tekevät hedelmällisyysneuvontaa ym. 

Faba-jalostusosuuskunta hoitaa jalostusneuvontaa, tekee jalostussuunnitelmia ja hoitaa eläinkauppaa 
ym. 

Meijerin tuotantoneuvojat ovat erikoistuneet maidonlaatuasioihin, säilörehun laatuasioihin ja myös 
rakentamiseen liittyviin asioihin ym. 

Ely-keskus on valvova viranomainen mm. maataloustukiasioissa. Kunnan maatalousviranomainen tekee 
tukipäätökset ja tukien maksatukset ym. 

 

     

 

         

  


