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B ESITIEDOT JA TOIMINTATAPOJEN KIRJAUS/MUISTILISTA 
ELÄINLÄÄKÄRILLE, NEUVOJALLE, TUOTTAJALLE 
 
Asioita, joita tulisi ongelman selvittämisen aikana  käydä läpi. 
 
Taudinkuva 
 
Mikä on vasikoiden tyypillinen sairastumisikä ja millaisin oirein ne sairastuvat? Mikä on 
sairastuvuus ja kuolleisuus % (esimerkiksi viimeisten kolmen kuukauden aikana)? 
 
Miten tilalla hoidetaan ripulivasikkaa? (esim. paastotusta ei nykyisin suositella, 
elektrolyyttiliuosten juottokäytännöt?, tukihoito?) 
 
Ympäristö   
 
Millainen on yleisvaikutelma koko eläinsuojasta ja vasikkatiloista (osastointi, puhtaus, 
kuivitus, ahtaus, lämpötila, kosteus ja vetoisuus, ilmanlaatu)? (esim. uusissakin navetoissa 
voi olla vasikkatiloissa kosteaa ja vetoisaa) 
 
Jos tilalla on erilliset poikimatilat, millaiset (poikimatilojen koko, lukumäärä, käyttö, 
puhdistus) ja käytetäänkö poikimatiloja tiloja poikiville? poikivatko 
poikimatiloihin/pihattoon? 
 
 
Eläimet 
 
Miten huolehditaan eläinten puhtaudesta? 
 
Mikä on lehmien kuntoluokka ja terveys poikiessa? Onko poikimisen jälkeen sairauksia? 
Ummessaolevien kivennäisruokinta ja seleeninsaanti? 
 
Miten vasikat kasvavat?(syntymäpäivä, mittaaminen: paino, korkeusmitta) 
 
 
Juotto- ja ruokintakäytännöt   
 
Mitkä ovat tilan ternimaitokäytännöt? 
 
 Ensimmäisen annoksen saannin varmistaminen 

Määrä (ensimmäinen annos ja ensimmäinen vuorokausi) 
Ternimaidon laadun varmistaminen 

 Onko tilalla ternimaitopankki? 
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Millaiset ovat muut juottokäytännöt?  
 

Onko käsinjuotto, automaattijuotto vai vierihoito?  
Onko tuttijuotto? Millainen on vasikan juoma-asento? 
Miten paljon vasikka saa juomaa kerralla ja vuorokaudessa? 
Onko juomana kokomaito vai juomarehu vai hapanjuotto?  
Onko juomarehu ikäkaudelle sopiva?  
Miten juoma valmistetaan? Varmistetaanko sekoittuminen? 
Mikä on juoman juottolämpötila? 
 
Jos juottoautomaatti käytössä: 
Millaiset asetukset juottoautomaatissa on ja miten automaatin toimintaa 
valvotaan? Milloin automaatti on kalibroitu?  
Montako vasikkaa tuttia kohden?  
Miten ja kuinka usein automaatti ja tutit puhdistetaan? (esim. automaatin 
pesuohjelma ei aina riitä, miten varmistetaan automaattien puhdistuminen?) 
Juoman soveltuvuus automaattiin? 
Miten seurataan juovatko kaikki vasikat? 

  
Miten vasikan maidonsaantia valvotaan vierihoidossa ja emolehmätilalla? 
Miten seurataan juovatko vasikat ja minkä verran? Mistä tiedetään ja miten 
toimitaan, jos vasikat eivät juo? 

 
 

Vasikan juomarehun ja väkirehun yhteensopivuus? 
Sopiiko käytetty juoma juottomenetelmään?   
 
Missä iässä ja miten vieroitus maidolta ja/tai juomarehulta tehdään? 
 
Onko juottokäytännöissä tapahtunut muutoksia lähiaikoina? 
 

Juomavesi 
 
 Millainen juomalaite? Miten puhdistetaan? 
 Millainen juomaveden laatu?  

Onko vettä vapaasti saatavilla? 
 
Muu ruokinta  
 

Mitä väkirehua vasikka saa? Ovatko vasikoiden väkirehut ikäryhmille sopivia? 
(ks. ohjeet rehusäkeissä, kaikkien rehujen yhteensopivuus) (esim. aperuokinta 
on erittäin vaikea saada toimimaan pikkuvasikalla) 
 
Kuinka paljon vasikka syö väkirehua? 
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Millaista karkearehua vasikka syö? 
 
Miten huolehditaan ruokintalaitteiden ja – astioiden puhtaudesta? 
 
Mistä rehut hankitaan? Miten ne varastoidaan? 

 
 
 
Muut käytännöt  
 
Miten poikimiset valvotaan? Miten huolehditaan poikimishygieniasta? Miten vastasyntynyt 
vasikka hoidetaan? 
 
Ostetaanko tilalle eläimiä? 
 
Miten eläimiä siirrellään ja ryhmitellään tilalla? Missä ja millaisissa tiloissa ummessaolevat 
pidetään? 
 
Miten tautisuojaus on hoidettu? 
 
Laiduntavatko vasikat? Miten laidunhygieniasta on huolehdittu? Onko tilalla ympärivuotisia 
jaloittelutarhoja käytössä, miten niiden hygieniasta on huolehdittu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


