
 

Vasika pidamise abc  

Esimesed eluhetked  

 Poegimine puhtas keskkonnas (poegimissulus, kus on rohkelt allapanu).  

 Vasikas kuivatatakse näiteks puhta rätikuga, juhul kui ema ei laku vasikat kuivaks. Vajaduse 

korral naba desinfitseeritakse ja nabaväät seotakse.  

 Vasikas pannakse kuiva ja puhtasse boksi, kus on rohkelt allapanu (kus puudub tõmbetuul), kas 

koos emaga või üksi. Boksis peab olema tasane põhi. Rest- või võrkpõhja peale võib panna 

paberist kotti või kummist mati, mille peale pannakse allapanu.  

 Vasikale antakse peale sündimist 1,5-2 liitrit ternespiima. Juua peab andma vähemalt 4 tundi 

peale sündimist (lutipudelist või lutiämbrist), juhul kui vasikas ise ei ime ema. Jook peab olema 

38˚C . Vasikale, kellel on kehv imemisrefleks, ja kes ei joo ise ternespiima, võib anda esimese 

joogi söögitorusondi abil. Esimese ööpäeva jooksul antakse ternespiima 10-15 % vasika 

kehakaalust (40 kg vasikas 4-6l). Vaata ternespiima juhendid ETT koduleheküljelt (www.ett.fi). 

Vasika pidamine 

1. Vasikal peab olema puhas joogivesi kogu aeg ees, näiteks ämbris. Peale esimest elunädalat antakse 

lutiämbrist 38˚C piima/täispiimaasendajat umbes 6-8 liitrit päevas, 2-2,5 liitrit ühe korraga 3- 4 korda 

päevas. Hapendatud piima vabal jootmisel võib vasikas juua päevas umbes 10 liitrit. Täispiimaasendaja jook 

valmistatakse pakendi juhendi järgi, segu ei tohi lahjendada. Vasikale antakse vabalt vasika jõusööta ja 

kvaliteetset heina/koresööta.  

2. Vasikas hoitakse üksiksulus 10-14 päevaseks, siis pannakse vasikas suuremasse grupisulgu juhul, kui naba 

on kuivanud ja vasikas joob iseseisvalt ja sööb, ning on terve. Grupis on alguses maksimaalselt 3-6 vasikat, 

vanuses 3-4 nädalat ja aed tühjendatakse ühe korraga (vasikad liiguvad oma grupiga koos edasi). Asemed 

peavad olema kindla põhjaga, piisava allapanuga, puhtad ja ilma tõmbetuult.  

3. Vasikaaed ei saa olla suurte uste läheduses (tõmbetuul). Puhkeaseme sein ei tohiks külgneda hoone 

välisseinaga, õhk peab olema värske. Tuleb vältida õhu liikumist teistest osakondadest. Vasikaaia seinad 

peavad olema kindlad  (mitte võrk või rest).  

Vasikaaed peaks paiknema kohas, kuhu saab lisasoojuse vajadusel paigaldada. 

http://www.ett.fi/

