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Märehtijän mahojen toiminta 

• Märehtijät ovat sopeutuneet käyttämään 

kasviravintoa hyväkseen 

• Etumahoissa elävä pieneliöstö hajottaa rehun

• Ruoansulatuksen keskus on pötsi

• Vastasyntynyt vasikka on käytännössä 

yksimahainen 

• Entsyymit hajottavat ravinnon 

• Ruoansulatuksen keskus on juoksutusmaha



Kehitys märehtijäksi

• Muuttuminen märehtijäksi tapahtuu 

vähitellen

• Kehityksen vaiheet:

• Maitovasikka (0-3 viikkoa)

• Siirtymävaihe (3-8 viikkoa)

• Vieroituksesta aikuiseksi märehtijäksi (8 

viikosta)

• Edellytyksenä kehitykselle juoton 

rajoittaminen ja kuivan rehun saanti



Pötsin kehittyminen

• Pötsin koon kasvu ja liikkeet 

• Karkean rehun mekaaninen ärsytys

• Pötsin limakalvon ja seinämän 

nukkapinnan muodostuminen

• Väkirehu → haihtuvat rasvahapot

• Pötsimikrobisto vakiintuu 10-12 vko:n 

iässä

• Täydellinen mikrobikoostumus vaatii 

aikuismärehtijäkontaktin





Maitovasikka 0-3 vko

• Täysin riippuvainen nestemäisestä ravinnosta

• Maito on ainoa käyttökelpoinen ravinto 

• Märekourun toiminta

• Maidon juoksettuminen 

• Kuivan rehun maisteleminen



Siirtymävaihe 3-8 vko

• Vasikka tarvitsee edelleen 

nestemäistä ravintoa

• Kuivan rehun syönti lisääntyy

• Etumahat kehittyvät märehtijälle 

tyypillisiksi – mahojen keskinäiset 

suhteet muuttuvat



Vieroituksesta aikuiseksi

• Juoton rajoittuessa vasikka tulee 

riippuvaiseksi kuivan rehun saannista

• Etumahat kehittyvät rakenteeltaan ja 

toiminnaltaan aikuisen märehtijän etumahoiksi

• Vieroituksesta 3-4 kuukauden ikäiseksi 

vasikka on jo märehtijä, mutta tarvitsee vielä 

helpommin sulavaa rehua kuin aikuinen 

märehtijä



Ruoansulatushäiriöt

• Toimiva ruoansulatus kaikissa 

kehitysvaiheissa on edellytys vasikan 

normaalille kasvulle ja kehitykselle 

• Vasikka on erityisen herkkä ruokintavirheille

• Ruoansulatushäiriöiden tyypillisiä 

seurauksia:

• Huonokuntoisuus

• Heikko kasvu

• Sairastumiset: ripuli, puhaltuminen ja oksentelu



Juotto

• Ternimaidon jälkeen on suositeltavaa jatkaa 

täysmaidolla vähintään 2 viikon ikään saakka

• Käytettäessä juomajauheita on turvallisinta 

juottaa maitopohjaisia juomavalmisteita



Juotto

• Siirtoruokinta täysmaidosta juomarehulle 

tehtävä 3-4 päivän aikana

• Siirto ternimaidolta hapanjuomalle tehtävä 

vähitellen parissa päivässä

• Vieroitettaessa automaatilta tai 

tuttiämpärijuotolta vähennetään 

mieluummin antokertoja kuin kerta-

annosta



Kohti vieroitusta

• Juottokausi noin 8 viikkoa

• Voimakas juotto 4-6 viikkoon

• Vieroitusikäisen vasikan väkirehun syönti 

1-2 kg/päivä

• Väkirehu kehittää pötsinukkaa

• Kehittyminen märehtijäksi

• Karkearehu kehittää pötsin lihaskerrosta



Juottomenetelmät

• Vapaa tai rajoitettu juotto

• Maito tai juomarehu  

• Tuore tai hapatettu



Imeminen

• Tyydyttää vasikan imemisen tarvetta 

• Rauhoittaa vasikkaa

• Lisää ruoansulatusentsyymien eritystä 

parantaen ruoansulatusta



Juoma-asento

• Yläviistosta tutista imiessä juoma-

asento on oikea ja juoma tulee oikealla 

nopeudella

• Juotto suoraan avoämpäristä 
• Märekouru ei sulkeudu kunnolla

• Juomaa joutuu pötsiin



Juottomenetelmät - tuttijuotto



Tuttiämpärijuotto

• Vuorokausiannos vähintään 6-8 

litraa

• Kerta-annos 2-2,5 l

• 1. viikolla 1,5 – 2 l

• Juottokertoja 3-4 / päivä

• Lämpötila n. 38°C



Tuttiämpäri-

juotosta voi tehdä 

helpoin ratkaisun 

käytännöllistä ja 

melko vähätöistä



Vapaa hapanjuotto



Vapaa hapanjuotto

• ”Tuttibaari”

• Vapaa juotto ryhmäkarsinassa  

• Vuorokausiannos noin 10 litraa / vasikka 



Hapanjuotto

• Maittavan juoman pH 4-4,5

• Hapattaminen muurahaishapolla

• Hapon laimentaminen 10%:ksi turvallisuussyistä

• Piimittäminen piimällä tai viilillä 

• Maidon lämpötila tarkka (25-30°C)

• Piimä voi tukkia letkut ja tutit

• Varmistettava juomarehun soveltuvuus 
hapattamiseen ja käytettävään 
juottosysteemiin 



Hapanjuotto

• Juomaa sekoitettava jaottumisen takia 

(sekoitin)

• Säilyvyys kylmänä vuodenaikana 3 vrk, 

lämpimänä 1-2 vrk

• Hapanjuotto soveltuu myös 

tuttiämpärijuottoon



Hapanjuotto

Vapaa hapanjuotto

• Edullinen välineistö

• Työtä säästävä

• Tyydyttää 

vasikoiden 

luontaista imemisen 

tarvetta

• Vasikat kasvavat 

hyvin



Hapanjuotto

Vapaa hapanjuotto

• Vaatii vasikoiden ja välineistön huolellista 

valvontaa ja laitteiston säännöllisen pesun

• Yksilökohtaisten juomamäärien seuraaminen 

mahdotonta → seurannan tarve lisääntyy

• Juomarehun yksilöllistä kulutusta ei voi 

säädellä (taloudellisuus)

• Vapaa juotto voi lisätä kuivituksen tarvetta 

• Vieroitus vaikea toteuttaa vasikkaystävällisesti



Hapanjuotto

• Juoton rajoittaminen vieroitukseen 

valmistauduttaessa

• Lisäämällä juoman happamuutta (pH 3,7-4)

• Alentamalla juoman lämpötilaa

• Vaihtamalla kovemmat tutit

• Estämällä osaksi vuorokautta  juoman saanti 

tai siirtämällä letkut vesisäiliöön



Vapaa hapanjuotto

• Tutteja 3-5 kpl/        

10 vasikkaa, 

ryhmäkarsinassa 

vähintään 2 tuttia

• Tutit 70-85 cm 

lattiasta, hieman 

alaviisto asento

• Purentasuojat



Vapaajuoton tuttibaari

• Helppo tuttien irrottaminen pesuun 

• Lyhyet letkut tankista helpottavat imemistä

• Ritiläpohja juottoalueella parantaa 
vasikoiden puhtaana pysymistä ja 
vähentää kuivittamista



Vapaajuoton tuttibaari



Rajoitettu automaattijuotto



Automaattijuotto

• Rajoitettu juotto

• Juoma tarjotaan 

lämpimänä, 

vähintään 1,5 l 

kerta-annoksina



Automaattijuotto

• Siirto 1-2 viikon ikäisinä tuttiämpärijuotolta (tai 

vierihoidosta)

• Mahdollistaa vasikoiden yksilöllisen juotto-

ohjelman ja hallitun vieroituksen

• Juoman kulutuksen kannalta taloudellisempi 

kuin vapaa juotto



Automaattijuotto

• Automaatti sopii huolelliselle hoitajalle 

• vasikoiden ja laitteen toiminta vaatii 

säännöllistä tarkkailua ja laite on pidettävä 

puhtaana

• Imemisen tarve voi jäädä tyydyttymättä lyhyen 

juoma-ajan takia

• Karsinaan huvitutteja

• Liian suuret ryhmät (yli 15-20) ja pienet kerta-

annokset (alle 1,5 litraa) riski hyvinvoinnille 



Juottovirheet

• Väärä juoma-asento ämpärijuotossa (liian 

alhaalta tapahtuva juotto)

→ märekourun toimintahäiriö

→ juoman kulkeutuminen etumahoihin

• Liian suuri kerta-annos juomaa, liian 

kylmä, epätasalaatuinen, liian laimea 

juomarehu

→ häiriö maidon juoksettumisessa



Juottovirheet

• Johtavat häiriöihin etumahojen 

kehityksessä ja toiminnassa

• Seuraukset saattavat näkyä vasta kun 

vasikka alkaa syödä kuivaa rehua



Imemisongelmat 

• Käyttäytymishäiriö: vasikka tai vanhempi 

nauta imee karsinarakenteita tai toisia 

vasikoita (korvia, napaa)

• Taustalla tyydyttämättä jäänyt imemisen 

tarve

• Ämpärijuotto

• Lyhytaikainen juominen tutista 

• Vanhemmilla eläimillä taustalla 

mahdollisesti myös vasikkana koettu 

energiavaje  



Imemisongelmien ennaltaehkäisy

• Riittävä juotto ja juoman kerta-annos

– vähintään 1,5 litran kerta-annos

• Tuttien vaihto, jos ovat liian väljiä

• Riittävä imemisaika juoton jälkeen

• Huvitutit



Imemisongelmien ennaltaehkäisy

• Kilpailutilanteiden estäminen: riittävästi 

tutteja suhteessa ryhmän kokoon, 

vasikoiden kytkeminen hetkeksi

• Riittävä muu ruokinta vasikalle sopivalla 

rehulla

• Imemisongelman välitön hoito: vasikka 

otettava erilleen ja saatava juomaan 

juoma tutista





Juoksutusmahaongelmat 

juottokaudella

• Juoksutusmahan täyttyminen: nesteen ja 

kaasun kertyminen juoksutusmahaan, 

joskus kiertymä

• Altistavina tekijöinä liian suuri juoma-annos tai 

juoman ahmiminen

• Mahan turpoaminen, voimakas kipu yleensä 

pian juoton jälkeen



Juoksutusmahaongelmat 

juottokaudella

• Juoksutusmahan tulehdus

• Huono syönti, kipuilu, puhaltuminen, ripuli, 

joskus äkkikuolema

• Mahdollisia syitä 

• maidon huono juoksettuminen

• sulamattoman rehun ja mädättäjäbakteerien 

kulkeutuminen juoksutusmahaan

• liian karkea korsirehu

• stressitekijät



Pikkuvasikan muu ruokinta

• Väkirehu

• Vasikalle tarkoitettu

• Tarjotaan vapaasti 

• Syötävä  1-2 kg / päivä vieroitettaessa

• Korsirehu

• Hyvälaatuista heinää (aikaisella kasvuasteella 

korjattua)

• Säilörehua

• Tarjotaan vapaasti



Pikkuvasikan muu ruokinta

• Kehitys märehtijäksi 

edellyttää kuivan 

rehun syöntiä

• Tarjolle maittavat 

hyvälaatuiset rehut, 

jotta vasikka syö niitä



Väkirehuautomaatit

• Vapaaruokinta-

automaatit säästävät 

väkirehua ja työtä



Väkirehuautomaatit



Karkearehu joko pöydältä tai 

häkistä



Täysi kattaus!



Vesi

• Eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset: 

• Vasikka on juotettava vähintään kahdesti 

päivässä

• Sairaan  tai vahingoittuneen vasikan 

saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä

• Kuumalla säällä kaikkien vasikoiden saatavilla 

on oltava jatkuvasti puhdasta vettä



Vesi

• Vettä vapaasti kupeista tai altaista koko 

kasvatuksen ajan

• tarjolle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

• Kupista helpompi juoda kuin nipasta

• Lähelle väkirehuja, koska vasikan muisti 

on lyhyt (n. 2 m) 

• Kehittyvä pötsi tarvitsee vettä



Vettä on tarjolla 

vapaasti. Korsirehua 

varten on kannellinen 

säiliö.



Vasikan vedentarve

• Vasikan vedentarve on noin 10-15 % 

elopainosta

• Vettä ei saa lisätä juomaan, koska juoman 

laimentuminen heikentää juoksettumista

• Vapaasti vettä saava vasikka syö 

aikaisemmin ja enemmän kuivaa rehua



Vieroitetun vasikan ruokinta

• Uudistukseen 

kasvatettavan 

lehmävasikan 

ruokinnan tavoitteet

• Sopivan siemennys- ja 

poikimapainon 

saavuttaminen

• Utarekudoksen oikea 

kehittyminen 



Vieroitetun vasikan ruokinta

• Ruokinta voi olla täysin vapaata neljän 

ensimmäisen kuukauden ajan

• Ruokintaa rajoitetaan neljän kuukauden 

iästä sukukypsyyden saavuttamiseen, 

jottei se häiritse utareen kehitystä



Vieroitetun vasikan ruokinta

• Tavoitteena siemennys 15 kuukauden 

ikäisenä

• Siemennyshetkellä painotavoite 

• Ay: 330 kg

• Ho: 390 kg

• Kasvutavoite vieroituksen jälkeen

• Ho: 750-800 g/pv

• Ay: 650-700 g/pv



Vieroitetun vasikan ruokinta

• Vieroituksen jälkeen vasikkaväkirehua n. 2 

kg päivässä

• Väkirehun valkuaisprosentti 17 %

• Kotoisella väkirehulla Ca-kivennäinen

• Vieroituksen jälkeen karkearehun syönti 

nousee nopeasti pötsin kehittyessä 

• tarjolle nuorella kasvuasteella korjattua 

säilörehua

• Hyvälaatuiset rehut, hyvä rehuhygienia



Vieroitetun vasikan vedensaanti

• Kokonaisvedentarve on noin 6,5 litraa 

rehun kuiva-ainekiloa kohden 

• Vapaa vedensaanti, mielellään kupista tai 

altaasta

• Vesi tarjolle väkirehujen lähelle 


