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TIIVISTELMÄ 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Vilomix Finland Oy, joka on pitkän historian 

omaava tunnettu rehualan yritys. Työn tarkoituksena oli selvittää vaikut-

taako juomarehu vasikoiden kasvuun.  

 

Teoriaosuudessa käsitellään vasikoiden kehitystä yksimahaisesta märehti-

jäksi. Työssä esitellään myös eri rehujen ja juottotapojen vaikutuksia. Juot-

totapoja on erilaisia. Vasikoita voidaan juottaa vapaasti, jolloin kyseessä on 

puoliautomaattinen juotto tai rajoitetusti, jolloin kyse on automaattijuotosta. 

Vasikoita voidaan juottaa juomarehujauheesta tehdyllä juomalla tai mai-

dolla, joita voidaan hapattaa esimerkiksi muurahaishapolla. Hapatettua juo-

maa käytettäessä puhutaan hapanjuotosta ja tällöin juoma säilyy pidempään 

raikkaana. Eri rehuilla on huomattava merkitys vasikoiden mahojen kehi-

tykseen ja vasikoiden kasvuun myös juottokauden jälkeen.  

 

Teimme yhteistyössä opinnäytetyön tilaajan ja yhteistyötilan kanssa juotto-

rehukokeen, jossa selvitettiin juottorehujen vaikutuksia vasikoiden kas-

vuun. Kokeessa oli mukana yhteensä 96 vasikkaa ja koe toteutettiin yhden 

juottojakson (42 pv) aikana kevättalvella 2018. Vasikat jaettiin tullessaan 

mahdollisimman tasaisiin ryhmiin kahdelle eri osastolle, jolloin saatiin koe-

ryhmä sekä kontrolliryhmä. Vasikat punnittiin tilalla 29 päivän juoton jäl-

keen, jolloin koeryhmän juottorehu vaihtui, sekä juotolta vieroitettaessa. 

Vasikoiden terveyttä sekä juoma- ja syömismääriä seurattiin kirjaamalla 

niitä päivittäin.  

 

Kokeessa saatujen tulosten perusteella ei voida tehdä suoranaisia johtopää-

töksiä, sillä otanta on kuitenkin aika pieni. Koeryhmän vasikat kasvoivat 

aluksi hyvin, mutta juottorehun vaihtuessa niiden kasvu hidastui. Koeryh-

mällä myös oli hieman vähemmän sairastuvuutta kuin kontrolliryhmällä. 

Kokeessa juottorehujen koostumukset eivät olleet täysin toisiaan vastaavat, 

joten mahdollisessa jatkokokeessa voisi testata millaiset erot olisivat, kun 

juottorehut laimennettaisiin vastaamaan toisiaan paremmin.  

 

Avainsanat Vasikka, juomarehu, vasikan ruokinta  
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ABSTRACT 

 

The commissioner of this thesis is Vilomix Finland Oy, which is a well-

known feed company with a long history. The purpose of the thesis was to 

figure out if milk replacer affects the growth of calves.  

The theory section discusses how calves develop from monogastric to ru-

minant. The effects of different feed and calves’ drinking systems are also 

presented. Calves can be fed milk or milk replacer freely with half automatic 

drinking system or be fed restrictedly with automatic drinking system. 

Calves can drink milk or milk replacer made from powder and these can be 

acified with formic acid, for example. The resulting sour milk or milk re-

placer will remain good a little longer. Different feeds have considerable 

effect to the development of the stomachs and growth of the calves, also 

after drinking period.  

A study was performed in cooperation with the commissioner and a coop-

eration farm to find out milk replacers’ effects to the growth of the calves. 

The study involved 96 calves and was carried out during late winter in 2018. 

When the calves arrived, they were divided into two departments to form a 

test group and a control group. The calves were weighed after 29 drinking 

days, simultaneously with the change of milk replacer with test group, and 

when they were weaned. The health, drinking and feeding amounts of the 

calves were monitored and recorded daily.  

The outcomes of the study cannot be used to reach direct conclusions on the 

matter, because the test group was quite small. The calves in the test group 

grew well first, but their growth slowed down after the milk replacer was 

changed. The test group was also a little healthier than the control group. 

The compositions of the milk replacers in the study didn’t match. In case 

the study is repeated or continued the differences in the compositions of the 

milk replacers could be evened out by diluting.  
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1. JOHDANTO 

Opinnäytetyö käsittelee vasikoiden juomarehujen laatua ja niiden vaikutuk-

sia vasikoiden kasvuun. Lisäksi käsitellään vasikoiden ruuansulatuksen ke-

hittymistä ja kuinka ruokinta vaikuttaa siihen. Märehtijöillä olevista neljästä 

mahasta vasikalla toimii aluksi vain juoksutusmaha, jonka osuus mahoista 

on myös suurin tässä vaiheessa. Vasikan kasvaessa mahojen koot ja suhteet 

toisiinsa nähden muuttuvat ja juottokauden loputtua vasikan ruuansulatuk-

sen tulisi muistuttaa märehtijää.   

 

Vasikan mahojen kehitykseen vaikuttavat huomattavasti sen syömät rehut. 

Mikäli vasikka ei saa juottokauden alusta saakka maistella muitakin rehuja, 

mahojen kehitys hidastuu. Korsirehut esimerkiksi kasvattavat pötsin tila-

vuutta ja väkirehut taas pötsissä olevaa nukkapintaa, jonka kautta ravinto-

aineet imeytyvät vasikan käyttöön.  

 

 Juomarehun vaikutusta vasikoiden kasvuun tutkittiin yhteistyötilalla teh-

dyllä kokeella yhdelle juottoerälle (96 vasikkaa). Seuranta-aika oli yhden 

juottokauden mittainen, eli noin 42 päivää. Tutkimukseen osallistui yh-

teensä 96 vasikkaa, näistä yhden tuloksia ei kuitenkaan huomioitu, sillä se 

oli tullessaan yli-ikäinen (63 päivän ikäinen). Vasikat jaettiin kahdelle eri 

osastolle, 2 x 24 vasikan karsinoihin. Näin saatiin kontrolli- ja koeryhmä, 

joissa kummassakin oli 48 vasikkaa.  

 

Vasikoiden juomamääriä seurattiin sekä koneellisesti että kirjallisesti ja nii-

den karkearehujen syöntimääriä sekä sairauksien esiintymistä seurattiin kir-

jallisesti. Lisäksi vasikoiden kasvua seurattiin kolmen punnitustuloksen ja 

niistä laskettujen päiväkasvujen perusteella.  
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2. VASIKAN KEHITTYMINEN MÄREHTIJÄKSI 

2.1 Märehtijäksi kehittymisen vaiheet  

Naudat ovat syntyessään ruuansulatukseltaan ennemminkin yksimahaisia 

eläimiä kuin märehtijöitä, sillä ensin naudoilla toimii neljästä mahasta vain 

juoksutusmaha. Kehittyminen märehtijäksi edellyttää, että vasikan elimis-

tössä tapahtuu merkittäviä muutoksia sekä rakenteessa että toiminnassa. 

Näiden kehitykseen vaikuttavat rehut ja ruokinta. Kehittyessään vasikka on 

herkkä erilaisille ruuansulatushäiriöille. Ruokinta on tällöin tarkkaa, koska 

pienikin virhe voi aiheuttaa vakavia kehityshäiriöitä. (Härtel, 2003, 16) 

 

Vasikan kehitys on hidasta ja tapahtuu vähitellen. Kehittyminen on jaettu 

kolmeen vaiheeseen; maitovasikkaan (0-3vk), siirtymävaiheeseen (3-8vk) 

sekä vieroituksesta aikuiseksi märehtijäksi (8 vk→). Edellytyksenä kehityk-

selle on karkeiden rehujen saaminen sekä juoton rajoittaminen. (ETT, 2011) 

 

Ensimmäisessä eli maitovasikkavaiheessa vasikka on nimen mukaisesti 

vain maitoruokinnalla ja täysin riippuvainen nestemäisestä ravinnosta. 

Tässä vaiheessa vasikka alkaa hiljalleen maistella kuiviakin rehuja, mutta 

niiden merkitys on kuitenkin vähäistä. (Härtel, 2003, 16) Juoksutusmahalla 

ja erityisesti juoksutusmahan entsyymeillä, pepsiinillä ja renniinillä sekä 

suolahapolla on tässä vaiheessa suuri rooli vasikan ruuansulatuksessa. Juok-

sutusmahan pH on tällöin 7 eli neutraali, kun taas aikuisella naudalla juok-

sutusmahan pH on 1-3 eli hyvin hapan. Happamuus juoksutusmahassa joh-

tuu suolahaposta, joka myös lopettaa mikrobitoiminnan ja muuttaa joiden-

kin ravintoaineiden koostumusta sulavampaan muotoon (Busk, 2018). 

Neutraali pH juoksutusmahassa mahdollistaa sen, että ternimaidosta saata-

vat vasta-aineet voivat ohittaa juoksutusmahan muuttumattomina. (Manni, 

2018 & Busk, 2018)  

 

Siirtymävaiheessa vasikka siirtyy nestemäisestä ravinnosta kuivaan rehuun. 

Kuitenkin vasikka edelleen tarvitsee myös nestemäistä ravintoa. Tässä vai-

heessa etumahat alkavat kehittyä rakenteeltaan ja toiminnaltaan märehti-

jälle tyypillisiksi. (Härtel, 2003, 16) Siirtymävaihe on niin sanottu lähtölau-

kaus mahojen kehitykseen, kun kuivarehujen syöntimäärät suurenevat ja 

etumahat alkavat kehittyä ja kasvaa. (Manni, 2018)  

 

Viimeisessä, eli vieroitusvasikkavaiheessa aletaan vieroittamaan vasikkaa 

maitoruokinnasta. Kuivasta rehusta tulee vasikan pääravintoa, kun juottoa 

rajoitetaan ja lopulta lopetetaan. Kehitys vieroituksesta märehtijäksi päättyy 

etumahojen ruuansulatuksen vastatessa aikuisen märehtijän ruuansulatusta. 

(Härtel, 2003, 16) Vieroitettaessa vasikka juomalta, sen pitäisi jo olla kehit-

tynyt märehtijäksi eli sen pitää pystyä syömään kuivarehuja riittävästi, että 

se pärjää niistä saamiensa ravintoaineiden ja energian varassa. (Manni, 

2018)  
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2.2 Ruokinnan vaikutus märehtijäksi kehittymiseen  

Naudoilla on neljä mahaa; pötsi, verkkomaha, satakerta sekä juoksutus-

maha. Näiden neljän mahan koot muuttuvat vasikan kasvaessa ja kehitty-

essä syntyessään käytännössä yksimahaisesta eläimestä märehtijäksi. 

(ETT,2011)  

 

Alussa vain maidon sulatukseen kehittynyt juoksutusmaha on 70 % kaik-

kien mahojen tilavuudesta. Etumahojen kehitys on vielä kesken ja ne ovat 

pieniä (Kuva 1). Tämän takia vasikka ei aluksi voi syödä kuivarehuja, vaan 

saa tarvitsemansa ravintoaineet maidosta ja juomarehuista. (Aho, Anttila, 

Dredge ym. 2005, 16) Kuten kuvasta 1 huomataan, mahojen koot muuttuvat 

vasikan kasvaessa. Vastasyntyneellä juoksutusmaha on isoin ja muut mahat 

ovat olemassa, mutta ne eivät vielä toimi. Kasvavalla naudalla pötsi, verk-

komaha ja satakerta muodostavatkin jo vastaavasti 70 % mahojen tilavuu-

desta ja juoksutusmahan osuus on pienentynyt. Aikuisella naudalla pötsin 

osuus mahojen tilavuudesta on 80 % ja juoksutusmahan osuus on suorastaan 

minimaalinen 8 %, verrattuna alkutilanteeseen, jossa juoksutusmaha oli 

suurin. (Manni, 2018)  

 

 
                                     Kuva 1 Vasikan mahojen kehitys. (Manni, 2018) 

 

 

Märekouru on putkimainen lihaksista muodostunut kouru, jonka avulla 

maito kulkeutuu suoraan juoksutusmahaan. Ilman märekourua maito kul-

keutuisi pötsiin pilaantumaan ja sieltä maidosta saatavat ravintoaineet eivät 

imeydy. Märekourun toiminta (Kuva 2) edellyttää, että vasikan juoma-

asento on oikea, eli vasikan pään tulisi olla hieman ylöspäin.  (Aho ym. 

2005, 16) Märekoururefleksin toimintaan vaikuttaa juottotapa (ämpäri vai 

imeminen), juomanlämpö sekä vasikan valmistautuminen juomiseen 

psyykkisesti. Innostuneisuus juodessa on hyvä merkki, sillä tällöin mä-

rekoururefleksi todennäköisesti toimii. Aikuisella naudalla märekourusta 

on jäljellä vain surkastuma, sillä märekouru alkaa heikkenemään ja surkas-

tumaan juottoruokinnan loputtua. (Manni, 2018)  
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Juoksutusmahassa maito nimensä mukaisesti juoksettuu eli koaguloituu 

juustomaiseksi massaksi mahan entsyymien eli renniinin ja pepsiinin sekä 

suolahapon avulla (Mäki-Välkkilä, 2016). Maidon juoksettuminen on sula-

tuksen kannalta oleellista, sillä se hidastaa maidon virtausta suolistoon, jol-

loin sulatukseen on enemmän aikaa. Juoksettuminen edellyttää täysmaitoa 

tai vähintään maitopohjaista juomarehua, sillä hera- tai kasvipohjaiset juo-

mat eivät juoksetu. Tutkimusten mukaan kolmen viikon ikään saakka mai-

tojauheen sisältämän valkuaisen sulavuus tulee olla 94,4%, heraproteiinin 

90,2% ja soijaproteiinin 58,7%. Tämän takia kasvivalkuaista sisältävät juo-

marehut soveltuvat vasta neljän viikon ikäisille ja sitä vanhemmille vasi-

koille. (Holma, 2018, 42) Maidon sisältämän kaseiinin, niin kutsutun juus-

tovalkuaisen, ja rasvojen sulaminen alkaa juoksutusmahassa, josta ne vähi-

tellen siirtyvät suolistoon. Juoksutusmahassa tapahtuu entsyymisulatusta, 

jossa renniini sulattaa maitovalkuaista ja lipaasi rasvaa. Heraproteiinit, mai-

tosokeri sekä kivennäiset sen sijaan siirtyvät nopeasti suolistoon. (Manni, 

2018) Juoksettumista häiritseviä tekijöitä voivat olla muun muassa suuret 

kerta-annokset, juomarehun väärä väkevyys, lämpötila tai vasikan stressi 

(Mäki-Välkkilä, 2016).   

 

Etumahojen, eli pötsin, verkkomahan ja satakerran kehitys alkaa, kun va-

sikka alkaa syödä kuivarehuja. Tämän takia vasikalle pitäisi antaa niitä jo 

mahdollisimman nuorena. Esimerkiksi korsirehu kasvattaa pötsin tilavuutta 

ja väkirehut kasvattavat nukkamaista pintaa pötsissä. Jotta vasikka haluaisi 

aloittaa kuivarehujen syönnin, niiden tulisi olla laadultaan hyviä sekä mait-

tavia. (Haapala, 2004, 4) 

 

Kahden-kolmen viikon iässä alkaa märehtiminen, kun pötsi- verkkomahaan 

kehittyy pieneliökanta. Nämä pieneliöt aloittavat ruuansulatuksen ja sen 

seurauksena syntyy haihtuvia rasvahappoja.  Kymmenen-kahdentoista vii-

kon iässä mahojen mikrobisto alkaa jo muistuttaa aikuisen naudan 

Kuva 2 Vasikan märekourun toiminta ( Vaarst, 2018.) 
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mikrobistoa. Noin neljän kuukauden iässä vasikka on märehtijä, jonka ma-

hojen suhteet vastaavat aikuisen naudan mahojen suhteita. (Haapala 2004, 

4) 

 

MTT:n Ruukin tutkimusasemalla on tehty tutkimus vuonna 2001, jossa sel-

vitettiin vasikoiden kasvua ja rehunkulutusta maitojuotolla. Kokeessa todet-

tiin, että kahden kuukauden ikään saakka vasikat kasvoivat parhaiten ryh-

missä, jotka saivat maitoa vapaasti. Niukahkolla juottoruokinnalla (teollista 

juomarehua neljä litraa päivässä) olevat vasikat kasvoivat heikoimmin. Tu-

los selittyy jo edellä mainitulla mahojen kehittymättömyydellä. Seitsemän 

viikon ikään saakka vasikka kykenee hyödyntämään enemmän kuiva-ai-

netta juomarehun kuin kuivien rehujen kautta. Kuitenkin alusta saakka on 

tärkeätä tarjota vasikalle väki- ja karkearehuja. Erityisesti väkirehuja tulisi 

olla tarjolla, sillä ne nopeuttavat etumahojen kehitystä, joka taas lisää vasi-

kan kuivarehujen syöntiä. Tutkimuksessa myös todettiin, että juottoa rajoi-

tettujen vasikoiden ollessa kahden kuukauden ikäisiä, ne söivät väkirehuja 

keskimäärin 780 g päivässä. Vastaava luku vapaasti maitoa saaneilla oli 

huomattavasti pienempi, keskimäärin 350 g päivässä. Kuitenkin käsittele-

mätöntä maitoa kuusi litraa päivässä saaneet söivät kuivarehuja noin 430 g 

päivässä kahden kuukauden ikäisinä. Jo juottokaudella ja varsinkin juotolta 

vieroitettaessa vasikan tulisi syödä väkirehuja, sillä se nopeuttaa pötsin ra-

kenteen kehitystä. (Huuskonen, Joki-Tokola, Khalili &Valkama, 2001, 9) 
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3. VASIKOIDEN RUOKINTA  

3.1 Juottotavat  

Suomessa suositellaan, että vasikoita juotettaisiin vähintään seitsemän tai 

kahdeksan litraa vuorokaudessa rajoitetulla ruokinnalla tai vapaasti. Juottoa 

rajoittamalla vasikoita rohkaistaan aloittamaan kiinteiden rehujen syöminen 

mahdollisimman varhain, jotta pystyttäisiin välttämään ripulia sekä kasvun 

hidastumista vieroittamisen yhteydessä.  Vasikat vieroitetaan Suomessa 

juotolta useimmin kahdeksan – yhdeksän viikon iässä, kun vasikka syö vä-

kirehuja vähintään kilon päivässä. Luomutuotannossa vasikoita kuitenkin 

tulee ruokkia maidolla vähintään kolmen kuukauden ikään saakka. (Tuo-

misto & Huuskonen, 2013)  

 

MTT:n tutkimuksessa (2003), vasikoita juotettiin vapaasti sekä rajoitetusti 

(juomaa 6 l/vrk ja toiselle ryhmälle 8 l/vrk) ja tutkittiin näiden juottotapojen 

vaikutuksia vasikoiden kasvuihin. Juottokokeissa juotto tapahtui juottoau-

tomaateilla, juomarehu oli kaikille sama ja juomarehusta tehtiin 12,5 % lai-

mennos eli juomarehujauhetta 125 g/l vettä. Juotolta vieroittaminen oli on-

gelmakohta vapaasti juotetuilla, sillä niiden rehun syönti ja täten energian 

saanti olivat pienempiä, jotka vaikuttivat eläinten kasvuun. Kokeessa todet-

tiin, että runsas juotto mahdollistaa rajoitettua juottoa paremman painon ke-

hityksen juottokauden aikana, mutta kasvuun tulee notkahdus vieroitetta-

essa. Kuitenkin on huomattu, että kasvatuskauden aikana juottokaudella tul-

leet erot yleensä kompensoituvat. Tosin liian niukka juottomäärä ei saa olla, 

sillä jos päiväkasvu jää hyvin heikoksi eli alle 500 gramman, sitä ei pystytä 

enää kompensoimaan. Tästä johtuen kuudesta kahdeksaan litraa juomaa 

päivässä on hyvä määrä riittävän energian saannin takaamiseen. (Huusko-

nen, Khalili & Pihamaa, 2005)  

 

Vasikoiden juottamisessa keskeisin tekijä on vasikan saama kuiva-aineen 

määrä, ei niinkään litrat. Hyvälaatuinen proteiini on peräisin maidosta ja 

soveltuu hyvin pikkuvasikoille, joiden ruuansulatuskanavan entsyymit ovat 

kehittyneet pilkkomaan maitovalkuaista. Kuukauden ikään saakka vasikoita 

voi juottaa vapaasti, tällöin ne kasvavat kasvutaipumuksensa mukaisesti. 

Päivittäinen juoma-annos tulisi olla seitsemästä kahdeksaan litraan. Kuuden 

viikon ikäisenä vasikoiden juomamääriä voi alkaa rajoittamaan asteittain. 

Runsaasta juotosta on tutkimuksia maailmalta, jolloin vieroitusvaiheessa 

vasikoiden kuiva-aineen syöntikyky on ollut parempi. Tutkimuksissa on ha-

vaittu, että vieroitettaessa vasikan tulisi syödä vähintään 1,5 kg vasikkare-

huja. (Artjoki 2017, 18) 

 

3.1.1 Puoliautomaattinen & vapaa juotto 

Puoliautomaattisessa juotossa valmistetaan juomaa valmiiksi säiliöön 

yleensä kahdeksi tai kolmeksi päiväksi kerrallaan. Tämä juottotapa ei oike-

astaan voi olla muuta kuin vapaata juottoa. Vasikat juovat tässä juottota-

vassa niin paljon kuin haluavat, silloin kuin haluavat. Jos juottoa rajoitetaan 
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tietokoneohjauksella, kyseessä on automaattijuotto. Menetelmän etuna on 

vasikoiden kasvupotentiaalin täysi hyödyntäminen, on todettu jopa 18 litran 

juomamääriä päivässä. Seurauksena suurista juomamääristä on ollut vain 

huimia päiväkasvuja, parhaiden päiväkasvut ovat olleet reilusti yli 1000g. 

(Knuuttila 2004c, 15)  

 

Vapaasti juotetut vasikat ehkä kasvavat hyvin juottoaikana, mutta usein vie-

roitettaessa kasvu heikkenee, koska vasikoiden mahat eivät ole kehittyneet 

kunnolla riittämättömän kuivien rehujen syönnin takia. Vasta noin 70 kiloi-

nen vasikka kykenee syömään kuivia rehuja niin paljon, että saisi niistä sa-

man kuiva-ainemäärän kuin juomastaan maidosta. Väkirehujen kulutusta 

voidaankin vapaassa juotossa lisätä tekemällä juomasta epämiellyttäväm-

pää lisäämällä juoman happamuutta, vaihtamalla kovemmat tutit ja/tai las-

kemalla juoman lämpötilaa siitä mihin vasikat ovat tottuneet. (Alatalo, Eeli, 

Halkosaari, Herva, Jokinen, Sonninen ja Vehkaoja, 2005, 33)  

 

Puoliautomaatti on helppo ja aikaa säästävä tapa. Kuitenkin on hyvä muis-

taa, ettei se tarkoita, että vasikoiden valvomisen tarve vähenisi. Tutit voivat 

irrota, takaiskuventtiili hajota tai jotain muuta voi rikkoutua. Jotkut vasikat 

voivat olla hankalia opettaa juomaan, eivätkä kaikki vasikat jaksa imeä ko-

vista tuteista. (Knuuttila 2004c, 15) 

3.1.2 Automaattijuotto & rajoitettu juotto  

Automaattijuotossa juotto tapahtuu tietokoneohjatuilla juottoautomaateilla, 

jotka annostelevat juoman vasikalle määrätyn käyrän mukaan. Osa auto-

maateista sekoittaa juoman itse tarpeen mukaan, osa vain annostelee val-

mista juomaa. Automaattinenkaan juotto ei vapauta vasikoiden tarkkailusta, 

vaikka koneet seuraavatkin vasikoiden juontia ja hälyttävät, mikäli juon-

nissa tapahtuu äkillisiä tai suuria muutoksia. (Knuuttila 2004a, 11)  

 

Kertajuontimääriä rajoitetussa juotossa säätelee juoksutusmahan koko; ker-

rallaan vasikan tulisi saada 1,5-2litraa ja päivittäin 8-10 litraa. Vasikkakas-

vattamoissa automaattisissa juottolaitteissa käytetään kolmijaksoista juotto-

käyrää. Ensimmäisessä jaksossa juottomäärä nostetaan 6 litrasta 8 litraan 

päivässä, ja tämä jakso kestää vasikoiden tulosta noin viikon, eli vasikat 

saavat tulopäivänä 6 litraa ja seuraavasta eteenpäin 8 litraa. Tosin jos va-

sikka on jo kolmeviikkoinen, sille annetaan suoraan 8 litraa. Toisessa jak-

sossa joko juotetaan 8 litraa päivittäin tai päiväannos nostetaan tasaisesti 10 

litraan. Jakso kestää noin neljä viikkoa ja tässä jaksossa myös kerta-annos 

voidaan nostaa 2 litraan. Kolmas, eli vieroitusjakso kestää noin viikon. Tä-

män aikana juomamäärää lasketaan asteittain 4litraan päivässä ja sen jäl-

keen juotto lopetetaan kokonaan. Vasikan syödessä väkirehua vähintään ki-

lon päivässä lopetetaan juotto. (Alatalo ym. 2005,33)  

 

Mikäli runsaan juoton lopettaisi äkillisesti, se voisi johtaa paksusuolen hap-

pamoitumiseen, koska pötsi ei ole sopeutunut kuivan rehun sulattamiseen. 

Tällöin tärkkelystä virtaa pötsistä eteenpäin sulamattomana ja pH:n lasku 

aiheuttaa tulehdustilan, jolloin vastustuskyky heikkenee. Mitä suurempi on 

juotettu määrä, sen pitemmäksi tulisi vieroitusaikaa venyttää. Näin saatai-

siin väkirehujen syönti vähintään puolentoista kilon tasolle, sillä vasikan 
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täysrehun syönti näkyy vieroituksen jälkeisessä kasvussa. Mikäli vieroitus 

tapahtuu liian nopeasti, kasvu taantuu ja juottokauden kasvujen tasolle pääs-

tään vasta noin kuukauden päästä vieroituksesta. (Holma, 2018) Asteittai-

nen vieroitus, esimerkiksi juoman määrää vähentämällä, kannustaa vasi-

koita siirtymään muiden rehujen syöntiin. Vieroitukseen liittyy aina stres-

siä, jota voidaan vähentää esimerkiksi antamalla vasikoille parin päivän 

ajan lämmintä vettä juottoautomaatilta. (Huuskonen & Tuomisto, 2014)  

3.1.3 Hapanjuotto 

Hapanjuotto-menetelmää käyttäessä vasikoita on mahdollista juottaa va-

paasti, sillä hapatettu juoma säilyy hyvänä 2-3vrk ja täten sitä voi tehdä ker-

ralla isommankin erän. Lisäksi menetelmä säästää aikaa ja kokemusten mu-

kaan vasikat ovat tällä menetelmällä pysyneet terveinä ja kasvutulokset ovat 

olleet hyviä.  Juoma voidaan hapattaa joko piimällä, viilillä tai muura-

haishapolla. Vasikkakasvattamoissa käytetään useimmin juoman hapatta-

miseen muurahaishappoa. (Knuutila 2004b, 15) 

 

Hapanjuottoa käytettäessä juoman happamuus kannattaisi mitata, sillä pH:n 

painuessa alle 4,0 maittavuus heikkenee. Hyvä pH:n taso olisi 3,8-4,5 vä-

lillä.  (Mäki-Välkkilä, 2016) Muurahaishapolla hapattaessa happo tulisi lai-

mentaa ennen juomaan laittoa, sillä laimentamattomana happo aiheuttaa 

maitoon pistesaostumista. Pistesaostumista vähentää myös juoman viileys 

(alle kymmenen astetta). Happo saostaa kuitenkin aina maitovalkuaista, jo-

ten juomaa on sekoitettava säännöllisesti, ettei sakka jää pohjalle. (Knuutila 

2004b, 15) 

3.2 Juomarehut  

Juomarehuista olisi tiedettävä niiden rehuarvot sekä koostumus, jotta valit-

taessa rehua voidaan verrata ravitsemuksellisuutta kustannuksiin. Kolmen- 

neljän viikon ikään saakka juomarehun juoksettuminen on hyvin tärkeää, 

sillä näin vasikka ehtii sulattaa ravintoaineet, jotka imeytyvät ohutsuolesta. 

Tästä syystä ensimmäisinä viikkoina pitäisi juottaa maidon valkuaisaineita 

sisältäviä juomarehuja, loppujuottokaudella voitaisiin siirtyä taloudellisem-

piin hera- ja kasvipohjaisiin juomarehuihin. (Alatalo ym. 2005,35) 

 

Juomarehun rasvan olisi hyvä jäljitellä maidon rasvan koostumusta ja sitä 

jäljitellään homogenoimalla kookos-, palmu-, ja rypsiöljystä tehtyä seosta. 

Valkuaisvaippaan kapseloituna kasviöljy tehostaa rasvan ja valkuaisen su-

lautumista sekä imeytymistä. Juomarehujen raaka-aineista suurin osa pitäisi 

kuitenkin aina olla maitoperäisiä. Maitojauhe, josta maidon rasva on pois-

tettu ja jäljellä on 34-36% valkuaista. Kaseiini, joka on maidon pääasialli-

nen valkuainen, jota on noin 80%. Herajauhe, joka sisältää valkuaista ja 

laktoosia runsaasti. Vähälaktoosinen herajauhe, josta laktoosia on poistettu 

ja tällöin valkuais-, sekä kivennäispitoisuus nousevat ja valkuaista on 20-

26%. Edellä mainitut raaka-aineet usein ovat juomarehujen pääraaka-ai-

neet. Juomarehussa on myös edellä mainittujen lisäksi usein hydrolysoitua 

vehnäproteiinia, jossa ei ole haitta-aineita, mutta valkuaista siinä on 80%. 

(Dahl, 2018)  
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Juomarehuissa käytettävät valkuaisaineet jaetaan suositeltaviin, hyväksyt-

täviin ja ei suositeltaviin (taulukko 1), joista suositeltavat ovat peräisin mai-

dosta, hyväksyttävät soveltuvat yli kuukauden ikäisille ja ei hyväksyttävät 

saattavat olla nuorille vasikoille haitallisia. (Alatalo ym. 2005,35)  

 
TAULUKKO 1 Juomarehujen valkuais-raaka-aineiden käyttökelpoisuus (Alatalo ym. 

2005,35) 

suositeltavat  hyväksyttävät ei suositeltavat 
Kurri (kuorittu maito) 

Kuivattu rasvaton 

maito 

Kuivattu heraprote-

iini-konsentraatti 

Kaseiini 

Kuivattu hera 

Kuivattu heratuote 

 Mobifioitu soijaprote-

iinijauhe 

Soijaproteiinikonsent-

raatti 

Mobifioitu vehnäpro-

teiini 

Soijajauho 

SoijaProteiini- isolaatti 

Viljapohjaiset jauhot 

 

 

 

3.3 Nurmirehut  

Juomarehun ohella vasikoilla tulisi olla vapaasti saatavilla karkearehuja, 

jotta vasikka oppii syömään näitä rehuja ennen juotolta vieroitusta ja siirty-

mistä juottolasta välikasvattamoon. Karkearehujen saanti on oleellista vasi-

kan kehitykseen märehtijäksi, sillä karkearehut aktivoivat pötsin toimintaa. 

Pikkuvasikoita ruokittaessa karkearehujen laatu on tärkeätä. Mikäli pikku-

vasikalle annetaan kortista, huonommin sulavaa korsirehua, kun sen etu-

mahojen kehitys on vielä alussa, rehun kuidun sulatus on hyvin hidasta. Täl-

löin vasikalla on pitkään kylläisyyden tunne, joka on aina pois muiden re-

hujen syönnistä. Tämän takia vasikoille tulisi aina antaa mahdollisimman 

hyvin sulavaa karkearehua. (Manni, 2018)  

 

Rehuina käytettävien kasvien kuiva-aineesta hiilihydraatteja on kolme nel-

jäsosaa, tämän takia hiilihydraattien sulavuudella on todella suuri vaikutus 

rehujen ruokinnalliseen arvoon nautojen ruokinnassa. Nurmirehuissa on 

eniten solunseinämähiilihydraatteja eli selluloosaa, hemiselluloosaa ja pek-

tiiniä. (Alatalo ym. 2005,38) Nurmen vanhetessa sen solujen seinämät pak-

suuntuvat ja tällöin kuitupitoisuus kasvaa. Vanhemmassa kasvustossa on 

enemmän kuiva-ainesatoa, mutta edellä mainitusta syystä sen ravitsemuk-

sellinen arvo on heikompi. Mikäli rehussa on hyvin korkea raakavalkuais-

pitoisuus, se lisää kotieläintuotannon ympäristökuormitusta vaikuttaen ty-

pen hyväksikäyttöön negatiivisesti. Mikäli halutaan typen hyväksikäytön 

kannalta ihanteellinen säilörehu, siinä olisi raakavalkuaista 12-13% ja se 

olisi sulavuudeltaan hyvää eli D-arvo olisi yli 670. (Huuskonen, 2010) 

 

Vasikan syömästä kokonaiskuiva-ainemäärästä karkearehujen osuus on vä-

häistä juottokaudella, mutta se lisääntyy heti vieroituksen jälkeen pötsin ke-

hittyessä (Manni, 2013, 111). Nurmirehujen on oltava vasikoita ruokittaessa 

hyvälaatuista, sillä säilörehut (/kuivaheinä) ovat nautojen tärkeimmät 
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perusrehut. Hyvälaatuisessa nurmisäilörehussa on miellyttävä, hieman ha-

pan tuoksu ja tuoreen säilörehun pH on alle 4, esikuivatun säilörehun pH:n 

tavoite riippuu kuiva-ainepitoisuudesta. Tyypillisesti korjatussa rehussa 

NDF (neutraalidetergentti)-pitoisuus on 54-58% kuiva-aineesta, sille ei kui-

tenkaan voida asettaa tavoitearvoja. Naudan rehuannoksesta saamasta 

NDF-kuidun määrästä vähintään 25% pitää olla peräisin karkearehusta. 

Tämä siksi, että naudan pötsi ei kestä samanaikaisesti alhaista NDF-pitoi-

suutta karkearehuissa ja korkeaa väkirehuprosenttia. Tärkein rehusta katsot-

tava yksittäinen arvo on D-arvo, joka kuvaa rehussa olevan sulavan orgaa-

nisen aineen määrää kuiva-aineessa. D-arvo kuvaa myös parhaiten rehun 

syöntipotentiaalia sekä tuotantovaikutusta. (Alatalo ym., 2005, 39-40) Mitä 

aikaisemmalla kasvuasteella rehu on korjattu, sitä sulavampaa se on ja täten 

vasikka myös pystyy syömään sitä enemmän (Manni, 2013, 111). Kasva-

ville lihanaudoille nurmirehua tehtäessä D-arvon pitäisi olla korkea, vähin-

tään 680-700 g/kgka. Ruokintakokeissa on huomattu, että varhain korjattua 

säilörehua syöneet naudat kasvavat paremmin. (Huuskonen, 2010) D-arvo 

vaikuttaa rehun syöntiin merkittävästi, sillä kun D-arvo nousee yhden yksi-

kön, syönti lisääntyy noin 150g ka/pv. Alhaisilla D-arvoilla syötettävän re-

hun rinnalle tarvitaan enemmän väkirehuja, jotta pysytään halutussa tuotos-

tavoitteessa.   (Alatalo ym. 2005,39-40)  

3.4 Väkirehut ja myslit  

Vasikan elimistö ei alkuun kykene sulattamaan karkearehuja, joten väkire-

huilla on suuri merkitys vasikoiden kasvatuksessa. Väkirehujen tulee olla 

laadukkaita, sisältää hyvin sulavia kuituja ja valkuaista tulisi käyttää moni-

puolisesti väkirehuissa. (Alatalo ym. 2005,37) Väkirehuihin vasikka on to-

tutettava, siksi niitä olisi hyvä olla saatavilla heti ensimmäisistä päivistä läh-

tien ja vieroitus juotolta toteuttaa vasta kun vasikka syö väkirehua vähintään 

kilon päivässä. 10 litrassa maitoa on yli 300g valkuaista, liki 500g hiilihyd-

raattia ja yli 400g rasvaa, jossa on puolet energiasta. Nämä ovat korvatta-

vissa puolellatoista- kahdella kilolla korkeatasoista väkirehua. (Rainio, n.d.)  

 

Väkirehujen merkitys tulee ilmi varsinkin vasikan kehittymisessä märehti-

jäksi, sillä väkirehut käynnistävät pötsin kehittymisen. Tähän tarkoitukseen 

vasikoille on kehitetty erikseen myslit. Kuten muidenkin väkirehujen, myös 

myslien raaka-aineet ovat kypsytettyjä ja niiden sisältämät valkuais- ja 

energia-arvot ovat hyvin sulavia ja soveltuvat kasvavan vasikan tarpeisiin. 

(Kallio & Kemppi, 2011, 2) Märehtijällä pötsissä on imeytymispinta-alaa 

jopa 45-kertaiseksi lisääviä pötsipapilleja. Nämä papillit ovat poimuja ja ne 

sijaitsevat tasaisesti joka puolella pötsin sisäpintaa. Papillit lisäävät ravin-

teiden imeytymisalaa, minkä takia niiden kehittyminen on tärkeä osa vasi-

kan ruuansulatuksen kehittymistä. Väkirehut ja myslit edistävät haihtuvien 

rasvahappojen muodostumista ja pötsinukan sekä papillien kehittymistä. 

(Busk, 2018; Manni, 2018) 

3.5 Vesi  

Vasikalle tarjotaan haaleata vettä kaksi litraa päivittäin jo kolmen päivän 

iässä ja tätä jatketaan viikon ikään saakka (Holma, 2018). Viikon ikäisestä 
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lähtien raikasta vettä pitää olla saatavilla rajattomasti, sillä vesi on kuivien 

rehujen syöntimäärien nousemisen edellytys (Alatalo ym. 2005, 37 & Mo-

ran 2000, 31). Pelkällä maitojuotolla olevat vasikat eivät selviäisi ilman 

vettä ja kuivien rehujen syönnin aloittaessaan vesi on niille välttämätöntä 

(Moran 2000,31).  

 

Vesi on myös oleellinen osa vasikan pötsin kehitystä, sillä pötsimikrobisto 

kasvaa pötsinesteessä. Tämän takia vesi on pakko antaa erikseen, jotta se 

menee pötsiin. (Holma, 2018) Märekouru-refleksi ei toimi vasikan juodessa 

vettä, vaan vesi kulkeutuu suoraan pötsiin. (Manni, 2018)  

 

Vettä on oltava saatavilla aina muiden rehujen ohella. Esimerkiksi satun-

nainen liian hapan juomaerä voi lisätä juomaveden tarvetta ja kulutusta. 

(Knuuttila 2004) Kuivia rehuja syödessä jokaista väkirehu- ja karkearehu-

kiloa kohden tarvittaisiin vettä neljästä kuuteen litraan (Holma, 2018). 

 

Noin +17 asteinen vesi edistää rehujen syöntiä, varmistaa vasikan lämpöta-

sapainon sekä ehkäisee sairauksia. Lisäksi vesi edistää märehtimisen aloit-

tamista sekä pötsin kehitystä. (Alatalo ym. 2005, 37)  
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4. VASIKOIDEN TERVEYS  

Vasikoiden terveyttä eniten horjuttava tauti on kautta maailman hengitys-

tietulehdukset, joiden määrä on Suomessa lisääntynyt huomattavasti vii-

meisten 20 vuoden aikana. Sairauksien lisääntyneeseen havainnointiin on 

vaikuttanut tuotantorakenteen muutos, eläinmäärät sekä tilakontaktit. Hen-

gitystietulehdukset eivät aiheudu yhdestä tekijästä, vaan ovat monisyysai-

rauksia eli ne aiheutuvat monista tekijöistä: viruksista, bakteereista ja yksi-

lön vastustuskykyyn vaikuttavista tekijöistä. Edellä mainittujen lisäksi sai-

rastumiseen vaikuttavat ympäristöolot eli lämpötila, veto ja hygieniataso. 

Hengitystietulehduksien oireita on monia: sierainvuoto, silmävuoto, hengi-

tystiheyden muutokset, yskä, ruokahaluttomuus, kuume sekä depressio. 

(ETT, 2017) Hengitystietulehduksen oireet voivat olla eriasteisia, esimer-

kiksi sierainvuoto voi olla lievää, jolloin vasikka on pirteä ja tällöin kannat-

taa vain seurailla tilannetta. Voimakkaammissa oireissa, kun sierainvuoden 

lisäksi yleisilmeestä tulee nuutunut ja silmät samenevat, on aika aloittaa lää-

kitys. Voimakkaissa oireissa, kun vasikka haukkoo jo henkeään ja jos kieli 

on sininen, silloin on jo myöhäistä. Hengitystietulehdusten hoitona on lää-

kitys tulehduskipu- ja antibioottilääkkeillä. Kipulääkkeet parantavat vasi-

kan oloa laskemalla kuumetta, ja antibioottilääkkeet hoitavat tulehdusta 

naudan keuhkoissa johon vasikka muuten kuolisi. (Härtel, 2018)  

 

Toinen yleisimmistä vasikoiden sairauksista on vasikkaripulit, jotka myös 

ovat hengitystietulehdusten tapaan monisyytauteja. Vasikkaripulit ovat 

enemmänkin lypsykarjatilojen ongelmia, kuitenkin niitä esiintyy myös vä-

likasvatustiloilla ja emolehmäkarjoissa. Ripulit jaetaan ruokinnallisiin ja 

tartunnallisiin ripuleihin, joista ruokinnalliset ovat nykyään vähentyneet 

huomattavasti. Tartunnalliset ripulit aiheutuvat viruksista, alkueläimistä, 

bakteereista tai laiduntavilla eläimillä loismadoista. Ripuli tulisi aina toden-

taa näytteillä. Ruokinnallinen ripuli voi johtua märekourun toimimattomuu-

desta, maidon juoksettumisesta, häiriöistä juoma-automaatin toiminnassa 

tai juomarehusta. Ripulit ovat seurausta etumahojen tai juoksutusmahan sai-

raudesta. Ripulien hoitoon ei ole varsinaista lääkettä, vaan hoitona on tuki-

hoito. Ripulissa vasikka menettää nestettä ja elektrolyyttejä sekä sen happo-

emäs tasapaino häiriintyy, joten oleellisin hoito ripulivasikalle on nesteytys. 

(Härtel, 2018)  
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5. JUOTTOKOE VASIKKAKASVATTAMOSSA  

5.1 Juomarehukokeen tavoite  

   

Suoritettiin yhteistyössä Vilomixin ja tilan isäntäväen kanssa juottokokeen 

yhdelle vasikkaerälle. Tilalla on uusi vuonna 2016 valmistunut 96 vasikan 

juottola, samana vuonna valmistunut 196- paikkainen välikasvattamo ja 

156- paikkainen loppukasvattamo. Juottolassa on kaksi betoniseinällä toi-

sistaan erotettua 48 vasikan osastoa, joten kokeen toteuttaminen oli sujuvaa. 

 

Koerehu oli Vilomixin testikäytössä ollut soijaton juomarehu, jossa oli ras-

vatonta maitojauhetta herajauheen ja herarakeiden lisäksi, jolloin sen mai-

tovalkuaispitoisuus oli 69 %. Varsinaisen koerehun lisäksi pari viimeistä 

koeviikkoa juotettiin herapohjaista juomarehua, joka sisälsi herajauhetta ja 

herarakeita. Tämän maitovalkuaisen osuus oli 34 % ja täten oli verrattavissa 

kontrollirehuun. Kontrollirehuna oli tilalla yleensä käytössä oleva juotto-

rehu, jossa raakavalkuaista on 21 % ja rasvaa 17 %. Tavoitteena oli selvit-

tää, vaikuttaako juomarehun suurempi maitovalkuaispitoisuus vasikoiden 

kasvutuloksiin.   

 

5.2 Juomarehukokeen toteutus  

 

Koe alkoi 31.1.2018 ensimmäisten vasikoiden saapuessa. Välipunnitus oli 

27 päivän juoton jälkeen, eli 26.2.2018 ja loppupunnitus kokeen päättyessä 

15.3.2018. Koe kesti yhteensä 43 päivää.  Välipunnituksen yhteydessä koe-

ryhmän juottorehu vaihtui maitojauhepohjaisesta koerehusta herapohjai-

seen, joka vastasi tilalla yleensä käytössä olevaa rehua ja kokeen kontrolli-

rehua.  

 

Molemmilla koeryhmillä oli juomarehun ohella vapaasti tarjolla vettä, Lac-

tolus Starter Mysliä, A-Rehun vasikkapellettiä, sekä karkearehuja. Ensin 

annettiin heinää sekä säilörehua ja myöhemmin apetta, jota välikasvatta-

mossa syötetään. 

 

5.2.1 Juomarehut  

Varsinainen koerehu oli maitopohjainen juomarehu, jossa oli herajauheen 

ja -rakeiden (41 %) lisäksi rasvatonta maitojauhetta (20 %). Koerehun mai-

tovalkuaispitoisuus oli 69 %. Lisäksi siinä oli hydrolysoitua vehnägluteenia 

5 %. Juomarehu sisälsi myös vitamiineja, kivennäis-, ja hivenaineita sekä 

probiootteja ja prebiootteja. Koerehu oli myös soijaton.  Tästä rehusta teh-

tiin 15 % juoma. Litrassa valmista juomaa siis oli 150 g juomarehujauhetta.  

 

Koeryhmän viimeiset pari viikkoa saama juottorehu oli herapohjainen he-

rajauhetta ja -rakeita n. 64 % sisältävä rehu. Sen maitovalkuaisen osuus oli 



Juomarehun vaikutus vasikan kasvuun ja syönnin kehitykseen 

 

 

17 

34 %. Lisäksi siinä oli hydrolysoitua vehnägluteenia 14,7 %. Tämäkin juo-

marehu sisälsi lisättyjä vitamiineja, hiven-, ja kivennäisaineita sekä probi-

ootteja ja prebiootteja. Myös tämä koerehu oli soijaton. Tästä rehusta tehtiin 

13,5 % laimennos. Litrassa juomaa oli siis 135 g juomarehujauhetta.  

 

Kontrolliryhmä sai herapohjaista juomarehua, joka tilalla on yleensä käy-

tössä. Kontrollirehun raakavalkuaispitoisuus oli 21 % ja rasvan määrä 17 

%. Tästä juomarehusta tehtiin 14,5 % laimennos. Litrassa juomaa oli siis 

145 g juomarehujauhetta.  

 

Käytössä koerehu oli mukavampaa käsitellä, se oli pehmeämpää eikä pölis-

syt samalla tavalla kuin kontrollirehu. Koerehu myös liukeni helposti ve-

teen, tosin veden piti olla noin 40- asteista, jotta jauhe sekoittui siihen hyvin. 

Kontrollirehulla sekä herapohjaisella koerehulla veden lämpötilaksi riitti 

noin 37 astetta. Tilalla oli käytäntö, jossa hapanjuomavaunu pestiin joka 

toinen päivä, mutta koerehulla jouduttiin vaunua pesemään joka päivä. Joka 

toinen päivä tapahtuvalla pesulla pesu vaikeutui ja juoman maittavuus tun-

tui heikkenevän huomattavasti verrattuna kontrollirehuun, kun vanhan juo-

man päälle tehtiin uutta juomaa.  

 

5.2.2 Kuivarehut  

Kokeen aikana kuivarehuina vasikoilla oli kahta erilaista rehua, rakeistettua 

alkurehua ja mysliä. Näistä mysliä oli tarjolla noin kuukauden ajan, jonka 

jälkeen se jätettiin pois, kun vasikat alkoivat syödä paremmin muitakin re-

huja. Alkurehua tarjottiin melkein juoton loppuun saakka, sillä se on tarkoi-

tettu syötettäväksi 4-6kk ikään saakka.  

 

Yhtenä rehuna oli Lactolus Starter Mysli, joka on hyvin sulavaa ja maitta-

vaa. Kyseisessä myslissä ainesosat ovat lämpökäsiteltyjä ja sen ravinto-

koostumus on tasapainoinen. (Vilomix, n.d.) Mysli on soijaton ja siinä on 

käytetty eri muodoissa maissia, rapsia, ohraa, sinimailasta, pellavaa, pork-

kanaa sekä vehnää, jolloin koostumuksesta on saatu monipuolinen. Käytetty 

melassi ja melassileike lisäävät rehun maittavuutta. (Liite 2) 

 

Toisena rehuna oli A-rehun kasvaville vasikoille suunniteltu alkurehu. Al-

kurehu on rakeistettu lämpökäsitelty rehu, johon on lisätty maittavuutta li-

säävää makuainetta. Lisäksi sen vilja- ja valkuaisainekoostumus on moni-

puolinen. (Atria, n.d.) Kyseisessä rehussa on käytetty ohraa, vehnää sekä 

rapsia ja rypsiä (Liite 2), jolloin on saatu monipuolinen koostumus. Käytetty 

seosmelassi sekä melassileike lisäävät rehun makeutta ja täten maittavuutta. 

 

5.2.3 Karkearehut  

 

Vasikoille tarjottiin alussa kuivaheinää, jota ostettiin lähitilalta. Kuivahei-

nän ohella vasikat saivat säilörehua, joka oli tilan omaa tuotantoa. Säilörehu 

oli vasikoita ajatellen tehty ja analyysien perusteella vasikoille parhaiten 
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sopivaa säilörehua. Säilörehu oli ensimmäistä satoa ja sen D-arvo eli sula-

vuus oli 696 g/kgka, joka on vasikoille hyvä. 

  

Juoton loppupuolella säilörehu vaihdettiin seosrehuun, jota vasikat tulevat 

jatkossa syömään. Kyseiseen seosrehuun käytettiin kahta eri säilörehupaa-

lia, A-rehun kasvurehua, murskeviljaa, rouhittua härkäpapua sekä kiven-

näistä. A-rehun kasvurehu on monipuolinen täysväkirehu, joka sisältää ra-

joitetusti valkuaista ja se on suunniteltu juotto- sekä teinikaudella käytettä-

väksi.  Käytettyjen säilörehujen analyysiarvoja (taulukko 2) tarkasteltaessa 

voidaan todeta, että ne ovat täyttäneet vasikoille sopivien rehujen kriteerejä 

hyvin. Vasikoille sopivan nurmirehun tulisi olla mahdollisimman hyvin su-

lavaa, yleisimmin käytössä onkin nuorena korjattu hyvälaatuinen säilörehu.  

 
TAULUKKO 2 Nurmirehujen rehuarvot (Seilab/ tilan rehuanalyysit, 2018)  

 Appeeseen käytetyt rehut   

 Pitkämäki 2/17 Nurmi 1/17 Pitkämäki 1/17 

Kuiva-aine 327 288 312 

D-arvo 685 696 690 

Raakavalkuainen 161 145 153 

Kuitu 470 471 468 

ME 11,0 11,1 11,0 

OIV 84 83 83 

PVT 36 20 29 

 

5.2.4 Koejärjestelyt tilalla   

 

Juottokoe oli helppo toteuttaa kyseisellä tilalla, sillä juottola on jaettu kiin-

teällä väliseinällä kahteen eri osastoon (A ja B), joissa on vielä kaksi eril-

listä ryhmäkarsinaa (1 ja 2). Näistä jokaiseen mahtuu 24 vasikkaa. Juomien 

jako ja säännöstely suoritettiin Vasikka-Master-ohjelmalla ja Vasikkapiika-

merkkisellä juoma-altaalla. Kyseessä on siis automaattijuotto, sillä vasikoi-

den saamaa juomamäärää rajoitetaan yhdeksään litraan päivässä. Juoma-al-

taaseen tehdään kerralla 250l juomaa, joka hapatetaan laimennetulla muu-

rahaishapolla.   

 

Juottokokeeseen osallistui 96 vasikkaa, joista 48 juotettiin tilalla yleensä 

käytössä olevalla herapohjaisella juomarehulla ja olivat täten kontrolli-

ryhmä (A-osasto). Toiset 48 vasikkaa saivat Vilomixin koerehuja: ensin 

maitopohjaista juomarehua 27pv ja sitten herapohjaista juomarehua 16pv 

(B-osasto). Nämä 48 vasikan ryhmät jaettiin vielä 24 yksilön karsinoihin 

(A1, A2, B1, B2).  

 

Vasikat pyrittiin jakamaan mahdollisimman tasaisiin ryhmiin heti niiden 

saapuessa tilalle. Vasikoiden jaottelu tapahtui painon, sukupuolen, rodun ja 

osittain myös iän mukaan (kaikista vanhimpia ei laitettu koeryhmään, sillä 

ajateltiin, etteivät ne hyödy koerehusta). Pienen haasteen vasikoiden ryh-

mittelyyn toi se, että vasikat saapuivat pienissä erissä, useamman päivän 

aikana.  
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Taulukosta 3 nähdään, että ryhmistä saatiin melko tasaiset sukupuolen ja 

rotujen kannalta. Ryhmien keskimääräistä ikää katsottaessa huomataan, että 

kontrolliryhmässä oli huomattavasti vanhempia vasikoita. Jätettäessä kont-

rolliryhmän iän ja painon keskiarvosta pois ryhmän selkeästi yli-ikäinen 

(63pv tullessaan), ei keskiarvo kuitenkaan muutu huomattavasti: iän kes-

kiarvo on 26pv ja painon keskiarvo on 57kg. Lähinnä yli-ikäisen pois jättä-

minen vaikuttaa siis ryhmän keskimääräiseen painoon, jolloin voidaan to-

deta, että ryhmistä saatiin aika tasaiset varsinaisten kriteerien eli sukupuo-

len, rodun sekä painon suhteen.  

 
TAULUKKO 3  Vasikoiden jaottelu ryhmiin 

 

Vasikoiden rotujakauma saatiin karkeasti eroteltuna maitorotuisten ja liha-

roturisteytysten kesken tasaisesti ryhmien välillä (taulukko 3). Kuvista 3 ja 

4 huomataan että koeryhmässä oli kuitenkin liharoturisteytyksistä useam-

paa rotua, mikä johtuu siitä, että haluttiin nähdä vaikuttaako juomarehun 

laatu johonkin rotuyhdistelmään selkeämmin kuin toiseen. Ongelmana tä-

hän tuli se, että kaikista risteytysroduista ei ollut edustajia kuin vain koe-

ryhmässä tai vain pari edustajaa molemmissa ryhmissä, jolloin ei saada ko-

vinkaan luotettavaa tietoa tuloksista. Esimerkiksi limousinristeytyksiä oli 

koko vasikkaerässä yhteensä kuusi, mutta niistä vain kaksi oli koeryhmässä 

ja neljä kontrolliryhmässä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Sukupuoli Rotu Keskiarvo Keskiarvo 

Ryhmä Sonnit Lehmät Maitor.- Liharist.- Ikä Paino 

Kontrolli 33 15 25 22 27 59 

Koe 32 16 26 20 20,3 56 

11

4

6

11
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12

Kontrolliryhmän rodut

Ba Li Ab Lsk Bs Hol Ay

Kuva 3 A-osaston, eli kontrolliryhmän vasikoiden rotujakauma 
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Koeryhmän rodut

Ba Li Ab Hf Lsk Si Bs Hol Ay Je

Kuva 4 B-osaston eli koeryhmän vasikoiden rotujakauma 
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6. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU  

6.1 Juomamäärät  

Vasikoiden juomamääriä seurattiin koneen perusteella, mutta koska kone 

laski juomankulusta perustuen vasikan koneella viettämään aikaan, ei sitä 

pidetty luotettavana. Esimerkiksi vasikka saattoi vain seistä tutin edessä 

juomatta ollenkaan, mutta kone tunnistaessaan vasikan alkoi laskea juoma-

määrää ajan ja oletetun juoman virtauksen perusteella. 

Tämän takia alettiin merkitä päivittäin tehtyjen ja pois heitettyjen juomien 

litramääriä, jolloin saatiin tarkemmin tietoon juoman kokonaiskulutus osas-

tokohtaisesti.  

 

Koneen laskema määrä on hieman pienempi kuin tehtyjen juomien määrät 

(kuva 5). Ero on huomattava varsinkin koeryhmällä, eli B-osastolla, jolla 

oli käytössä varsinaiset koerehut. Osittaisen selityksen tähän antaa se, että 

juoton loppuvaiheilla B-osaston säiliön pohjatulppa oli auennut yön aikana 

ja noin 50 litraa maitoa oli valunut maahan, mutta määrä on vain arvio. 

Tämä nostaa B-osastolla tehdyn juoman määrää.  
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Koeryhmä joi välipunnitukseen (26.2.2018) saakka maitopohjaista koere-

hua, joka tuntui maistuvan vasikoille hyvin. Ainakin vasikat vaikuttivat tyy-

tyväisiltä ja kylläisiltä. Kun juottolaan meni aamulla, vastassa ei ollut en-

simmäisinä päivinä huutoa niin kuin yleensä, vaan kaikki vasikat olivat it-

sekseen käyneet syömässä. Toisaalta on hyvä, että vasikat joivat tuota juo-

marehua mieluusti, mutta toisaalta se verotti vasikoiden kuivien rehujen 

syöntimääriä. Kuvasta 6 ilmenee, että vasikat joivat keskimäärin kuitenkin 

pari ensimmäistä viikkoa juomaa hieman vähemmän. Kuten myöhemmin 

todetaan, kuivien rehujen kulutuskin on ollut pienempää. Tästä pääteltiin 

koerehun olevan täyttävämpää, pienemmällä litramäärällä vasikat ovat saa-

neet kylläisyyden tunteen. Koerehun vaihtuessa maitopohjaisesta herapoh-

jaiseen juomamäärä laski seuraavalla 7pv:n jaksolla (kuva 6) enemmän kuin 

kontrolliryhmällä, joka joi koko juottokauden samaa juomarehua.  

 

Kontrolliryhmämme joi koko juottokauden ajan herapohjaista rehua, joka 

ei maittanut vasikoille yhtä hyvin kuin koeryhmän alussa saama maitopoh-

jainen juomarehu. Kun aamulla saapui juottolan kontrolliryhmän puolelle 

vasikoiden saapumista seuraavina päivinä, vastassa oli monta vasikkaa, 

jotka eivät olleet itsekseen käyneet yön aikana syömässä. Muutenkin osalle 

vasikoista ei alkuun tuntunut kelpaavan kyseinen juomarehu ollenkaan. 

Kontrollirehun maittavuus siis oli huonompi kuin koerehun. Kyseistä juo-

marehua kuitenkin määrällisesti kului enemmän (kuva 6), ainakin ensim-

mäisten viikkojen aikana, verrattuna koeryhmään. Kuvasta 6 myös ilmenee, 

että herapohjaista juomarehua käytettäessä juoman menekki on tasaisempaa 

kuin koeryhmällä olleella maitopohjaisella juomarehulla.  
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6.2 Kuivarehun kulutus  

 

Kuten vasikoiden juomia juomarehun määriä, seurattiin myös vasikoiden 

syömiä kuivarehun määriä. Näistä ei saatu ollenkaan yksilöllistä dataa, vain 

karsinakohtaisia määriä eli 24 eläimen syöntimäärät. Rehut punnittiin aina 

ennen jakoa ja lähinnä karkearehuista punnittiin vaihdettavat, pois heitetyt 

rehut. Pois heitettyjen rehujen määrä vähennettiin annetun rehun määrästä, 

näin saatiin selville karsinakohtaiset syönnit. Taulukosta 4 nähdään keski-

määräinen viikoittainen säilörehun ja appeen kulutus karsinoittain tuoreki-

loissa punnittuna. Tarkasteltaviksi rehuiksi valikoituivat ape ja säilörehu, 

sillä niiden kulutus on ollut suurinta ja niitä on syötetty samanaikaisesti pi-

simpään. Ajanjakso on valittu alkavaksi 13.2.2018, koska tällöin jokaisessa 

karsinassa on ollut tarjolla apetta. Kontrolliryhmä on syönyt säilörehua 

enemmän kuin koeryhmä tarkastelussa olleen ajan (taulukko 4). Toisaalta 

kontrolliryhmä söi muitakin kuivarehuja paremmin. Taulukosta 4 huoma-

taan myös, että appeen kulutusmäärät ovat olleet aluksi maltillisia ja nous-

seet huomattavasti parin viikon totuttelun jälkeen.  

 
TAULUKKO 4 Appeen ja säilörehun kulutus (tuore kiloina) keskimäärin viikoittain 

Ajanjakso Kontrolliryhmä Koeryhmä 

 A1 A2 B1 B2 

 Säilörehu Ape Säilörehu Ape Säilörehu Ape Säilörehu Ape 

13.-19.2 7,2 4,3 6,1 5,4 4,3 2,6 3,2 4 

20.-26.2 9,3 4,1 8,2 9,4 4,7 8,8 4,2 4 

27.2- 5.3 5,6 17,7 6,8 20,7 6,6 31,6 4,5 12 

6.- 12.3 - 40,4 - 43,7 - 32,5 - 40,4 

 

 

 

Vasikat saivat juomarehun ja veden ohella melkein koko juottokauden ajan 

vasikkamysliä ja vasikkarehua. Vasikkamysli jätettiin pois, kun sitä syötiin 

noin kilon verran päivässä ja vasikkarehukin jätettiin lähempänä vieroitusta 

pois syötöstä. Karkearehuina ensimmäiset viikot olivat kuivaheinä sekä säi-

lörehu. Kuivaheinää vähennettiin ja lopulta jätettiin kokonaan pois, kun va-

sikat alkoivat syömään enemmän säilörehua. Parin ensimmäisen viikon jäl-

keen tarjolle laitettiin myös apetta maisteltavaksi. Pari viimeistä viikkoa tar-

jolla olikin vain apetta, sillä vasikoiden tulisi oppia jo juottolassa syömään 

apetta, jota on tarjolla jatkossa. Karkearehun kulutuksessa oli selkeä ero 

osastojen A ja B välillä, sekä jonkin verran eroa oli myös karsinoiden vä-

lillä. Erot ovat havaittavissa myös vasikkakohtaisissa rehujen kulutusmää-

rissä. (kuva 7 & 8).  
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Suurin ero oli alussa tarjotun säilörehun ja myöhemmin tarjotun appeen 

syöntimäärissä (kuva 7). Säilörehua syötiin kontrolliryhmässä A-osastolla 

1-karsinassa 199kg ja 2-karsinassa 237,3kg, kun taas koeryhmässä B-osas-

tolla vastaavat määrät olivat 97,3kg ja 66,9kg. Vasikkaa kohden lasketuissa 

määrissä on huomattavissa suhteessa samanlaisia eroavaisuuksia (kuva 8). 

Ero oli siis huomattava jo osastojen välillä, mutta eroa on myös karsinoiden 

välillä.  
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Katsottaessa muiden kuivarehujen kulutusta huomataan, että esimerkiksi 

karsinassa B2, jossa säilörehua ja kuivaheinää syötiin vähiten, syötiin kui-

tenkin vasikkarehua (234,4kg) ja vasikkamysliä (46,3kg) eniten koko juot-

toaikana verrattuna muiden karsinoiden syöntimääriin (kuva 7). Vasikkaa 

kohden lasketuissa määrissä ollaan samoilla linjoilla, vasikkarehua syötiin 

selkeästi eniten karsinassa B2 (kuva 8).  

 

Kun tarkastellaan osastoissa olevien vasikoiden ikiä, huomataan, että osas-

tolla A oli keskimäärin melkein 7pv vanhempia vasikoita kuin osastolla B, 

mikä osaltaan voisi vaikuttaa vasikoiden syömiin kuivien rehujen kulutuk-

seen. Koeryhmän vasikat B-osastolla saivat maitopohjaista, energiapitoi-

sempaa juomaa ensimmäiset 27pv juotosta. Todennäköisesti se vaikutti näi-

den vasikoiden kuivanrehun kulutukseen.  

 

6.3 Vasikoiden kasvu 

Vasikoiden alkupainona oli välitysautoon mennessä punnittu paino, väli-

punnitus punnittiin tilalla 27 päivän juoton jälkeen ja loppupaino juoton lo-

puttua. Lisäksi vasikat oli punnittu vielä välikasvatuksen loputtua, vaikkei 

se kokeeseemme varsinaisesti kuulunutkaan.  

 

Vasikoiden alkupainoissa ei oikeastaan ollut eroja osastojen välillä (tau-

lukko 5). Keskiarvoa katsottaessa voidaan todeta, että A-osastolla on ollut 

muutaman kilon painavampia vasikoita. Ero selittyy sillä, että vasikoita ryh-

mitellessä A-osastolle meni muutama hieman vanhempi ja täten myös pai-

navampi vasikka. A-osastolle kontrolliryhmään laitettiin myös yksi tulles-

saan selkeästi yli-ikäinen (63pv), joka ei seuraavissa tuloksissa ole mukana.  

 

Välipunnituksen tuloksissa (Taulukko 5) ollaan jo päästy selkeämpiin eroi-

hin, kun tarkastellaan painojen hajontaa. Kontrolliryhmän pienin on kasva-

nut 27 päivän aikana vain 4 kg, kun koeryhmän pienin on vastaavasti kas-

vanut 17 kg. Myös osastojen painavimpien välillä on selkeä ero. Kontrolli-

ryhmän painavin on kasvanut 27 päivän aikana 12 kg, kun koeryhmässä 

vastaava painon muutos on ollut +26 kg. Jo pelkästään painavimpia painoja 

verrattaessa voidaan todeta, että koeryhmässä kasvu on ollut 6 kg parempaa.  

 

Vieroituspainoissa (taulukko 5) osastojen painavimpien väliset erot ovat jo 

tasoissa, mutta osastojen pienempien painot ovat samoissa kuin välipunni-

tuksessakin. Kontrolliryhmässä maksimipainojen välinen ero välipainon ja 

vieroituspainon välillä on 27 kg ja hämmentävästi koeryhmässä vastaava 

erotus on 21 kg. Pienimpien painojen erotukset osastoilla ovat melkein sa-

mat, kontrolliryhmällä 7 kg ja koeryhmällä 6 kg. Osastojen keskiarvoissa 

on jokaisen punnituksen kohdalla ollut vain muutaman yksikön ero, kuten 

vieroituspainonkin kohdalla.  

 

Ehkä koeryhmä on välipainossa saanut parempia tuloksia energiapitoisem-

man juoman ansiosta, mutta koska koeryhmä alkoi syömään kuivarehuja 

hitaammin, niiden kasvu hidastui välipunnituksen jälkeen. Välipunnituksen 

jälkeen koeryhmälle vaihdettiin kontrolliryhmän juomarehua vastaava rehu.  
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TAULUKKO 5    Ryhmien punnitustuloksia 

 Kontrolliryhmä Koeryhmä  

min max ka min max ka 

alkupaino 40 92 58 40 87 56 

välipaino 44 105 78 57 113 80 

vieroituspaino 51 134 94 63 134 93 

 

Kaikki vasikat kasvoivat tasaisesti, mutta varsinaista eroa ryhmien välillä ei 

ollut.  Enemmin eroa oli karsinoiden välillä (Kuva 9): testiryhmällämme B-

osastolla 1. karsinan vasikoiden väli- ja vieroituspainot olivat keskimäärin 

76 kg ja 88 kg ja 2. karsinan vastaavat painot 84 kg ja 98 kg.  Kontrolliryh-

mällä A-osastolla taas vastaavat painot 1. karsinassa olivat 74 kg ja 89 kg 

ja vastaavat painot 2. karsinassa 86 kg ja 100 kg.  

 

Vasikoiden painoja tarkasteltiin myös osastoittain eri rotujen välillä (Tau-

lukko 6). Tarkasteluun otin vain rodut, joista oli useampi edustaja molem-

milla osastoilla. Ayrshire joita oli A-osastolla 11 ja B-osastolla 13. Holstein, 

joita oli A-osastolla 14 ja B-osastolla 13. Aberdeen angus, joita oli A-osas-

tolla viisi ja B-osastolla myös viisi. Sekä Blonde de`Aquitane, joita oli A-

osastolla 11 ja B-osastolla yhdeksän. 

Taulukosta 6 huomataan, että holsteinit ovat läpi kokeen olleet A-osastolla 

hieman parempia kuin saman rodun edustajat B-osastolla, joka mahdolli-

sesti johtuu osittain siitä, että A-puolelle valikoitui vanhempia vasikoita 

(holsteineissa keskimäärin A-puolella 25pv ja B-puolella 19pv tullessaan).  
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Kuva 9 Vasikoiden väli- ja vieroituspainot karsinoittain, kilon tarkkuudella 
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TAULUKKO 6  Vasikoiden punnitustuloksia rotukohtaisesti ryhmien keskiarvoina. 

 

 

Tulopainot ovat olleet aika tasaisia, Välipunnituksessa B-osaston vasikat 

ovat olleet painavampia kuin A-osastolla, lukuun ottamatta holsteineja. Vie-

roituspainoissa ollaan osastojen ja rotujen välillä aika tasaisia.  

Päiväkasvuja katsottaessa yllättävästi eroa on eniten blonde `de aguitan-,  ja 

holstein- rotujen edustajien välillä osastoittain.  

Liki jokaista tulosta tarkasteltaessa voidaan huomata, että pääosin B-osas-

tolla painot ja kasvutkin ovat kuitenkin keskimäärin olleet hieman parem-

mat. Rotukohtaisesti eron huomaa liharoturisteytysten ja maitorotuisten vä-

lillä, sillä pääosin maitorotuisten tulokset ovat hieman heikompia kuin liha-

roturisteytyksien, kuten voi olettaakin.  

 

Päiväkasvuja tutkittaessa huomataan, että koerehua syöneet vasikat olivat 

alussa kasvaneet huomattavasti paremmin kuin kontrollirehua syöneet. Tu-

losta välipunnitukseen olevista päiväkasvuista huomataan (taulukko 7), että 

kontrolliryhmällä eroa on ollut huomattavasti myös karsinoiden välillä. 

Koeryhmällä karsinoiden väliset erot ovat pienempiä, lukuun ottamatta yhtä 

koeryhmän karsinassa 2 ollutta vasikkaa, jolla on ollut todella huono kasvu. 

Selkeätä syytä kyseisen vasikan huonoon kasvuun ei ole. Vasikka on tulles-

saan ollut 17 päivän ikäinen, ei ole sairastanut muuta kuin sarvien nupout-

tamisesta johtuvan sarvitulehduksen ja juomamäärät kyseisellä vasikalla 

ovat olleet hieman matalia, keskimäärin noin kuusi litraa päivässä, mutta 

sen ei pitäisi vaikuttaa kasvuun näin radikaalisti. Välipunnituksen jälkeen 

kyseinen vasikka on kyllä kasvanut hieman paremmin (sen päiväkasvu ollut 

välipunnituksesta vieroitukseen 750 g/pv, joka ei ole ryhmän huonoin).  

 
TAULUKKO 7    Päiväkasvujen keskiarvot, maksimit sekä minimit ryhmien välillä 

Päiväkasvut (g/pv) Kontrolli 1 Kontrolli 2 Koe1 Koe2 

tulo-välipunnitus 

ka 615 777 826 831 

max 1069 1172 1483 1433 

min 148 414 222 67 

Välipunnitus-vieroitus 

ka 979 1057 766 904 

max 1500 1813 1438 1625 

min 438 500 313 438 

Koko juottoajan kasvu 

ka 749 876 803 856 

max 1140 1178 1267 1326 

min 256 467 279 304 

 BA AB AY HOL 

 A-osasto B-osasto A-osasto B-osasto A-osasto B-osasto A-osasto    B-osasto 

Tulopaino 57 62 61 55 54 51 58 56 

Välipaino 76 89 74 82 72 73 80 78 

Vieroituspaino 92 101 92 96 86 86 99 92 

Päiväkasvu (g/pv) 1084,2 882,4 777,5 931,4 715,6 774,4 912,1 805,0 
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Taulukosta 7, katsottaessa päiväkasvujen muutoksia välipunnituksesta vie-

roitukseen, huomataan että koeryhmän kasvut hidastuivat koerehun vaihtu-

essa vastaavaan rehuun kuin kontrolliryhmällä.  Jostakin syystä koeryhmän 

karsinassa 1 on keskimäärin päiväkasvu pienempi kuin mikä se oli tulosta 

välipunnitukseen. Yleisesti koeryhmän kasvujen hidastuminen selittynee 

sillä, että juomarehun vaihtuessa juoman koostumus muuttui, eikä se ehkä 

maittanut enää samalla tavalla. Lisäksi koeryhmässä vasikat olivat enem-

män juoneet juomarehua kuin syöneet kuivarehuja, joten kun vasikoiden 

olisi pitänyt alkaa syömään kuivarehuja enemmän, niiden kasvu hidastui.  

 

Koeryhmän päiväkasvujen hidastuminen näkyy myös koko juottoajan päi-

väkasvuissa (taulukko 7 ja kuva 10), vaikka tässä erot eivät olekaan enää 

niin suuria kuin välipunnituksesta vieroitukseen olevissa kasvuissa. Koko 

juottoajan keskimääräisiä kasvuja katsottaessa voidaan todeta, etteivät erot 

kuitenkaan ryhmien välillä ole kovinkaan suuria. Mahdollisesti tulokset oli-

sivat erilaiset, jos koeryhmä olisi syönyt alusta saakka kuivarehuja enem-

män ja täten niiden mahojen kehitys olisi lähtenyt parempaan vauhtiin. 

Kuva 10 myös havainnollistaa, kuinka päiväkasvuissa suurimmat erot ovat 

välipunnituksesta vieroitukseen olleessa päiväkasvussa. Lisäksi kyseisestä 

kuvasta voidaan huomata, että koko juottoajan päiväkasvuissa ei enää ole 

niin suuria eroja karsinoiden välillä.  

 

 

 

            

 

 

Kuva 10 Keskimääräiset päiväkasvut ryhmittäin punnitustulosten perusteella 
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6.4 Koevasikoiden terveys  

 

Koevasikoilla ripulia esiintyi vähän, vain yhtä lääkittiin. Muiden löysähkö 

sonta tulkittiin johtuvan rehujen vaihtumisesta vasikoiden saapuessa. Koe-

ryhmällä havaittu löysä sonta tulkittiin ”valkuaisripuliksi”, sillä niiden 

sonta oli väriltään kellertävää. Tämä mahdollisesti johtui siitä, että vasikat 

olisivat saaneet liikaa valkuaista juomarehustaan.  Olosuhteet molemmilla 

osastoilla olivat suurin piirtein samanlaiset. Osastolla A oli pari astetta vii-

leämpää, varsinkin tuulisina päivinä, sillä tuuli pääsi puhaltamaan tälle 

osastolle suoraan nostoikkunoiden kautta, vaikka ne olivatkin melkein 

kiinni. Hengitystietulehduksia esiintyi enemmän kontrolliryhmällä A-osas-

tolla (Kuva 11), jossa niitä oli yhteensä 21 eli molemmista karsinoista lähes 

puolet vasikoista sairastui. Koeryhmästämme B-osastolla hengitystietuleh-

dusta sairasti yhteensä 14 vasikkaa. Sairastuneista ei otettu syväsively-näyt-

teitä ja näin tutkittu johtuiko sairastuminen viruksesta vai bakteerista.  Koe-

ryhmällä siis oli hieman vähemmän juottoloiden yleisintä vasikoiden sai-

rautta, hengitystietulehdusta, mutta tämän seurannan perusteella ei kuiten-

kaan voida tehdä johtopäätöksiä juottorehun laadun vaikutuksista.  

 

Koeryhmällä oli sarvien nupouttamisesta johtuvaa sarvitulehdusta havaittu 

paljon (kuva 11). Havaittuihin tulehduksiin saattoi vaikuttaa kokeen puo-

lessa välissä tilalla vierailleiden hollantilaisten asiantuntijoiden antamat 

vinkit sarvitulehduksien havainnointiin ja hoitokynnykseen. Kokeen jäl-

keen nupouttamisessa käytössä olevien nupoutuskolvien päät vaihdettiin ja 

sarvitulehdusten määrä vähentyi huomattavasti.   
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Kuva 11 Vasikoiden sairaudet karsinoittain (kpl) 
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Sairastuneita kokonaisuudessaan oli hieman vähemmän koeryhmässä B-

osastolla kuin kontrolliryhmällä A-osastolla (Kuva 11). Kokeessa ei saatu 

selkeätä tulosta juomarehun vaikutuksesta vasikoiden sairastavuuteen. Kun 

katsotaan vasikoiden sairastumisajankohtaa (Kuva 12), voidaan huomata, 

että varsinkin hengitystietulehdukseen sairastuttiin koeryhmässä myöhem-

min kuin kontrolliryhmässä. Viikon sisällä saapumisesta osastoilla on yh-

teensä lääkitty neljä vasikkaa, jotka kaikki ovat olleet kontrolliryhmää ja 

näitä on lääkitty yskän, lievän kuumeen ja syömättömyyden takia. Kahden 

viikon sisällä saapumisesta osastoilla on yhteensä lääkitty 18 vasikkaa, 

joista kymmenen on ollut kontrolliryhmää ja kahdeksan koeryhmästä. Kah-

den viikon sisällä sairastuneista koeryhmästä sairastuneilla on ollut korke-

ampaa kuumetta kuin kontrolliryhmän sairastuneilla, mutta kontrolliryh-

män sairastuneiden oireisiin on kuulunut yskän ja kuumeen lisäksi juomat-

tomuus. Koeryhmällä lääkityksiä on tarvittu noin viikon kuluttua saapumi-

sesta, kun taas kontrolliryhmällä lääkityksiä on tarvittu jo parin päivän ku-

luttua saapumisesta. Juomarehulla siis saattaisi olla vaikutusta vasikoiden 

sairastelun ajankohtaan. Kuitenkaan ei voida tehdä johtopäätöksiä, että juo-

marehulla olisi ollut huomattavaa vaikutusta vasikoiden sairastavuuteen.  
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vasikat syntyvät käytännössä yksimahaisina, kun neljästä mahasta vain 

yksi, eli juoksutusmaha, on toiminnassa. Märehtijäksi vasikka kehittyy pik-

kuhiljaa ja siihen vaikuttaa huomattavasti vasikan saamat rehut. Mikäli va-

sikka saisi vain nestemäistä ravintoa (maitoa), sen muiden mahojen kehit-

tyminen olisi hidasta. Kuitenkin on syytä muistaa, että pikkuvasikan tärkein 

rehu on maito kahdeksan viikon ikään saakka, jolloin vasikka vieroitetaan 

juotolta. Kuivarehuja tulee olla vasikan saatavilla heti ensimmäisistä vii-

koista alkaen, jotta etumahat alkavat kehittymään. Vasikan saadessa kuiva-

rehuja alusta saakka, sen kasvu ei hidastu huomattavasti juotolta vieroitet-

taessa.  

 

Opinnäytetyössä tehdyssä juottorehukokeessa, vasikoille juotettiin kahta 

erilaista juomarehua ja tutkittiin vaikuttaako juomarehu niiden kasvuun. 

Koeryhmä sai maitopohjaista juomarehua ensimmäiset 27 pv, jonka jälkeen 

juomarehu vaihtui herapohjaiseen. Kontrolliryhmä joi koko juottokauden 

herapohjaista juomarehua. Kokeessa vasikoiden välillä ei ollut huomattavia 

eroja kasvun suhteen havaittavissa, joten ainakaan näillä juomien sekoitus-

suhteilla juomarehulla ei vaikuttaisi olevan paljoakaan merkitystä. Eniten 

merkitystä oli hoitajien kannalta, sillä tuloa seuraavana päivänä koeryhmä 

oli tyytyväinen ja hiljainen, kun taas kontrolliryhmässä oli tyypillisesti use-

ampikin sellainen vasikka, joka ei ollut tajunnut käydä yön aikana syömässä 

itsenäisesti. Koerehu voisi siis olla hyvä esimerkiksi ensimmäiseksi vii-

koksi, jotta vasikoiden kasvu ei muutosta johtuvan stressin takia hidastuisi 

alussa. 

 

Toisaalta vasikat alkoivat syödä muita tarjolla olleita rehuja paremmin, kun 

ne saivat herapohjaista juomarehua. Koerehu siis oli energiapitoista, jolloin 

muut rehut eivät maittaneet niin hyvin. Koeryhmällä siis muiden rehujen 

syönti lähti kasvamaan vasta juottorehun vaihtuessa. Kontrolliryhmä söi 

alusta alkaen paljon paremmin muitakin rehuja, joten niistä kehittyi nope-

ampaan märehtijöitä. Tämän takia kontrolliryhmän kasvu pysyi tasaisem-

pana, kun taas koeryhmän kasvu tuntui hieman hidastuvan juomarehun 

vaihtuessa.  

 

Juottorehun laadulla ei voida suoranaisesti sanoa olevan vaikutusta vasikoi-

den terveyteen, sillä seuranta-aika oli kuitenkin suhteellisen lyhyt. Vasikat 

kuitenkin tuntuivat sairastavan hieman vähemmän yleisimpiä sairauksia eli 

hengitystietulehduksia sekä ripulia. Lisäksi vasikat sairastuivat hieman 

myöhemmin, kun niille tarjottiin täyttävämpää koerehua.  

 

Kokeen voisi vielä toistaa siten, että koeryhmälle sekoittaisi juoman hieman 

laimeampana. Tällöin vasikoille ei tulisi kylläisyyden tunnetta pelkästä juo-

marehusta, vaan ne alkaisivat aikaisemmin syödä muitakin rehuja. Kokeen 

voisi myös toistaa niin, että sekä koe-, että kontrolliryhmän juoman laimen-

nos olisi sama. Nyt kokeessa koeryhmän saama juoma oli ensimmäiset pari 

viikkoa hieman vahvempaa kuin kontrolliryhmällä. On mahdollista, että 

näin kokeen toistaen saataisiin parempia tuloksia, jos koerehua saavat vasi-

kat alkaisivat syödä kuivarehuja heti alusta lähtien ja niiden mahojen 
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kehittyminen alkaisi aikaisemmassa vaiheessa. Tällöin vasikoiden kasvu ei 

hidastuisi, kun juomarehu vaihtuisi laimeampaan.  
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