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Pikkuvasikoille

Vasikan kasvatuksessa on tärkeää tehdä siitä märehtijä. Lehmien 

rehuilla se voi olla työlästä, ja kestää pitkään. Usealla maitotilalla 

on nyt otettu käyttöön vasikoille oma seosrehu. Yksi ensimmäisistä 

kokeilijoista on Marjoniemen Maito, jossa menetelmästä on hyviä 

kokemuksia.  ◼ Teksti ja kuvat: Pirjo Mälkiä

osastossa on kolme kappaletta. Niissä kuivaa 
rehua on tarjolla vapaasti automaatista ja 
ruokintapöydällä. Syntymästään neljän kuu-
kauden ikään saakka vasikat eivät juoman 
lisäksi tarvitse muuta kiinteää rehua.

Marjoniemen vasikoilla on vasikka-
appeen lisäksi rajoitettu hapanjuotto, jossa 
raaka-aineina on noin puolet maitoa ja puo-
let jauheesta sekoitettua juomaa. Osuudet 
vaihtelevat sen mukaan, miten paljon lyp-
systä tulee eroteltavaa maitoa. Kumpikaan ei 
ole yksinään hyvä juoman raaka-aine hapan-
juotossa, Heli sanoo.

Piimäjuoma sekoitetaan ja annostellaan 
Vasikkapiialla, johon Marjoniemet ovat 
tehneet oman lämmityssovelluksensa. Sen 
avulla pienimmät vasikat saavat juomansa 
lämpimänä, mutta isommille se tarjotaan 
kylmänä. Hapatuksessa on käytetty muura-
haishappoa. Viime aikoina on kokeiltu myös 
DeLavalin Bio Milk Stabilizer -jauhetta.

Juoman pitäminen kylmänä, tai oikeam-
min huoneenlämpöisenä, auttaa Helin 
mukaan sen säilymisessä. ”Piimä säilyy 
paremmin, kun sitä ei lämmitetä koko ajan.”

Vasikkapiika rajoittaa juoman määrää 
juottokäyrän mukaan. Käyrä on kaikille 
samanlainen, ja annostelee iän mukaan. 
Laite tunnistaa vasikat e-merkeistä, ja vie-
roittaa ne automaattisesti 70 päivän iässä.

Suositusten mukaan vasikat saavat kuivaa 
rehuseostaan 3–4 kuukauden ikään saakka. 
Tämä on osoittautunut hyväksi ohjeeksi, 
joskin Marjoniemellä sitä sovelletaan sen 
mukaan, miten pitkään vasikat ovat vasikka-
osastossa. Joskus hiehonavetassa on ahdasta, 
ja vasikat joutuvat viipymään vasikkalassa 
tavallista pitempään.

Vasikkalajakson loppuvaiheessa tarjotaan 
lisäksi myös lehmien seosta, jotta vasikat tot-
tuvat siihen. Totutus tehdään aina ennen 
hiehonavettaan siirtymistä, ettei vasikoille 
tule kahta ”elämänmuutosta” lyhyessä ajassa. 

Talvella karsinat kuivitetaan oljella, jota 
vasikat syövät varsinaisen rehun lisäksi. 
Kesällä, kun olkikuivitus vaihtuu turpeeseen, 
vasikat eivät syö kuiviketta, vaan emäntä tar-
joaa niille seoksen ohella myös vähän kuivaa 
heinää. Aleksi pitää tätä kuitenkin tarpeet-
tomana hienosäätönä, ja kiusoittelee äitiään 
tämän halusta hemmotella pikkuisia.

Käytännössä Marjoniemet ovat huoman-
neet, että vasikat syövät kuivaa seosta riittä-
västi, kun ne ovat vieroitusiässä. Siitä kertoo 
se, että kasvu on hyvä ja karva kiiltää eikä 
vieroitus tuota vaikeuksia.

”Meillä ei kukaan huuda vieroitusvai-
heessa, kun maito loppuu”, Heli sanoo.

Ei onnistu kaikilla seosrehuvaunuilla
Aleksi huolehtii Marjoniemen tilalla vasikoi-
den kuten myös muiden eläinten seosten 

tekemisestä ja ruokinnasta. Rehun sekoitus 
aloitetaan puhdistamalla vaunu. Se on olen-
naista, sillä jos lehmien seosta jää vasikkare-
hun sekaan, seos pilaantuu herkästi.

Puhdistus tapahtuu ajamalla olkea seosre-
huvaunun läpi siten että kaikki säilörehun 
rippeetkin saadaan pois vaunusta. Tämä olki 
laitetaan umpilehmien seokseen.

Puhtaaseen vaunuun laitetaan ensimmäi-
seksi silputtu vehnänolki. Siihen lisätään 
seosmelassi, ja näiden annetaan pyöriä puo-
lisen tuntia, Aleksi kuvaa.

Oljen ja melassin seokseen lisätään väki-
rehut, jotka Marjoniemillä ovat Suomen 
Rehun tekemä esiseos sekä murskattu kuiva 
vilja ja rypsirouhe. Tilalle räätälöidyssä esi-
seoksessa on soijaa, maissia, melassileikettä 
ja kivennäiset. Vasikoita varten ostetaan veh-
nänolkea ja tilaseosta. Muut raaka-aineet 

ovat samoja kuin lehmienkin seokseen käy-
tettävät.

Marjoniemillä on Keenanin Mech-fiber 
400 -seosrehuvaunu, jonka sekoitustapa 
mahdollistaa kuidun käsittelyn ja homo-
geenisen seoksen aikaansaamisen. Vaikka 
vaunu on 28-kuutioinen, sillä onnistuu myös 
pienen seossatsin tekeminen. Kaikki seosre-
huvaunut eivät sovellu kuivan vasikkarehun 
tekemiseen.

Seosrehuvaunusta rehu puretaan Ny-
Tekin kuivituskauhaan, ja puhalletaan sillä 
vasikkaosaston käytävälle kasaan. Siinä se on 
katon alla ja helposti jaettavissa vasikoille 
tarpeen mukaan. Joillakin tiloilla rehua 
varastoidaan suursäkkeihin tai muovisiin 
kuution kontteihin. 

Rehu ei lämpiä, ja sitä voi tehdä vaikka 
kahdenkin kuukauden erän kerralla, Aleksi 
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Marjoniemen vasikoilla on kuivaa seosrehua aina vapaasti. Ryhmäkarsinoissa olevat isommat
saavat sitä automaatista ja ruokintapöydältä. Alkuvaiheessa myös juomamäärä on säädetty 
niin suureksi, että se on käytännössä vapaata.

Marjoniemen vasikkalaan mahtuu 25–30 vasikkaa ryhmäkarsinoihin. Karsinoiden takaosassa on 
kuivitettu alue, ja etuosassa kiinteäpohjainen ruokintakäytävä, joka puhdistetaan raapalla. Raappaa 
käytetään valvotusti käsikäytöllä, ja se vie lannan lehmien puolelle lietekuiluun. Vaikka lehmien puo-
lella on rakolattia, sitä ei haluttu vasikoiden osastoon.

Yksilökarsinoissa kui-
vaa seosrehua on tar-
jolla teräskulhoissa 
heti ensimmäisistä 
elinpäivistä lähtien. 
Tämä holstein-leh-
män ja charolais-
sonnin risteytyspoika 
lähtee välitykseen ter-
nivasikkana. Karjassa 
on myös useita kolmi-
roturisteytyslehmiä.

oma kuiva seosrehu

R otevat ja kiiltäväkarvaiset vasikat 
mutustavat keltaista seosta Marjo-
niemen Maito Oy:n vasikkalassa. 
Oljenvärinen seos on Suomessa 

uudenlainen tapa ruokkia pikkuvasikat. 
Jotkut kutsuvat sitä vasikka-appeeksi, toiset 
vasikkamixiksi. Kyseessä on pikkuvasikoiden 
tarpeiden mukaan koostettu seosrehu.

Marjoniemellä Haapajärvellä seosta on 
tarjolla automaatissa ja vasikoiden omalla 
ruokintapöydällä. Kuivan rehun painik-
keeksi ryhmäkarsinan vasikat imaisevat pii-
mää automaatista.

Marjoniemen tilan kielenkäytössä rehu 
on mysliä, erotuksena lehmien appeesta eli 
seosrehusta. Varsinaisesta teollisesta vasik-
kamyslistä tämä rehu eroaa kuitenkin sen 
suhteen, että siinä on mukana myös karkea-
rehu. Tässä menetelmässä se on olkea.

Marjoniemen Maito Oy:n osakkaat ovat 
Heli ja Jari Marjoniemi sekä heidän vanhin 
poikansa Aleksi. Karjassa on 160 lypsävää ja 
noin sata nuorta nautaa. Eläinmäärä tarkoit-
taa paljon työtä, ja hoidettavia vasikoita on 
runsaasti, joten Marjonimet haluavat hakea 
työtä säästäviä menetelmiä.

Idea tuotu Suomeen opintomatkalta
Idea vasikka-appeen käytöstä tuli Marjonie-
mille Keenanin seosrehuvaunuja myyvän 
Juha Alatalon kautta. Vasikkarehu on kehi-
tetty Irlannissa, josta se tarttui mukaan mai-
dontuottajaryhmän kanssa tehdyltä tutustu-
mismatkalta. 

Marjoniemillä oli rehun tekoon sopiva 
kalusto, ja saatuaan vielä vahvistusta resep-
tiikkaan neuvojaltaan, ProAgria Oulun 
Tiina Karlströmiltä he aloittivat kokeilun 
noin puolitoista vuotta sitten.

Irlannissa seos tehdään usein kompo-
nenteista. Koska pikkuvasikat tarvitsevat 
monipuolisempia valkuais- ja energialäh-
teitä kuin lehmät, muun karjan perusraaka-
aineita pitää täydentää soijalla ja maissilla. 

Rehussa tarvittavan soijan ja maissin han-
kinta on Suomessa kuitenkin hankalaa, sillä 
meillä niitä ei ole markkinoilla vapaasti tar-
jolla. Siksi Marjoniemet päätyivät tilaamaan 
valmiin esiseoksen Suomen Rehulta.

Vasikoiden seosrehu on alusta lähtien toi-
minut ruokinnassa erittäin hyvin. Olemme 
olleet tyytyväisiä, Heli sanoo.

Piimäjuomaa ja kuivaa seosta
Vasikkaseosta annetaan vasikoille jo ensim-
mäisistä elinpäivistä lähtien yksilökarsinoi-
hin, joissa sitä on tarjolla teräskulhoissa. 
Teräskulhoja Marjoniemet pitävät käteväm-
pinä ja kestävämpinä kuin muovisankoja. 
Ne sopivat sekä juottoon että kuivarehulle.

Yksilökarsinoista vasikat siirretään ryh-
mäkarsinoihin, joita Marjoniemien vasikka-
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Irlantilaistilan seoksesta laskettu esimerkkiresepti

Rehukomponentti Kg % tuorepainosta Kg ka % kuiva-aineesta Hinta, €/tonni

Olki 80 8 70,4 8,13 24

Rypsirouhe (OIV 169 g/kg ka) 100 10 89 10,28 321

Kasvukivennäinen 20 2 19,4 2,24 326

Maissin jyviä 100 10 86 9,94 200

Soijarouhe (OIV 173 g/kg ka) 150 15 132 15,25 477

Melassileike 160 16 144 16,64 339

Litistetty ohra 300 30 258 29,82 144

Seosmelassi 44 90 9 66,6 7,7 432

Seos yhteensä 1 000 100 865,4 100 267

Resepti on laskettu ProAgrian Karjakompassilla.

Kolmen robotin karja lisätty vasikoista
 ◼ Marjoniemet ovat viime vuo-

sina hoitaneet paljon vasikoita. 
Kun uutta, vuonna 2013 käyt-
töön otettua pihattoa täytettiin, 
sen eläimet ostettiin vasikoina, 
ja kasvatettiin itse. Pihatto saa-
tiin sillä menetelmällä heti täy-
teen ja tuottamaan.

Ostoja tuli paljon, kun 30 leh-
män lauma kasvatettiin kahden 
robotin karjaksi. Heli valikoi ja 
osti vasikoita verkosta. Aleksi 
ajoi niitä kotiin kahden hevosen 
kuljetusvaunulla satojenkin kilo-
metrien päästä. 

Kun ostaa tarvitsemansa eläi-
met vieroitettuina vasikoina, 

on mahdollista ja kannattaa 
satsata laatuun, Heli sanoo. 
”Hyvätasoisen ja huonon eläi-
men hintaero ei vasikkana ole 
kovin suuri.”

Kun ostot vielä ajoitettiin kym-
menen vasikan eriin syntymä-
kuukautta kohti, saatiin tasai-
sesti poikiva karja. Poikimis-
ruuhkaa ei tullut edes alkuvai-
heessa.

Ostot onnistuivat hyvin, ja 
kun uusi navetta saatiin käyt-
töön, tuotos lähti nopeaan nou-
suun, joka yllätti isäntäväen. Nyt 
lehmien päivätuotos on yli 40 
kiloa maitoa, ja keskituotos noin 

11 300 kiloa. Keskituotos nousi 
parissa vuodessa vanhan nave-
tan 9 500 kilosta nykyiseen hui-
keaan tulokseen. Tuotos ei not-
kahtanut edes ensimmäisenä 
vuonna, vaikka silloin karjasta 
80 prosenttia oli ensikoita. 

Miesväki voisi haluta vielä 
enemmänkin litroja, mutta Heli 
toppuuttelee lisäämästä, var-
sinkaan kesäaikaan. ”Kuumalla 
säällä tulee helposti utaretuleh-
duksia ja pötsiongelmia, jos tuo-
tos vielä kasvaa.”

Nyt robotteja on jo kolme, ja 
lehmiä noin 160. Parin viime 
vuoden aikana uudiseläimet 

on saatu omasta karjasta. Leh-
mät ovat pysyneet hyvin tuotan-
nossa, ja 50-tonnareiden kun-
niakirjoja on toimiston seinällä 
pitkä rivi, osa vielä ripustamatta 
paikoilleen.

Paitsi pikkuvasikat, luonnol-
lisesti koko karja syö seosre-
hua. Lypsäville tehdään oma 
seos, umpilehmille ja hiehoille 
omansa. Viimeksi mainitusta 
jätetään sekoitusvaiheessa 
kivennäiset pois, koska näiden 
ryhmien kivennäistarpeet ovat 
aivan erilaiset. Kivennäiset jae-
taan käsin seoksen päälle ruo-
kintapöydälle. ◻

Kuivan  
vasikkaseoksen 
avaimet
•  Vasikan ruokinnan tavoitteena 
on tukea mahdollisimman nopeaa 
kehitystä märehtijäksi. 
•  Taloudellisessa ruokinnassa tulisi 
käyttää hyviä raaka-aineita, kustannus-
tietoisesti, vähän prosessoituina.
•  Vasikkaseoksella korvataan mysli-
ruokinta.
•  Seosta syötetään 1–14 viikon 
ikäisille vapaasti.
•  Seoksen koostumus on sama 
vieroitukseen eli 2,5–3 kuukauden 
ikään saakka. Jotkut käyttävät pitem-
pään.
•  Karkearehuna silputtu olki, joka 
leikataan seoksessa 2–3 sentin 
pituiseksi. 
•  Seosta voidaan tehdä 1–1,5 
kuukauden satsi kerralla. Talvella kuiva 
seos säilyy hyvin pitempäänkin.
•  Tärkkelyslähteitä ja laadukkaita 
valkuaislähteitä tulisi olla useita. 
Myös kuitu huomioitava.
Hyödyt
•  Työn säästö: ei jokapäiväistä 
rehun jakoa, ei seosrehun kärräystä, 
heinäpaaleja tai rehusäkkejä.
•  Alentuneet rehukustannukset: 
selvästi edullisempi kuin teollinen 
myslirehu.
Rajoitukset
•  Säilörehun myötä seokseen tulee 
lämpenemis- ja pilaantumisriski, joten 
seoksessa ei saa olla säilörehua.
•  Seosrehuvaunu on puhdistettava 
ennen vasikkaseoksen tekoa esimer-
kiksi olkea pyörittämällä, jotta kaikki 
säilörehujäämät saadaan varmasti ja 
tarkasti pois.
•  Seoksen vilja- ja valkuaiskomponent-
tien oltava ravintoarvoltaan ja raken-
teeltaan hyvälaatuisia ja maittavia.
•  Kuivaa heinää tulee rajoittaa, 
eikä sitä voi käyttää seoksen raaka-
aineena.
•  Seosrehuvaunun pitää soveltua 
kuivan seoksen tekemiseen. Kokemus-
ten mukaan ainakin Keenan soveltuu.
•  Suurten seossatsien tekoa 
ei suositella, mikäli melassia käyte-
tään runsaasti.

Lähteet: Juha Alatalo, Keenan ja Tiina 
Karlström, ProAgria Oulu

Malliseoksen rehuarvoja

ME 12,0 MJ/kg ka

Väkirehun osuus 92 %

Raakavalkuaista 197 g/kg ka

OIV  110 g/kg ka

PVT  39 g/kg ka

Kuitua  245 g/kg ka

Tärkkelystä  265 g/kg ka

vakuuttaa. Tonnin satsi riittää Marjoniemien 
vasikoille 3–4 viikoksi

Vehnän olki parasta vasikkaseokseen
Seokseen tarvittavaa olkea Marjoniemet 
eivät tuota itse, vaan se ostetaan. ”Kesällä 
ajellessa katsellaan, kenellä on sopivan 
näköisiä vehnäpeltoja, ja sitten kysytään, 
saisiko olkea ostaa”, Heli nauraa. 

Paras olki vasikoiden seokseen on nimen-
omaan vehnänolki. Se on riittävän jäykkää, 
joten se leikkaantuu hyvin, ja koska se on 
tarpeeksi kovaa, sillä on hyvä pötsivaikutus. 
Vehnänolki on myös yleensä hyvälaatuista, 
koska vehnä pysyy viljoista parhaiten pys-
tyssä. Jos vehnää ei ole saatavilla, toiseksi 
parasta on ohran olki.

Kauran olki ei kokemusten mukaan ole 
hyvää vasikkaseokseen, koska se on liian 

pehmeää. Rypsin olki taas on liian kovaa 
vasikoille, ja sen laatu on haaste. Isommille 
naudoille se kyllä sopii.

Alussa olkikin silputtiin seosrehuvaunulla, 
mutta se tahtoi jäädä pituudeltaan epätasai-
seksi. Se johtui siitä, että Marjoniemen seos-
rehuvaunussa on vähän teriä, koska lehmien 
päärehu on valmiiksi silputtua.

Epätasaisuudesta johtuen vasikat lajitteli-
vat seosta. Pienet söivät seoksesta enemmän 
korsia ja isommat valitsivat väkirehua.

Nyt reisjärveläinen urakoitsija käy aika 
ajoin silppuamassa muutaman paalin Ny-
Tekin Farmcrusherilla, joka puhaltaa sil-
pun kasaan rehuvarastoon. Olki silppuun-
tuu vielä hieman lisää seosrehuvaunussa. 
Sen lopullinen optimipituus on 2–3 senttiä.

Vasikoiden hoito yksinkertaistui
Ennen nyt käytössä olevaa seosrehuruokin-
taa Marjoniemen vasikat saivat kuivaa hei-
nää, lehmien seosrehua ja vasikkarehua eli 
”nappuloita”. Nykyinen ruokinta on osoit-
tautunut aiempaa oleellisesti yksinkertai-
semmaksi ja edullisemmaksi.

”Nyt ei tarvitse jakaa monta rehua erik-
seen, eikä rajoittaa ruokintaa”, Heli kehuu. 
”Nappuloita piti aiemmin rajoittaa isompien 
ryhmässä.”

Vasikat kasvavat paremmin kuin aiemmin. 
Ei entinen kilon päiväkasvukaan huono 
ollut, mutta nyt kasvut ovat toista kiloa, par-
hailla jopa 1,6 kiloa päivässä.

”Eivät vasikat silti lihavia ole”, Heli ja 
Aleksi painottavat. Pikkuvasikkaa onkin 

hyvin vaikea, ellei mahdoton saada lihavaksi, 
sillä alkuvaiheessa se käyttää saamansa ener-
gian nopeaan kasvuun.

Kuivan vasikkaseosrehun syötön aikana 
vasikoilla ei ole ollut ripuleita. Heli pitää 
tätä kuitenkin hapanjuoton, ei kuivarehun, 
ansiona. 

”Kun alettiin aikaistaa piimään siirtymistä, 
ripulit jäivät pois. Piimää aletaan antaa jo 
toisella juottokerralla ensimmäisen terni-
maitoannoksen jälkeen.”

Ripulien loppuminen tuntuu paitsi vasi-
koiden kasvussa ja terveydessä, myös työ-
määrässä. Vasikkakarsinoita ei enää tarvitse 
pestä yhtä paljon kuin aiemmin, kun ripu-
lisotkuja ei enää ole.

Vasikoita ei myöskään juuri kuole, jos 
ne vain syntyvät elävänä. Tänä vuonna on 
menetetty yksi neljän kuukauden ikäinen 
vasikka puhaltumisen seurauksena. Puhal-
tumisen syy jäi epäselväksi.

Hiehojen poikimista voisi jopa aikaistaa
Koska Marjoniemet aloittivat vasikkaseok-
sen käytön vasta vuoden 2016 alkupuolella, 
yksikään sitä vasikkana saanut ei vielä ole 
poikinut. Niiden lypsylehmäominaisuuk-
sista ei siis vielä ole tietoa.

Vasikat ovat kasvaneet heti alussa hyvin, 
joten ne tulevat myös aikaisin kiimaan. Kar-
jan keskimääräinen poikimaikä on nyt 24,5 
kuukautta, mikä on lähellä optimia. Siemen-
tämistä voisi vielä hieman aikaistaa, koska 
hiehot ovat jo varhain hyvän kokoisia, Heli 
pohtii.

Yksi hyvä ominaisuus vasikkaseoksella on 
sen hinta. Marjoniemet pitävät sitä edulli-
sempana kuin aiempaa ruokintaa.

Seoksen hinnaksi on laskettu 280 euroa 
tonnilta. Sitä kuluu noin 1,6 kiloa vasik-
kaa kohti päivässä neljän kuukauden ikään 
saakka, vajaa 200 kiloa vasikkaa kohti. Näin 
laskettuna yhden vasikan kuivarehujen kus-
tannukseksi tulee runsaat 50 euroa. ◻

Marjoniemen Maito Oy löytyy Facebookista.

Vasikkapiika tarjoilee hapatetun juoman ryhmä-
karsinoihin. Käytännössä juotto on vapaa, sillä 
alussa 40-kiloinen vasikka saa noin kymmenen 
litraa maitoa vuorokaudessa. Kun kuivarehun 
syöntimäärä vähitellen ylittää kilon päivässä, 
juoman määrää voidaan vähentää.

Aleksi, Heli ja Jari Marjoniemi tekevät kolmisin valtaosan tilan töistä. Perheen nuoremmat pojat ovat 
mukana vaihtelevasti, ja tänä kesänä navetassa on myös harjoittelija. Marjoniemen Maitotilan uusi 
pihatto on rakennettu vuonna 2013. Silloin ei ollut vielä tietoa Venäjänkaupan pysähtymisestä ja 
sen aiheuttamasta maitokriisistä. Vaikka maitoalan tilanne on heikentynyt navetan valmistumisajan-
kohdasta, Marjoniemet ovat tyytyväisiä nykytilaan.


