
IMETTÄJÄLEHMÄT & VIERIHOITO

 Lotta Stubb 2020



STUBB LANTBRUK
 Maitotila Ähtävältä, Pedersörestä
 1 robotin Robora-pihatto, rakennettu 2018
 65 lehmää,  EKM 11.750 kg 2019
 Imettäjälehmiä vuodesta 2017
 Kaikki vasikat kasvavat

imettäjälehmien kanssa
noin 3 kk, myös
liharotuiset sekä sonnit.

 Sonnit kastroidaan ja
kasvatetan lihaksi

 Lisätietoa facebookista -
Stubb Lantbruk
 



IMETTÄJÄLEHMÄT PARSINAVETASSA
 Yksinkertaiset tilat

siirrettävillä aidoilla sekä
lammasaidoilla

 Sekä parressa että 
vanhoissa siiloissa



UUSI NAVETTA 2018 

 Oma osasto imettäjälehmille
ja vasikoille

 Kuivikkeena turve ja olki
 Mahdollisuus jakaa ryhmiin

vasikoiden iän mukaan



 Imettäjälehmät hoitavat vasikoita n.3 kk
 Vasikka saa juoda oikeaa lämpötilaa

olevaa maitoa niin paljon kuin haluaa,
milloin tahansa!

 Tarjolla vapaasti myös heinää, apetta ja
vettä, sekä vasikkarehua vasikkapiilossa

 Vasikat matkivat imettäjälehmiä jo
aikaisessa vaiheessa. Oppivat aikaisin
syömään ja kehittymään märehtijöiksi

 Alle 1 kk vanhoilla vasikoilla oltava
imettäjälehmä jolla aina maitoa utareessa!
Vanhemmilla vasikoilla voi olla lehmä
joka välillä tyhjenee

 Utaretta seurataan tarkoin aamuin illoin!
 Ei solulehmiä imettäjälehmiksi!
 Korkeatuottoiset lehmät imettäjinä

- lehmällä voi olla enemmän vasikoita ja 
puhtaanapito helpottuu

 Keskimäärin 3-4 vasikkaa/imettäjälehmä



 Kun lehmä poikii Brix-arvo mitataan suoraan utareesta
 Vasikka autetaan utareelle jos ei löydä itse,

pidetään huoli että juo tarpeeksi ensimmäistä ternimaitoa
 Jos maidon Brix-arvo on huono, sulatetaan terniä

pakastimesta – ainut kerta kun käytämme tuttipulloa
 Vasikka oman emän kanssa muutamasta päivästä koko

juottokauden ajaksi, jos emä jää imettäjälehmäksi
 Muussa tapauksessa vasikka siirretään

toiselle imettäjälle kun emä siirtyy
robottilypsyyn.
- vasikalle ei ikinä ongelmia vaihtaa
emää, ainoastaan jos imettäjällä on 
hyvin erilainen utare voi vasikka tarvita
ohjausapua ensimmäiset imemiskerrat 

  Tarkka seuranta varsinkin ensimmäiset
päivät, että vasikka imee hyvin sekä 
on kylläinen ja hyvinvoiva

Kun lehmä poikii...



Parasta 
imettäjälehmissä...

 Helppohoitoisia, ei mene aikaa maidon
lämmittämiseen ja tuttiämpäreiden
pesuun

 Vasikoiden hyvä vastustuskyky
 Vasikat oppivat nopeasti syömään ja märehtimään
 Hyvä päiväkasvu – jopa 1,5-2 kg päiväkasvu vieroitusvaiheessa

 
 Imettäjälehmien kanssa kasvaneet ensikot heruvat 50 kg päivätuotokseen
 Ensikoiden keskituotos 2019   11.114 kg



Huonointa imettäjälehmissä...

 Ainut huono asia on, että vaativat paljon tilaa ja puhtaanapito
voi olla haastavaa riippuen mitä kuiviketta käytetään



 Kesäaikaan imettäjälehmät ja vasikat
ulkona laitumella

 Siirrettävät katokset tai vapaa pääsy sisätiloihin
 Vasikkapiilo vasikkarehulle
 Lisärehu myös imettäjälehmille
  Terveitä vasikoita hienolla päiväkasvulla!



VIEROITUS
 Vasikat vieroitetaan nenäläpillä noin 3 kk ikäisenä
 Vasikat pysyvät samassa ryhmässä, saman 

imettäjälehmän luona samalla ruokinnalla
 Ei stressiä! Ei huutoa! Ei negatiivista kasvukäyrää



Kiitos! Lotta Stubb 2020


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11

