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Hiehopäivän antia

ÄlyNauta # 5

MITEN SAAN HIEHOSTA IHMISTÄ 
PALVELEVAN LYPSYLEHMÄN?

 □ Opeta ja valmenna 
• Naudalla on hyvä muisti; nuorena 

hiehona opittu asia muistetaan lypsy- 
lehmänäkin.

 □ Muista ensimmäisen kerran tärkeys:  
ensimmäinen muistijälki on vahvin sekä  
hyvässä että pahassa. Panosta hyviin  
kokemuksiin ja ihmiskontakteihin.

 □ ”Sitä saa mitä vahvistaa.”

 □ Älä koskaan rankaise pelkäävää eläintä.

 □ Anna aikaa oppia
• Huomioi yksilöt: arka eläin tarvitsee  

enemmän aikaa oppia.

HIEHON KOULUTTAMINEN  
KÄYTÄNNÖSSÄ

 □ Juotolta vieroitetut hiehot käyttäytyvät jo aikui-
sen naudan tavoin, mutta ovat vielä kooltaan 
pieniä (kouluttajan loukkaantumisriski on pie-
nempi). Hyödynnä tämä aika kouluttamiseen. 

 □ Aloita koulutus ryhmän rohkeimmasta hiehos-
ta. Aremmat oppivat jo katselemalla. 

 □ Opeta esim. riimulle. 

• Tee yksi asia kerrallaan: esim. tutustuta hie-
ho ensin naruun, sen jälkeen naru kaulalle, 
lopuksi turvan ympärille. 

• Anna hieholle aluksi löysää, jotta se rau-
hoittuu ja tottuu naruun.

• Nauta ei pidä korvien takaa kosketuksesta. 

• Jos hieho teutaroi, pidä kiinni narusta => 
paine riimusta korvien taakse. 

• Kun hieho rauhoittuu, löysää narusta; täl-
löin paineen poistuminen korvien takaa 
toimii palkkiona oikein toimimisesta. 

• Voit käyttää palkkiona myös makupalaa 
(esim. vasikkanappula).

• Kiinnitä huomiota myös narun poisottoon: 
naru otetaan pois, kun hieho on rauhallinen.

TAVOITTEENA KUNTOLUOKKA 3 KOKO KASVATUSAJAN

Arvioitu elopaino 
aikuisena

Elopaino  
poikiessa (85 % 

aikuisen painosta)

Päiväkasvutavoite 
koko aikana  
keskimäärin

Siemennyskoko 
15 kk iässä Kuntoluokka

700 kg 595 kg 760 g/pv 387 kg 3

600 kg 510 kg 650 g/pv 338 kg 3

500 kg 425 kg 535 g/pv 241 kg 3
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MITÄ HIEHOSTA KATSOTAAN, KOKEILLAAN JA MITATAAN?

Tiedote on laadittu ProAgria Oulun huippuosaaja Tiina 
Karlströmin 2.12.2020 ÄlyNauta-hankkeelle pitämän hieho-

havaintopäivän perusteella. Lisätietoa aiheesta hankkeen 
sivuilta ja ProAgrialta.

Kuva: Alisa Bragge

Ay-vasikka

 □ Alle puolivuotiaan maha ei saa juurikaan nä-
kyä takaa päin katsottaessa.

 □ Vasikka tuntuu käteen pehmeältä, selkärangan 
okahaarakkeiden välit ovat täyttyneet rasvalla 
ja lihakset ovat hyvin näkyvissä. 

 □ Karva on kiiltävä ja sileä.

Hol-hieho

 □ Vuoden ikäisellä tavoitellaan hyvää syönti-
kykyä, jolloin mahan tulee näkyä takaa päin 
katsottuna.

 □ Kuntoluokkatavoite on 3 => näkyvä selkälinja, 
oka- ja poikkihaarakkeiden väli lievästi kovera 
ja hännänjuuren kuoppa on lievästi painunut.

 □ Karva on kiiltävä ja sileä. 


