Primo-ruokintaohjelma
– vasikasta satatonnariksi
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Tavoitteena kestävä ja tuottava lehmä

Terve vasikka on virkeä ja utelias

Tilastojen valossa on jo pitkään tiedetty, että 24 – 25 kk iässä
poikivat hiehot ovat lehmänä kestäviä. Niiden ensikkotuotos
sekä elinikäistuotos ovat myöhään poikineita korkeampia ja
poikimakertoja on enemmän.

Vasikka syntyy ilman vastustuskykyä. Vasikan ensimmäisten
hetkien ajan tulisikin muistaa puhtaus ennen kaikkea. Vasikan suolistossa on sen syntyessä avoin kanava isoille proteiinimolekyyleille, niin vasta-aineille kuin taudinaiheuttajillekin. Kanavan sulkeutuminen alkaa heti synty-

Vasikan ensimmäiset kuukaudet ovat ratkaisevia. Kun
vasikka on terve ja kaksinkertaistaa painonsa ensimmäisen
kahden kuukauden aikana, sillä on parhaat mahdollisuudet
tulla tuottavaksi lehmäksi.

Jokainen hiehon ylimääräinen kasvatuskuukausi lisää sen
kasvatuskustannusta keskimäärin 250 € / kk, sillä tuottava
maidontuotanto viivästyy. Rehukustannuksen ohella tehokas
hiehoprosessi vähentää eläinlääkäri- ja siemennyskuluja sekä
ostoeläinten tarvetta.
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Vasikan alhainen vasta-ainetaso veressä lisää
vasikkakuolleisuutta. (Lähde: Moran 2005).
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mästä. Vasikalle ternimaito onkin elintärkeää: puhdasta ternimaitoa tulee antaa heti vasikan synnyttyä n. 1,5 - 2 litraa ja
toinen vastaava annos 8 tunnin sisään. Puhdas poikimapaikka takaa, ettei ternimaidon vasta-aineiden sijasta vasikka
saa ensimmäistä ”sonta-ateriaa”.
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Ternimaidosta saatujen vasta-aineiden määrä vaikuttaa suoraan vasikkakuolleisuuteen, keskimääräiseen päiväkasvuun
sekä tulevan lehmän elinikäistuotokseen. Vasikan vastaaineiden tarve on 100 g Ig G. Hyvälaatuisessa ternimaidossa
vasta-aineiden pitoisuus on yli 50 Ig G g/litra. Ternimaidon
vasta-ainepitoisuuden määrittäminen on suositeltavaa, sillä
pitoisuus on yleensä alempi ensikoilla, runsaasti lypsävillä,
maitoa valuttavilla ja lyhyen aikaa ummessaolevilla lehmillä.
Hyvälaatuista ternimaitoa kannattaa pitää aina pakastimessa
(säilyvyys vain 6 kk). Ternimaidossa määrä ei korvaa laatua.
Heikkoa ternimaitoa voi tarvittaessa vahvistaa sekoittamalla
maitoon ternimaitotehosteen.
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Keskikasvunopeus ayrshirellä 720 g/päivä ja holsteinilla 790 g/päivä.
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Vasikan toimiva ruokinta ensimmäiset kuukaudet

Nopeasti märehtijäksi

Juoma on yksimahaisen vasikan tärkein ravinto ensimmäisten viikkojen ajan, joten sen laatu ja määrä vaikuttavat vasikan alkukasvuun. Tasalaatuinen juomarehu oikealla annoksella turvaa hyvän rehun sulavuuden ja tehokkaan kasvun.

Vasikan märehtijäksi kehittyminen alkaa, kun ensimmäiset
pötsimikrobit saavat tärkkelyspitoista ensirehua, kuten
Primo Starteria. Pötsipapillit alkavat kehittyä, kun mikrobit
tuottavat väkirehusta ensimmäisiä haihtuvia rasvahappoja
imeytettäväksi. Karkearehun syönti kehittyy vasikalla tasaisen hitaasti ja riippumatta juottotavasta. Karkearehua tarvitaan kuitenkin ensipäivistä alkaen tasaisesti tarjolle, jotta
vasikan pötsin seinämän lihakset voimistuvat ja siitä kasvaa
hyvä säilörehun käyttäjä tulevaisuudessa.

Vasikan kuivarehun syönti alkaa kehittyä 2 viikon iästä
alkaen. Samalla alkaa vasikan matka märehtijäksi. Märehtijäksi kehittymistä voidaan nopeuttaa maittavilla ja korkealaatuisilla ensirehuilla sekä välttämällä maidon kulkeutuminen pötsiin ja ruuansulatushäiriöt. Vasikan juoksutusmahan
koko on vain 5 % vasikan painosta. Ruuansulatushäiriöiden
välttämiseksi pienen vasikan juoman kerta-annos ei saisi ylittää 2,0 litraa. Suomen Rehun Primo-juomarehuohjelma on
suunniteltu tukemaan vasikan tasapainoista märehtijäksi
kehittymistä. Juomarehun oikea annos sekä vasikalle optimaalinen kuivarehu tukevat nopeaa kuiva-ainesyönnin
kehittymistä ja tehokasta kasvua.

Vasikoiden optimaalinen rehuseos
Vasikoille paras tapa tarjota kuivarehua on sekoittaa silputtua olkea tai heinä 15 % kuiva-aineesta vasikoiden väkirehun sekaan. Tilavuusmitalla olkea ja väkirehua sekoitetaan
käytännössä 1:1. Oljen ja heinän tulee olla hygieenisesti korkealaatuista ja sen silpun pituuden tulisi olla 2-5 cm. Tällöin
seos on vasikalle houkuttava ja tasalaatuinen sekä aktivoi
pötsin kehittymistä.

Vasikalle optimaaliset olot:
 ukava makuualue – vedoton, kuiva, puhdas ja pehmeä.
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Vieroita kuiva-aineen syönnin mukaan
Turvallisinta on aloittaa juomarehumäärän vähentäminen 6
viikon iästä alkaen. Tavoite on, että vasikka syö tällöin noin 1
kilon kuivarehua päivässä. Keskimäärin vasikka on vieroitukseen valmis 8-9 viikon iässä: oikea vieroitushetki on, kun
vasikka syö yli 2,0 kg kuivarehua päivässä. Juotettaessa
yli 6 litran juoma-annoksia sekä vapaassa juotossa, vieroitus
on tehtävä hitaammin ja myöhemmällä iällä. Riskinä on muuten, että vasikan kasvu notkahtaa voimakkaasti vieroituksen
jälkeen. Runsaalla juotolla vasikka tarvitsee enemmän aikaa
sopeutua kuivarehun käyttäjäksi.

Vasikan ensimmäiset maittavat eväät:
• Primo Starteria tai Primo Mysliä
• T arjoa heinää tai olkea tasaisena seoksena
(10-15% karkearehua) starttirehun kanssa
• R
 aikasta vettä g lisää kuivarehun syöntiä ja
edistää märehtijäksi kehittymistä

5

Primo - merkki laadukkaasta juomarehusta
Juomarehun etuna on tasaisen korkea laatu ympäri vuoden
niin ravitsemuksellisesti kuin hygieenisestikin. Maitoon verrattuna juomarehu sisältää myös juuri vasikan tarpeiden
mukaan optimaalisen määrän tärkeitä pienravinteita, kivennäis- ja hivenaineita sekä vitamiineja, terveyden ja kasvun
tueksi.
Maitovalkuaisen sulavuus on korkea vasikalla, mutta jo
muutaman päivän iästä alkaen vasikka pystyy käyttämään
hyvälaatuista heravalkuaista ja asteittain myös laadukasta
kasvivalkuaista tehokkaasti kasvuunsa. Heravalkuainen sulaa
ohutsuolessa, jolloin ruuansulatushäiriöiden riski on pienempi kuin kaseiinipitoisella maidolla tai maitojauheella,
jotka vaativat hyvän juoksettumisen juoksutusmahassa sulavuuden varmistamiseksi.
Monipuoliset juomarehun raaka-aineet oikein prosessoituna
kehittävät vasikan ruuansulatuskanavaa ja ylläpitävät hyvää
suolistoterveyttä hyvien kasvutulosten ohella.

P ro g u t
?
läimäke

Primo-juomarehut:
Primo
Expert

Primo-juomarehut –
enemmän kuin maito!
+ T arkka raaka-aineiden, valmistusprosessin
sekä lopputuotteen laatukontrolli
+ M
 aittavimmat ja sulavimmat raaka-aineet
tasapainoisessa koostumuksessa vasikan
tarpeiden mukaan
+ P rogut suolistoparanne: Tutkimusten mukaan
parantaa vasikan vastustuskyvyn kehittymistä,
nopeuttaa märehtijäksi kehittymistä sekä
vähentää E.colin kiinnittymistä suolistossa ja
siitä aiheutuvia ripuleita
+ A
 inutlaatuinen valmistusmenetelmä varmistaa
juomarehun hyvän sulavuuden ja erinomaiset
kasvutulokset
•h
 omogenoitu korkealaatuinen kasviöljyseos
jäljittelee maidon rasvan koostumusta
• k asviöljy kapseloituna valkuaisvaippaan
tehostaa rasvan ja valkuaisen sulatusta sekä
imeytymistä
• v alkuaislähteet hellävaraisesti prosessoituna

EXPERT

• Herapohjainen
juomarehu
kaikkiin juottojärjestelmiin
• Korkea
valkuaispitoisuus
• Tasapainoinen
ravintoainekoostumus hyvän kasvun
ja suolistoterveyden tueksi
Raakavalkuainen

23 %

Raakarasva

19 %

Vasikan ensirehut:
Primo
Milk

Primo
Starter

• Maitopohjainen
juomarehu
tehokkaaseen
kasvuun
• Korkea
valkuais- ja
energiapitoisuus
Raakavalkuainen

25 %

Raakarasva

18 %

• Houkuttelevat
ja hyvin sulavat
tärkkelyksen
lähteet: vehnää
ja maissia
• Korkealaatuista
valkuaista vasikalle: soijaa, rypsiä ja
lysiiniä
• Lisärasvasta kasvuun tehoenergiaa
• Sisältää orgaanisia hivenaineita ja
biotiinia
Energia

13,0 MJ/kg ka

OIV

115 g/kg ka

RV

21 % ka

Primo
Standard

Primo
Acid
• Herapohjainen
kustannus
tehokas
juomarehu
• Sopii kaikkiin
juottojärjestelmiin, säilyy tasaisena ja raikkaana
pitkään

Primo
Mysli

• Hera- ja
kasvivalkuaispohjainen
juomarehu
• Energia- ja
valkuaispitoisuus optimoitu
kylmäkasvatukseen

Raakavalkuainen

21,5 %

Raakavalkuainen

20 %

Raakarasva

17,5 %

Raakarasva

18 %

• Houkutteleva vasikan ensirehu
• Sisältää kypsennettyjä maissihiutaleita ja hyvin sulavia hiilihydraatteja
➝ tukevat vasikan nopeaa kehittymistä märehtijäksi
• Tarjoa vapaasti ensimmäisen
elinkuukauden ajan

Huolenpitoa
erityistilanteisiin:

Primo-juomarehu
= Oikea annos vasikalle oikeita ravinteita
= Vauhdikas kasvu
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Primo
Electrolyte
• Korvaa veden,
suolan ja energian
puutetta kuljetusten
yhteydessä sekä ruoansulatushäiriöiden riskitilanteissa

Tiine hieho jalostuu karkearehun käyttäjäksi

Nuorille hiehoille riittävästi valkuaista
Hiehon hyvä kasvupotentiaali jatkuu aina vuoden ikään asti
(800 – 900 g/päivä). Kun ruokinnan valkuaisen ja energian
suhde on oikea, eivät hiehot liho, vaan kasvavat raamia.
Rasvoittumisen riski on suurin 6 –12 kk iässä, mutta rasvoittumista ei tapahdu mikäli ruokinnan valkuaispitoisuus on
riittävä n. 18 % ka. Tällöin energian saanti rajoittaa kasvua,
ei valkuaisen vaje. Erittäin sulavan säilörehun kanssa on
oltava valmis laimentamaan karkearehua oljella yli 6 kk hiehoille, jotta ruokinta on riittävän täyttävää eikä hiehojen
kuntoluokka nouse yli 3. Runsas ja vapaa karkearehun antaminen on kuitenkin suositeltavin vaihtoehto pötsin tilavuuden kehittymiseksi. Vaihtoehtoisesti nuorkarjalle sopiva karkearehu on laidun, mutta niukalla laitumella kasvutavoitteista
helposti jäädään.

Hyvää hedelmällisyyttä tuetaan myös riittävällä valaistuksella. Hiehoilla tulee aina olla tarjolla tasapainoinen kivennäislisä, kuten Kasvu Namino, ettei tiinehtymistä heikennä
hivenaineiden niukka saanti.

Heikot hiehot poistoon
Jos jokin hieho kasvaa huomattavasti hitaammin kuin ikätoverinsa, se kannattaa poistaa jo ennen siemennystä teuraaksi. Nämä hiehot ovat todennäköisesti sairastaneet voimakkaan ripulin tai hengitystie-infektion. Ne tulevat
lypsämään joka tapauksessa vähemmän ja kärsivät hedelmällisyysongelmista.

Tiineen hiehon ruokinnassa karkearehu on keskeisimmässä
roolissa. Tiineiden hiehojen ruokinta voi muodostua esimerkiksi kokoviljasäilörehun tai oljen ja nurmisäilörehun seoksesta. Energiaväkevyydessä tavoitellaan maksimissaan 10
MJ/kg ka. Oljella laimennettuna säilörehu vaatii lähes aina
valkuaistäydennyksen: tiineiden hiehojen ruokinnan raakavalkuaispitoisuus tulisi olla noin 150 –160 g/kg. Viljaa tai
muita tärkkelyksen lähteitä kannattaa ottaa yleensä ruokintaan isommassa määrin vasta lopputiineyden aikana. Täyttävä tiineiden hiehojen seos kasvattaa hiehojen pötsin kokoa
ja siten tulevan lehmän rehun syöntikapasiteettiä.

Tavoiteltava hiehon kuntoluokka:
Lisäenergiaa siemennysvaiheeseen
Sukukypsyys riippuu aina hiehon koosta, ei hiehon iästä.
Hyvän siemennyskoon raja on säkäkorkeus yli 130 cm. Liian
lihavat ja toisaalta liian laihat tiinehtyvät huonosti. Energian
ja valkuaisen väheneminen heikentää kiiman merkkejä ja tiineystulosta. Siemennysvaiheessa kannattaakin hiehojen ruokintaan lisätä energiaa, esimerkiksi Acetona Energy -rehun
muodossa. Täten tuetaan hiehojen tiinehtymistä.

Hiehon ikä, kk
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Hiehojen sorkat
ovat herkät
Hiehojen sorkat ovat herkempiä ja alttiimpia vaurioille kuin lehmien sorkat. Lisäksi sorkat ovat vielä kehitysvaiheessa, joten
ruokinnalla voidaan merkittävästi vaikuttaa tulevan lehmän
sorkkien kestävyyteen. Hiehoille ei ole kehittynyt yhtä vahvaa
rasvakerrosta sorkkiin kuin lehmille. Sorkkien rasvakerros antaa
joustoa ja suojaa sorkkaa vaurioilta. Ohuen rasvakerroksen
vuoksi hiehojen sorkat ovat alttiimpia esimerkiksi kivistä tai kosteasta alustasta aiheutuville vaurioille. Lisäksi hiehojen sorkkavaurioiden parantuminen on hitaampaa.

Tutkimustulosten mukaan sorkkien rakennetta voidaan vahvistaa hiehojen riittävällä kalsiumin, hivenaineiden ja biotiinin saannilla. Biotiinilisä 20 mg/päivä parantaa tutkitusti
sorkkaterveyttä.
Hivenaineista ruokinnan riittävän sinkin, kuparin ja mangaanin määrän on osoitettu parantavan sorkkien terveyttä.
Sinkki ja kupari vaikuttavat sorkkien rakenteeseen säätelemällä sorkan keratinisoitumista eli sorkka-aineksen syntyä ja
joustavuutta. Mangaani vaikuttaa nivelten ja rustojen kuntoon, kuten myös kalsium, ja siten säätelee sorkan oikeaa
asentoa.

Onnistuneen hiehokasvatuksen
mittarit:
• Hiehojen poikimaikä 23 – 25 kk
• S iemennysvaiheessa (14 –16 kk ikä) hiehon
kuntoluokka 3 ja rinnanympärys ayrshire 160 cm
sekä holstein 165 cm
• 1 siemennys/tiineys
• E nsikoiden tuotos maksimissaan 1000 kg/vuosi
alle lehmien tuotoksen
• Vasikkakuolleisuus alle 5 %

8

9

Täysväkirehu nuorelle
hieholle:

Valkuaisrehut
hiehoille:

Primo 1

Tiiviste-Krono

• T urvaa hyvän
hiehon kasvun
•K
 orkea proteiinipitoisuus
•H
 allittu tärkkelyksen määrä
• Biotiinilisä
• S isältää lisättyjä orgaanisia hivenaineita sinkkiä, kuparia, seleeniä ja
mangaania sorkkaterveyden sekä
hedelmällisyyden tueksi
Energiaa

12,4 MJ/kg ka

OIV

124 g/kg ka

RV

23 % ka

Hiehojen
kivennäiset:
Kasvu
Namino

SYNTYMÄ:
0 – 2 VRK

• Melassoitu, rypsiä, NDF-kuituja
Energiaa

11,6 MJ/kg ka

OIV

154 g/kg ka

RV

32,5 %

Rypsi-Krono

•R
 akeinen, hyvä
toimivuus
automaateissa
• Käyttömäärä
100–200 g/
hieho/päivä
Ca

146 g/kg

P

10 g/kg

Biotiinia

50 mg/kg

• Vahva rypsivaltainen tuote
• Maittava ja pölyämätön
Energiaa

11,6 MJ/kg ka

OIV

165 -170 g/kg ka*

RV

36-40 % ka*

* Riippuu rypsierän laadusta

Primo I
sisältää
orgaanisia
hivenaineit
a!

Primo-ruokintaohjelma

Kasvu
Hertta

PARAS
KASVU:
2 VRK –
3 KK
RV-tavoite
20 –22 %

Ternimaitoa 1,5 – 2 litraa 2– 3 kertaa/vrk

VAIHTOEHTO 1:

VAIHTOEHTO 2:

Primo -juomarehua

Täysmaitoa

2 litraa 3 kertaa/vrk

2 litraa 3–4 kertaa/vrk

Vapaasti:

Vapaasti:

Primo Starter /
Primo Mysli (➝ 1 kk asti)
+ Heinä/Olki

Primo Starter/
Primo Mysli (➝ 1 kk asti)
+ Heinä/Olki
Vieroitus

NOPEA
KASVU:
3 – 6 KK
RV-tavoite
18 %

• Muroolomuoto,
pölyämätön
• Käyttömäärä
100–200 g/
hieho/päivä
Ca

225 g/kg

P

10 g/kg

Mg

60 g/kg

Kasvukivennäinen

NUOREN
HIEHON
RUOKINTA:
6 – 12 KK
RV-tavoite
16 –17%

• T uhti täyskivennäinen hiehojen
tarpeisiin
• Käyttömäärä 100 –160 g/hieho/päivä
Ca

250 g/kg

Na

90 g/kg

E-vitamiinia

1200 mg/kg

Primo I 2,0–2,5 kg/vrk
Vapaasti:

Sulavaa säilörehua

Primo I 1–2 kg/vrk
TAI Tiiviste-Krono 0,5 –1 kg/vrk
+ Viljaa 0,5–1 kg/vrk
Kasvu Namino 50 –120 g/vrk
Vapaasti:

Nurmisäilörehua
Kokoviljasäilörehua
Siemennys

TIINEEN
HIEHON
RUOKINTA:
12 – 24 KK
RV-tavoite
15 –16 %

Primo I 0,5–1 kg/vrk TAI Tiiviste-Krono 0,5–0,8 kg/vrk
Viljaa 0–0,5 kg kg/vrk

+

Kasvu Namino 100 –150 g/vrk
Vapaasti:

Kokoviljasäilörehua
Olki-säilörehuseosta
Poikiminen
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llikkö,
rehujen kehityspää
Pirjo Hissa, naudan

Hankkija Oy

Olemme Sinua varten
Suomen Rehun koti on Hankkijalla. Osaavilla asiantuntijoillamme on
tarjota tuottavimmat ja monipuolisimmat Suomen Rehu -ruokintaratkaisut juuri Sinun tilasi tarpeisiin. Pitkäjänteinen, jo vuosikymmeniä
jatkunut tuotekehitys on kivijalka, jolle on edelleen hyvä rakentaa.
Uusimmat ja tuottavimmat ratkaisut ovat aina käytössäsi. Suomen Rehu
-ruokintaratkaisut ja muut tilasi tuotantokonseptit saat Hankkijalta.
Tuotetiedot ja tietoa ruokinnasta: suomenrehu.fi
Hankkija-kokonaisvalikoima sekä verkkokauppa: hankkija.fi

Hankkija palvelee Sinua monipuolisesti

Asiakasvastuulliset asiantuntijamyyjät palvelevat maatalousasiakkaita tuotantopanoskaupassa. Myyjien työhuoneet
sijaitsevat myymälöissä, mutta toimialueet ovat laajempia ja
asiakkaita palvellaan tuotantosuunnan tarpeet tuntien. Myyjät
käyvät tiloilla ja palvelevat asiakkaitaan myös puhelimella ja
sähköpostin avulla.
Hankkijan Konekeskukset ovat konekaupan foorumeita,
joissa esitellään monipuolisesti Hankkijan konevalikoimaa.

Myös myymälöistä saa konekaupan palveluja, työkoneita, laitteita, tarvikkeita ja isommista pisteistä myös varaosia.
Hankkijan Asiakaspalvelu on kaikkien asiakkaiden ulottuvilla. Asiakaspalvelu palvelee maanantaista perjantaihin klo
8 –16 välillä numerossa 010  40  22020. Vi betjänär även på
svenska 010 402 2021. Sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@
hankkija.fi.
Hankkijan Verkkokauppa palvelee 24 tuntia vuorokaudessa
ja valikoimissa on lähes 5000 eri tuotetta. Verkkokaupasta voi
kätevästi tarkistaa myös tuotteiden saatavuuden myymälästä.

2016

Hankkijan myymälät palvelevat asiakkaita, jotka haluavat
henkilökohtaisesti käydä myymälöissä asioimassa. Myymälät
palvelevat myös puutarha- ja harraste-eläintuotteiden ostajia.

