
Hiehot poikimaan 
24 kuukauden iässä

Hieho 24  -ohjelmaTM



Lantmännen Agron Hieho 24™ -ohjelman tavoitteena  
on saada hiehot poikimaan 24 kuukauden iässä. 

24 kuukauden iässä poikiva hieho tuottaa elämänsä aikana eniten. 
Se myös tiinehtyy paremmin ja pysyy karjassa kauemmin. Tehoste-
tun ruokinnan avulla kasvatuspaikkoja tarvitaan vähemmän.

On tärkeää, että vasikat ja hiehot mitataan säännöllisesti ennen 
siemennystä. Tavoitteena on saada riittävästi korkeutta, pituutta ja 
tilavuutta. Kuntoluokkaa seurataan tarkoin, jotta hieho ei rasvoitu.

Vasikan ikä

Ternimaitoa  
3-4 litraa

Juomarehua
1 kg/pv

Siemennyskausi alkaa, kun 
rinnanympärys on yli 166 cm ja 
korkeus 133 cm

Tiineysvaihe
Siirto poikivien  
ryhmään, varovainen 
tunnutus

Poikiminen

 

Hieho 24™ -ohjelman ruokinta:
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juomarehua 1 kg/pv
säilörehu+heinä

ja Pikku-Mullin Herkku

säilörehu+heinä
Hiehon Herkku
max 2,5-3 kg

säilörehu+heinä
Hiehon Herkku 1,5-2 kg

20 g Kiima-Melliä

sälörehu-heinä tai olki
Hiehon Herkku 0,5-1 kg

Kiima-Melli 40 g

säilörehu-heinä-olki
rypsi

Kalsium-Melli TMR 

juomarehua 1 kg/pv
Vasikka-ape

Vasikka-ape

lehmien ape/PMR
0,5-1 kg Hiehon Herkku

ja/tai rypsi
Kiima-Melli

lehmien ape + rypsi +
laimennus olki tai umpiape

Kiima-Melli

umpiape + rypsi
kalsiumkivennäinen
Kalsium-Melli TMR

Lempeä 
vieroitus 

    1 h                        2-5 vk                                     8-9 vk                                                              12-15 kk                                15 kk                                                                                    22 kk                24 kk

Hieho 24TM



Tehokas ruokinta poikii myös tulosta

lantmannenagro.fi

Runsas juotto kasvattaa vasikkaa tehokkaasti. Parempi kasvu näkyy tulevan 
lehmän korkeampana maitotuotoksena, jos vieroitus tehdään vähentämällä juo-
man määrää asteittain. Näin vasikka lisää kuivan rehun syöntiä ennen vieroitus-
ta, jolloin hyvä kasvu jatkuu juoton loputtua ja hieho saadaan ajoissa siemen-
nyskokoiseksi.

Ota yhteyttä omaan asiakkuusvastaavaasi ja pyydä  
Hieho 24™ -ohjelman mukainen ruokintasuositus.
 

Vasikka-ape
• 1000 kg Vasikan Herkku TMR:ää
• 140 kg olikisilppua (2-3 cm)
• 240 kg juurikasmelassia

Sekoita komponentit kuivassa, 
puhtaassa apevaunussa. Seos riittää 
noin 1 kk ajaksi 25 vasikalle.  Anne-
taan vapaasti vasikoille 3-5 kk ikään 
saakka. Kulutus 1-3 kg/pv. 

Pikku-Mullin Herkku
• maittava, rakeinen
• hyvin sulavaa valkuaista
• korotettu vitamiinitaso

Hiehon Herkku
• korkea valkuaistaso,  

rajoitetusti tärkkelystä
• tehokasta kasvua  

ilman rasvoittumista

• 40-50 kiloa juomarehua
• Vasikka-apetta vapaasti
• 80 kiloa Pikku-Mullin Herkkua tai 

vasikka-appeessa Vasikan Herkku 
TMR:ää

• 500 kiloa Hiehon Herkkua
• 30 kiloa Kiima-Melliä kasvun tueksi
• heiniä, säilörehua, olkea

Hieho 24
TM

Hieho 24 -ohjelman rehuntarve:


