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Kasvukõvera soovitused, et mullikas poegiks 22-24 kuu vanuses: 

 

Mullikad on teie tulevased piimalehmad, nad väärivad teie tähelepanu! Nende piimatoodang ja tervis 
täiskasvanuna sõltuvad rohkem kasvust esimesel kahel elukuul kui geneetikast! On võimalik 
saavutada esmaspoegimisiga 22-24 kuud ja samal ajal hoida 1. laktatsiooni lehmad tervetena, kuid 
tuleb jälgida mõningaid kasvu ja söötmise juhtnööre: 

- Ternes: 200 g IgG esimesel kuuel elutunnil 
- Piimaperiood: keskmine päevane juurdekasv 1000 g ja kahekordne sünnimass 56 päeva 

vanuselt võimaldab suurema piimatoodangu 1. laktatsioonil. Sellise juurdekasvu 
saavutamiseks tuleb tagada täiuslik hügieen, vastavad pidamistingimused (hea ventilatsioon 
ilma tuuletõmbuseta, puhas, kuiv ja mugav allapanu) ja sobiv söötmine. Soovitatav on 
kasutada kõrgekvaliteetset piima või piimaasendajat (proteiin 26-28%, 100% piimaproteiin, 
kaitstud kujul tagamaks seedesüsteemi tervis), mida anda 8 liitrit päevas alates 7. elupäevast. 
Edu saavutamiseks on võtmetähtsusega stabiilsus (söötmisaja, piima kvaliteedi ja koguse, 
temperatuuri, hügieeni stabiilsus). Alates esimesest elunädalast peab vabalt ees olema 
maitsev starter (20-22%), mida igapäevaselt värskendatakse, ja natuke põhku ning puhas 
värske vesi.  

- Võõrutamine: see peab olema järkjärguline, astmeline, vähendades piimakogust iga 4-5 
päeva järel, koguperioodil 15-20 päeva. Nõnda tõuseb starteri söömus kuni 2-2,5 kg ja 
vasikad on valmis võõrutamiseks. Samal ajal tuleb vältida igasugust lisastressi nagu starteri 
muutus, nudistamine, aedade muutmine – kõik see võib oodata. 

- Võõrutamine kuni 6 kuud: säilitage kõrge keskmine päevane juurdekasv (1100 g/päevas) 
kontsentreeritud ratsiooni abil (näiteks 4 kg starterit prot 20% + vabalt põhk).   

- 6 kuud kuni poegimiseelne periood: sobiv päevane juurdekasv 900 g, et mullikad kaaluksid 
poegimisel 90% täiskasvanud lehma massist (holsteini tõu puhul minimaalselt 600 kg).  

- Esimese seemenduse võib läbi viia, kui mullikas kaalub 55% täiskasvanud lehma massist.  



 

- Ettevalmistus poegimiseks on mullikatel sama oluline kui lehmadel. Andke neile aega 
vabapidamisasemetega harjumiseks ja söötke neid lõpptiinete ratsiooniga 1 kuu. Viimasel 15 
päeval enne poegimist ei tohi mullikas vahetada aeda ega gruppi.  

Nende eesmärkide saavutamiseks ja õigeaegseks muutuste tegemiseks tuleb mullikaid kaaluda 
regulaarselt.  
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