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KILIEN KASVATUSOHJE
Aikainen siirto pois kutun luota
Kilit siirretään pois emiltä 2‐14 päivän kuluessa syntymästä. Luomutuotannossa kilien on oltava vähintään 14
vrk ikäisiä ennen kuin ne on sallittua siirtää pois emien alta. Kilin tarvitsevat aluksi ternimaitoa 1‐2 päivän
ajan. Maidon on oltava 38–40 asteista. Tämän jälkeen siirrytään veteen sekoitettavaan juomarehuun, joista
kileille sopivat yleensä vasikoiden juomarehut.
Maidon koostumus
Kutun ternimaitoa on kilille parasta ravintoa parin ensimmäisen elinpäivän ajan, sillä se sisältää runsaasti
tärkeitä vasta‐aineita ympäristön bakteereja vastaan. Kilin pitäisi saada ensimmäinen ternimaitoannos kah‐
den tunnin sisällä syntymästään. Ternimaitoa on vaikea korvata millään muulla, sillä se sisältää tärkeitä vasta‐
aineita ympäristön bakteereita vastaan. Pienen kilin vastustuskyky koostuukin ensimmäisten elinviikkojen
ajan ainoastaan ternimaidosta saadusta vastustuskyvystä, sillä sen aktiivisen immuniteetin kehitys alkaa
vasta noin 3‐6 viikon ikäisenä. Kutunmaito on pitoisuuksiltaan lähellä lehmänmaitoa, minkä ansiosta kileille
voidaan tarpeen tullen käyttää myös lehmänmaitoa. Maidonkorvikkeen liian alhainen rasvapitoisuus tai liian
korkea sokeripitoisuus aiheuttavat kilille herkästi ripulia.
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Lähde: www.maitojaterveys.fi
Ryhmittely
Pienille kileille on tärkeää olla riittävän lämpimät olosuhteet tai muuten vaarana voi olla hypotermia eli pa‐
leltuminen. Lämpö vähentää myös kilien kasautumista, mikä voisi pahimmillaan johtaa kilien tukehtumis‐
kuolemaan. Riippuen kiliosaston lämpötilasta ja siirrettävien kilien iästä, pienten kilien karsinoissa on aluksi
suositeltavaa pitää lämpölamppua tai säteilylämmitintä. Pienet kilit pidetään aluksi 10–15 kilin ryhmissä.
Myöhemmin, noin kahden kuukauden iässä, karsinoita voidaan yhdistellä niin, että ryhmissä on 20‐30 kiliä.
Kilit voidaan vieroittaa maitojuotosta 2‐3 kuukauden iässä kasvusta riippuen. Vieroituksen jälkeen ne voidaan
yhdistää suurempiin ryhmiin, mutta silloin ne tulisi jaotella koon mukaan, sillä isossa ryhmässä pienemmät
yksilöt saavat usein heikommin rehua, mikä heikentää niiden kasvua entisestään.
Juotto ja muut rehut
Juottoon opettaminen sujuu yleensä sitä paremmin mitä aikaisemmin se aloitetaan. Aluksi kannattaa opettaa
kilejä juomaan pullosta ja käyttää pehmeitä tutteja. Kun kili juo pullosta, se voidaan vaivihkaa siirtää juomaan

automaatin tutista. Heikompia voi joutua auttamaan enemmän, ennen kuin ne oppivat juomaan automaa‐
tista. Kilien mahojen täytteisyyttä on seurattava aktiivisesti. Jos joku kili ei vaikuta saavan tarpeeksi maitoa
tai se vaikuttaa heikolta, sille voidaan letkuttaa maitoa suoraan mahaan ja sen voi tarvittaessa siirtää lämpö‐
hoitoon.
Viikot 1‐2
‐ Maito lämpimänä (38–40 asteinen)
‐ Maitoa 4 kertaa päivässä, 3dl kerrallaan (yleensä voi antaa vapaasti, niin paljon kun jaksa‐
vat juoda)
Viikot 3‐4
‐ Maitoa 2‐3 kertaa päivässä, 0,4‐0,5 litraa kerrallaan (paitsi jos on juottoautomaatti tai va‐
paa hapanmaitojuotto)
‐ Lisäksi kilit opettelevat syömään väkirehua ja heinää
Viikot 4‐8
‐ Maitoa 2 kertaa päivässä, päiväannos 0,75‐1 litraa (automaatista voivat juoda hieman
enemmän)
Juomarehu tulee sekoittaa ohjeen mukaisella suhteella. Liian paksu tai laimea juoma ei sula juoksutusma‐
hatta oikealla tavalla ja voi aiheuttaa kilille ripulin. Etenkin alle kuukauden ikäisillä kileillä maidon oikea läm‐
pötila on erityisen tärkeää. Puhdasta vettä on pidettävä jatkuvasti tarjolla koko juottokauden ajan.
Kun kili vieroitetaan maitojuotosta, sen tulee olla oppinut syömään väkirehua (200–500 g päivässä) ja heinää.
Kilit tarvitsevat myös suolaa ja kalsiumpitoista kivennäistä. Vieroitettaessa kilin pötsimikrobien täytyy olla
valmiita sulattamaan kiinteää rehua. Tämä voidaan havaita märehtimisen käynnistymisenä. Yleensä sopiva
ikä on noin 2‐3 kuukautta kilin kasvusta riippuen. Väkirehuksi kilille sopivat pikkuvasikoiden rehut tai luomu‐
tiloilla esimerkiksi litistetty/murskattu herne‐kaura tai kaura‐härkäpapu – seokset. Riittävä valkuaisensaanti
rehuista on varmistettava, jotta kasvuissa ei tapahdu notkahdusta maitojuotolta vieroittamisen jälkeen. Mi‐
käli rehuja halutaan vaihtaa, ovat muutokset tehtävä hitaasti, jotta pötsimikrobit ehtivät mukautua muutok‐
seen. Väkirehua kuluu noin 15 kg kiliä kohti koko alkukasvatuskauden aikana. Väkirehu voidaan antaa myös
automaatista, jolloin se ei sotkeennu niin helposti, mutta on kuitenkin vapaasti tarjolla.
Esimerkki: suunnitelma kilien kasvatuksesta
Kilien vieroitus tehdään 1‐2 päivän iässä ja samalla ne myös korvamerkitään. Vieroitetut kilit laitetaan aluksi
5‐10 kilin pienryhmiin, jotta juotto ja seuranta on mahdollisimman helppoa. Hyvällä kuivituksella karsina py‐
syy lämpimänä. Lämpölamppujen avulla saadaan estettyä kilien kasautuminen ja sillä tavoin tukehtuminen.
Juotto tehdään tuttiämpäreillä, joissa jokaisessa on viisi tuttia. Valkoiset pehmeät tutit sopivat paremmin
pienemmille kileille ja kovemmat punaiset tutit isommille kileille. Alussa juottoon opettamisessa voi käyttää
myös tuttipulloja, mutta kilit tulisi ohjata mahdollisimman nopeasti tuttiämpärille. Maito lämmitetään 38
asteiseksi ja kaadetaan tuttiämpäreihin. Kun kilit lopettavat juomisen, ämpärit kerätään pois karsinasta, jotta
kilit eivät järsi tutteja hajalle. Ensimmäisen viikon aikana kilien tulisi oppia juomaan hyvin ämpäristä.
Noin viikon iässä kilit siirretään toiseen kasvatustilaan. Juottohygienia on tärkeää, minkä takia maidonkäsit‐
telyvälineet tulisikin pestä säännöllisesti. Tilavaatimus on luomussa 0,35 m2 kiliä kohti, joten viisi kiliä tarvit‐
see siis minimissään 1,75 m2 karsina‐alaa. Myöhemmin kilit voidaan yhdistää 15 kilin ryhmiin, jolloin tarvit‐
tava karsina‐ala on 5,25 m2/karsina. Karsina‐aitoina voidaan käyttää esimerkiksi metalliaitoja. Eri mittaisilla
aidoilla (1,5 m, 2 m ja 3 m) saa helposti tehtyä eri kokoisia karsinoita. Karsinoiden väliin kannattaa jättää

hoitokäytävä, jota pitkin pääsee helposti juottamaan kilit. Heinähäkki voi olla aidan päällä ja väkirehu voidaan
tarjota kaukalosta tai automaatista, jolloin kilit eivät pääse sotkemaan sitä. Myös ikkunapinta‐ala tulee ottaa
huomioon luomutuotannossa. Aluksi väkirehua (raakavalkuaispitoisuus 18‐20 %) annetaan vapaasti. Väkire‐
hunsyönnin noustessa 0,5‐1,0 kg päivässä, aletaan väkirehua rajoittaa ruokintasuunnitelman mukaan. Ennen
maitojuotosta vieroitusta kilien tulee syödä hyvin väkirehua.
Isommat kilit voidaan noin kahden kuukauden iässä siirtää viileämpään tilaan. Isommille kileille voidaan myös
käyttää hapanmaitojuottoa (erillinen ohje).
Mahdollisia ongelmia
Hyvä hygienia on erittäin tärkeää sekä juottotarvikkeiden kanssa että karsinassa. Kuivitus tulee tehdä huolel‐
lisesti, sillä märkä karsina lisää ripuliriskiä. Kosteus ja huono ilma taas altistavat kilit hengitystietulehduksille.
Ruuansulatusongelmia voi tulla, jos kilit nälkäisinä ahmivat rehua. Tämän takia etenkin pienille kileille vapaa
ruokinta tai päiväannoksen jakaminen useassa erässä on yleensä paras vaihtoehto, jotta ne eivät ahmi suuria
määriä ruokaa kerralla.
Tilanpuute lisää kilien stressiä. Vuohilaumassa on vahva hierarkia, minkä takia alempiarvoisemmilla lauman‐
jäsenillä tulee olla riittävästi tilaa väistää ylempiarvoisempia tai aggressiivisempia yksilöitä. Pukkikilit tulee
erottaa laumasta kuuden viikon ikään mennessä. Kaikenlainen leikkiminen (kiipeily, ulkoilu) edistää kilien
terveyttä.
Sairaudet
Entrotoksemia on clostridium perfingens – bakteerin aiheuttama. Kileillä sitä voivat aiheuttaa liian suuret
ruoka‐annokset, liian pitkä ruokintaväli ja äkilliset ruokinnan muutokset. Sen oireina ovat yleiskunnon nopea
heikkeneminen, voimakas ja mahdollisesti verensekainen ripuli sekä kuolema muutamassa tunnissa oireiden
havaitsemisesta. Hoito ehtii harvoin ajoissa, mutta tautia voidaan yrittää hoitaa laajakirjoisilla antibiooteilla.
Ennaltaehkäisynä kilit voidaan rokottaa Bravoksinilla.
Virtsakivien ehkäisyksi on huolehdittava veden, suolan ja kivennäisten riittävästä saannista. Myös isot väki‐
rehuannokset lisäävät virtsakivien riskiä, mutta eivät yksin aiheuta niitä.
Kolibasilloosissa monet eri bakteerit yksin tai yhdessä muiden tekijöiden kanssa aiheuttavat verenmyrkytyk‐
sen, nopean nestevajauksen tai kuoleman. Yleisimmät bakteerit ovat Echerichia Coli ja Salmonella. Taudin
riskiä lisäävät likainen kuttujen poikimiskarsina, kilien heikkous, riittämätön ternimaidon saanti sekä liialliset
maito‐ tai rehumäärät. 3‐5 päivän ikäsillä kileillä tauti etenee nopeasti kuihtumisesta tajuttomuuteen ja kuo‐
lemaan. 1‐6 viikon ikäisillä kileillä voidaan havaita ripulia, lämmön nousua, jäykkää kävelyä, nivelturvotusta
ja makaamista pää taakse taivutettuna. Hoitona on huolehtiminen kilin riittävästä nesteen saannista (vasik‐
kasuolaa suoraan suuhun 4 krt pvässä, yht. 2,5‐5 dl) ja suunkautta annettava antibiootti (sulfa.oriprim). Nes‐
tehoidon aikana maitojuotto jätetään kokonaan pois, ja sitä jatketaan, kun kili on taas virkeä. Merkittävimpiä
keinoja ennaltaehkäistä sairautta ovat huolehtiminen karsinoiden puhtaudesta ja kilien riittävästä ternimai‐
donsaannista.
Salmonelloosi voidaan havaita korkeana kuumeena, mädäntyneen hajuisena vetisenä mustana tai verisenä
ripulina sekä ulosteen joukossa olevana limana. Hoitona kilille annetaan elektrolyyttejä ja laajakirjoisia anti‐
biootteja 5 päivän ajan. Sairastuneet kilit jäävät kantajiksi vielä usean kuukauden ajaksi parantumisen jäl‐
keen.

Suolistoloiset voivat myös aiheuttaa ripulia. Ennaltaehkäisynä kileiltä on hyvä ottaa säännöllisesti ulostenäyt‐
teitä ja noudattaa madotuksessa eläinlääkärin ohjeita.

Kuva 1 pienillä kileillä tulee alussa olla riittävän tiheä aita, levy tai tiheämpi ritilä. Myöhemmin voidaan vaih‐
taa harvempaan vaihtoehtoon.

Kuva 2 Sopiva ruokinta‐aidan rako on noin 10–13 cm kilien koosta riippuen

Kuva 3 Heinähäkki pikkukilien karsinassa

Kuva 4 Kilien kiipeilyhylly seinällä Norjassa

TUTTIÄMPÄRIT JA PULLOTELINEET
+ Edullinen ratkaisu, pesu helpompaa kuin kiinteissä auto‐
maateissa
+ Helppo ottaa pois karsinasta juoton jälkeen (kiinnitys ol‐
tava kuitenkin niin tukeva, että ämpäri pysyy paikallaan
juoton ajan)
‐ Tutteja menee rikki, jos ämpärin jättää karsinaan.
Huomiot: Voidaan juottaa useita karsinoita samalla ämpä‐
rillä. Tutteja saatavana eri jäykkyyksillä: punainen jämä‐
kämpi ja valkoinen löysempi. Saatavana kansia suojaksi.

Tuttupulloteline
+ yksilöllisempi maidon saanti (näkee paljonko
jokainen kili juo, hitaammat voivat juoda kau‐
emmin, jotta saavat saman maitomäärän)
+ nopea ja helppo pestä sekä vaihtaa tutit,
+ kiinnitys aitaan
‐ Juotto vie hieman enemmän aikaa kuin tut‐
tiämpäri (maito kaadettava pulloihin)

Maitoämpäri + letkut (max 4 kiliä/ämpäri)
+ myyjä lupaa yhden ämpärin riittävän 20 eläimelle
+ säädettävä termostaatti pitää maidon lämpimänä
+ edullisempi hinta verrattuna sekoittaviin automaatteihin
‐ tutteja kuluu paljon
‐ roskat pysäyttää letkujen toiminnan

Maitopiika on toiminnaltaan vastaava. Se pitää maidon lämpi‐
mänä mutta lisäksi sekoittaa maitoa. Etuna myös alla olevat
pyörät, joiden avulla siirtely on helppoa.

Sekoittavat automaatit
+ maito on aina tuoretta (sekoittaa sen juontihetkellä)
‐ muita vaihtoehtoja kalliimpi hankintahinta
‐ tutteja kuluu paljon
‐ tutit ja letkut vuotaa helposti,
‐ jauhe pitää olla oikeanlaista että sekoittuu hyvin (muuten tuk‐
keutuu herkästi)
Suomessa mm. Finlacto myy Förster‐merkkisiä sekoittavia auto‐
maatteja.

