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Lühikokkuvõte: 

Piimatoodangu kasvuga on lehmadel suurenenud terviseprobleemid ning karjast 

väljalangevus. Loomakasvataja jaoks on ülioluliseks saanud lehma üleminekuperiood, 

sest lehma tervislikust seisust sel perioodil sõltub kogu laktatsiooni toodang ning tema 

karjas püsimine. Piimalehmade ainevahetuse parandamiseks manustatakse farmides 

nendele vatsa propioonhappe sünteesi suurendavat monensiini. Magistritöös püstitati 

hüpotees, mille kohaselt vähendab monensiini manustamine keharasvade kasutamist ja 

ketoosi haigestumise riski ning suurendab piimatoodangut. Ühtlasi uuriti poegimisaegse 

toitumuse mõju kehavarude kasutamise intensiivsusele. Katsesse võeti 30 

korduvpoeginud looma, neist 15-le manustati 2017. aasta suvel 3 nädalat enne poegimist 

monensiini. Kuue nädalase katseperioodi jooksul võeti lehmadelt vereproove ning hinnati 

nende toitumust. Vereproovidest määrati esterifitseerimata rasvhapete (NEFA) ja β-

hüdroksübutüraadi (BHB) sisaldus ning aspartaadi aminotransferaasi (AST) aktiivsus. 

Lisaks monensiini mõjule vaadati, kuidas mõjutab toitumus üleminekuperioodil vere 

metaboliitide dünaamikat ja piimatoodangut. Monensiinil oli kogu katseperioodi vältel 

mõju NEFA sisaldusele (P<0,05), kuid mõju BHB sisaldusele ja AST aktiivsusele puudus. 

Toitumuse mõju oli sarnane nagu monensiinil, BHB-le ja AST-le mõju puudus, kuid 

NEFA sisaldus oli optimaalses toitumuses lehmadel madalam (P<0,05), kui ülemäärases 

toitumuses lehmadel. Piimatoodangut monensiini manustamine ja toitumus ei mõjutanud. 

Magistritöö tulemusena selgus, et monensiin vähendas kehavarude kasutamise 

intensiivsust, kuid ei vähendanud ketoosi haigestumise riski. Monensiini manustamise 

majandusliku efektiivsuse selgitamine vajab täiendavaid uurimusi. 
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Abstract: 

With the growth of milk production in dairy cows, frequency of health problems and 

culling rates have also risen. Management of transition cows is a challenge for farmers 

due to large physiological changes in dairy cows during that period. Cows health in 

transition period impacts the whole lactation and its staying in the herd. To improve dairy 

cow metabolism, on some farms monensin, that increases propionate synthesis in rumen, 

is administered. The hypothesis of this study was that prepartum monensin administration 

to dairy cows decreases intensity of fat mobilization and ketosis risk and increases milk 

production. Impact of parturition body condition on the intensity of body reserve use was 

also observed. Three weeks before parturition monensin was administered to 15 of 30 

multiparous cows. During the six-week study blood samples were taken and body 

condition score (BCS) was evaluated. Blood non-esterified fatty acids (NEFA) and β-

hydroxybutyrate (BHB) concentration, and aspartate aminotransferase (AST) activity was 

determined. The impact of monensin administration and cows body condition on NEFA, 

BHB, AST and milk production were evaluated. Monensin decreased blood NEFA 

concentration (P<0.05) over the study period but had no impact on BHB and AST. Results 

were similar for body condition. Cows with optimal BCS had lower blood NEFA 

concentration (P<0.05) than over conditioned cows, but no influence on BHB level and 

AST activity was found. Monensin and body condition did not influence milk production. 

The results of the study ascertained positive effect of monensin on reducing intensity of 

fat mobilization but not on ketosis risk. To evaluate financial effectiveness of monensin 

administration additional studies are needed. 
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SISSEJUHATUS 

 

Üleminekuperiood ehk aeg kolm nädalat enne ja pärast poegimist (Drackley 1999) on 

piimalehmale äärmiselt oluline, sest seoses järglase sünni ja piima tootmise algusega 

toimuvad organismis suured füsioloogilised muutused. Piimalehmade kõrgetasemelise 

aretuse ning söötmise paranemisega on Eestis piimatoodang lehma kohta viimase 20 aastaga 

kasvanud 4394 kg-lt 9619 kg-ni ehk suurenenud üle 5000 kg. Tippkarjades ületab toodang 

juba 12 000 kg; samas on seoses kõrge toodanguga halvenenud lehmade tervis ja karjas 

püsivus. 1997. aastal oli lehmade keskmine vanus Eesti karjades viis aastat ja üheksa kuud, 

2017. aasta lõpuks oli see langenud neljale aastale ja neljale kuule (Eesti jõudluskontrolli 

aastaraamat 1997, Eesti jõudluskontrolli aastaraamat 2017).  

Lehma tervis üleminekuperioodil mõjutab kogu järgneva laktatsiooni toodangut ja karjas 

püsimist ning seetõttu on viimastel kümnenditel ka teadusuuringutes keskendutud lehma 

ainevahetusele üleminekuperioodil. Oluliseks on saanud lehmade hoidmine optimaalses 

toitumuses kinnisperioodil ning toitumuse regulaarne jälgimine. Lisaks otsitakse võimalusi 

ainevahetusprobleemide vältimiseks ka erinevate preparaatide ja söödalisanditega. 

Monensiin on preparaat, mida manustatakse lehmadele ainevahetusliku seisundi 

parandamiseks. Põhja-Ameerikas ja Austraalias on seda kasutatud juba aastakümneid ning 

2013. aastast alates on sel olemas kasutusluba ka Euroopa Liidus. Monensiin muudab vatsa 

mikroobipopulatsiooni liigilist koostist ja lenduvate rasvhapete vahekorda nii, et suureneb 

propioonhappe osakaal, seeläbi intensiivistub glükoosi süntees maksas ja potentsiaalselt 

väheneb ketokehade hulka veres.  

Magistritöös püstitati hüpotees, mille kohaselt vähendab monensiini manustamine 

keharasvade kasutamist ja ketoosi haigestumise riski ning suurendab piimatoodangut. 

Hüpoteesi kontrollimiseks ja kehavarude mobilisatsiooni intensiivsuse hindamiseks kasutati 

toitumuse hindamist, vere esterifitseerimata rasvhapete (NEFA) ja β-hüdroksübutüraadi 

(BHB) sisalduse ning aspartaadi aminotransferaasi (AST) aktiivsuse määramist. Ühtlasi 

uuriti poegimisaegse toitumuse mõju kehavarude kasutamise intensiivsusele. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Mäletsejaliste seedimise iseärasused 

 

Piimalehmad on herbivoorid ning nende sööt koosneb peamiselt kiulistest taimsetest 

materjalidest. Mäletsejaliste maol on neli osa – vats, võrkmik, kiidekas ja libedik, mis on 

kohandunud taimekiu seedimiseks (Wattiaux, Howard 1998). Libediku funktsioon on sarnane 

monogastriliste loomade lihtmaoga, millele eelnevas kolmes osas toimub sööda 

peenestamine ja regurgitatsioon. Neljast osast suurim on vats, kus toimuvad põhilised 

fermentatsiooniprotsessid.  

Tänu vatsas loomaga sümbioosis elavatele mikroobidele on võimalik mäletsejalistel süüa 

kõrge kiusisaldusega söötasid nagu hein ja rohusilo (Wu, Papas 1997). Vatsa pH peaks jääma 

5,6–6,5 vahele, madalama pH korral tekib lehmal atsidoos (Nagaraja, Titgemeyer 2007). Vatsa 

pH võib kõikuda päevas 0,5–1,0 ühikut, seda mõjutab söötmissagedus, sööda koostis ja 

ümbritsev keskkond (Krause, Oetzel 2006). 

Vatsas elab väga suur hulk erinevaid anaeroobseid mikroorganisme. See ökosüsteem 

koosneb bakteritest, algloomadest ja seentest, mis võtavad osa fermentatsiooni protsessidest 

ning võimaldavad mäletsejalistel saada söödast energiat ja proteiini. Vatsakeskkond on 

sõltuv loomale antavast söödast, tervisest, vanusest, ümbritsevast keskkonnast ja aastaajast 

(Lean jt 2014). Mäletsejalised seedivad tänu mikroorganismidele hästi toorkiurikkaid 

söötasid, mis koosnevad peamiselt tselluloosist, hemitselluloosist ja ligniinist (Demeyer 

1981). Mikroorganismidel on vatsas erinevad ülesanded: proteolüütilised, lipolüütilised ning 

tselluloosi, piimhapet ja pektiini lagundavad (Castillo-González jt 2014). Mikroorganismid 

lagundavad tselluloosi glükoosiks ning glükoosi fermentatsioonil tekivad lenduvad 

rasvhapped, mida lehm saab kasutada energiaallikaks ja piima sünteesiks (Wattiaux, Howard 

1998).  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169409X97000872#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169409X97000872#!
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1.2. Piimalehmade ainevahetus üleminekuperioodil 

 

Perioodi kolm nädalat enne ja pärast poegimist, kui toimuvad lehma organismis suured 

füsioloogilised muutused ning suureneb energia vajadus nimetatakse üleminekuperioodiks 

(Drackley 1999 , Mulligan, Doherty 2008, Sordillo, Raphael 2013) Esimesed kaks 

poegimisjärgset nädalat on lehma jaoks kõige kriitilisem aeg, sest just siis avaldub suurem 

osa ainevahetushaiguseid nagu poegimishalvatus, ketoos, libediku nihkumine, maksa 

ravumine ja pärasmiste peetus (Goff, Horst 1997). Umbes 75% piimalehmade 

haigestumistest toimub esimese kuu jooksul pärast poegimist, mistõttu on lehma hea 

tervislik seisund üleminekuperioodil väga tähtis (Leblanc jt 2006). Üleminekuperioodil tekib 

kuni 50% lehmadest mõni terviseprobleem ning 25% praakimistest toimub esimese 60 

lüpsipäeva jooksul (Contreras jt 2004). 

Kuigi Goldhawk jt (2009) leidsid, et üleminekuperioodil subkliinilisse ketoosi haigestunud 

lehmadel vähenes enne poegimist kuivaine söömus, siis Roche jt (2013a) uuringust selgus 

vastupidiselt üldlevinud arvamusele, et tervetel lehmadel poegimiseelselt kuivaine söömus 

ei vähenenud. Söömus vähenes vaid lehmadel, kellele söödeti väga kuivaine- ja energiarikast 

sööta. Üleminekuperioodil toimuvate muutustega organismis suureneb lehma 

energiavajadus. Bell (1995) võrdles lehma energiavajadust neli päeva pärast poegimist ning 

laktatsiooni 250-ndal päeval ja leidis, et neli päeva pärast poegimist on piimalehma glükoosi 

tarve kolm korda, aminohapete vajadus kaks korda, rasvhapete vajadus viis korda ning 

kaltsiumi vajadus neli korda suurem kui laktatsiooni lõpufaasis olevatel lehmadel. 

 

 

1.2.1. Negatiivse energiabilansi periood 

 

Energiavajaduse suurenemise tagajärjeks on negatiivse energiabilansi (NEB) periood, mil 

piimalehma energiavajadus kasvab kiiremini kui tema võime söödast toitaineid ja energiat 

omastada ning loom peab kasutama organismis olevaid varuaineid, et katta puudujääk. See 

omakorda põhjustab lehma immuunsüsteemi nõrgenemist ja suurendab vastuvõtlikust 

(ainevahetus)haigustele (Mulligan jt 2004). Lehma maksa rasvumine või ketoosi 

haigestumine näitab seda, et lehm ei ole tulnud toime NEB perioodi põhjustatud muutustega 
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organismis. Kehavarude kasutamise ja NEB perioodiga toimetulemise hindamiseks 

vaadatakse NEFA ja BHB kontsentratsiooni veres. BHB kõrge sisaldus viitab ka ketoosi 

haigestumisele (Herdt 2000). Ospina jt (2010a) leidsid, et kõrge NEFA ja BHB sisaldusega 

lehmadel tekivad kergemini sigimisega seotud probleemid ning tugevam seos 

sigimisprobleemide ja NEB vahel on just NEFA näidul veres, sest BHB kontsentratsiooni 

võivad mõjutada ka muud tegurid.  

Energia seisukohalt on väga oluline vatsas mikroorganismide poolt süsivesikutest toodetud 

propionaat, mida kasutatakse maksas glükoneogeneesil glükoosi sünteesimiseks. Lisaks 

sellele, et glükoos on põhiline ainevahetuslik kütus ajukoe jaoks on ta ülimalt vajalik laktoosi 

ja piima tootmiseks. Kõrge geneetilise väärtusega lehmadel suureneb glükoosi vajadus 

võrreldes kinnisperioodiga laktatsiooni alguses neli korda, lehmadel kelle piimatoodang 

ulatub 90 liitrini päevas, on glükoosi vajadus sel perioodil võrreldes kinnisperioodiga seitse 

korda kõrgem kui keskmisel lehmal (Bell, Bauman 1997). Eesmagudes muudetakse enamik 

söödaga saadavast glükoosist lenduvateks rasvhapeteks, kaksteistsõrmiksooles imendub 

seega vaid väike osa söödaga saadud glükoosist ja lehm peab glükoneogeneesi käigus 

maksas glükoosi ise tootma. Seetõttu suureneb üleminekuperioodil veise maksa roll 

ainevahetuses. Glükoneogeneesi prekursorid maksas nende olulisuse järgi protsentuaalselt 

on vatsas tekkiv propionaat (50–60%), aminohapped (20–30%), piimhape (15–20%), ja 

varuglütseriidide lagundamisel tekkinud glütserool (2–4%) (Lean jt 2013). Üheks 

võimaluseks, kuidas laktatsiooni alguses suurendada söödast saadava glükoosi imendumist, 

on sööta ratsiooni, kus on kõrge vatsast mööduva tärklise sisaldus. Imendumine 

kaksteistsõrmiksooles vähendab vatsa koormust, sest tärklis lagundatakse peensooles, 

suurendab glükoosi kättesaadavust organismis, aitab ära hoida liigset lipolüüsi, hoiab NEFA 

ja BHB sisalduse veres normaalsel tasemel ning aitab ühtlasi maandada atsidoosi riski 

(Zebeli jt 2015). 

Energiavajaduse suurenemise tõttu üleminekuperioodil väheneb rasvkoes lipogenees ja 

intensiivistub lipolüüs. Varulipiidid hüdrolüüsitakse ja mobiliseeritakse NEFA-na verre 

(McCarthy jt 2015). NEFA-sid kasutavad kütusena ka skeletilihased (Herdt 2000). 

Laktatsiooni esimestel päevadel pärineb 40% piimarasva koostises olevatest rasvhapetest 

varurasvast vabanenud NEFA-dest, kuna energia vajaduse kasvuga ei suurene söömus 

piisavalt kiiresti ja seetõttu suureneb veres NEFA-de osakaal. Kui NEFA tase veres tõuseb 

väga kõrgele, ei ole maks võimeline neid energeetilistel eesmärkidel täielikult ära kasutama, 

mis viib ketokehade tekkele. Triglütseriidide maksa ladestumine hakkab põhjustama maksa 
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rasvumist (Overton, Waldron 2004). Terviseprobleemide vältimiseks ei tohi NEFA sisaldus 

ületada maksa võimet seda energiaks kasutada. Maksa koormuse välja selgitamiseks on ühe 

indikaatorina kasutusel AST aktiivsus veres. Ospina jt (2010b) leidsid, et plasma NEFA 

sisalduse tõustes poegimisjärgselt üle 0,57 mmol/l, kaotas lehm laktatsiooni jooksul ligi 600 

kg oma toodangust. Seda põhjustab glükoneogeneesi vähenemine maksas ladestuvate 

triglütseriidide tõttu, mis tingib omakorda piima tootmiseks vajaliku glükoosi puudujäägi 

ning põhjustab ka energiadefitsiiti. Verre tekkivad rasvhapete lagundamise vaheproduktina 

ketokehad, mida saab kasutada energiaallikana, eriti lihas- ja närvikoes. Kui ketogenees 

ületab ketokehade kasutamist, tekib lehmal ketoos (Sordillo, Raphael 2013). 

 

 

1.2.2. Toitumus ja selle hindamine  

 

Piimalehmade toitumushinde määramine on lihtne ja kiire viis eluslooma kehavarude 

hindamiseks. Looma kehas olevate varude hulk on eriti oluline poegimisjärgselt, sest siis 

lüpsab lehm varude arvelt ja avalduvad tihti terviseprobleemid (Roche jt 2004). Kehamass 

ei ole toitumuse hindamiseks sobiv indikaator, sest lehmade kehakujud on erinevad ning 

madal ja tüse lehm võib kaaluda sama palju kui kõrge ja kõhn lehm. Lisaks mõjutab 

kehamassi tõug ja laktatsioonifaas (Roche jt 2013b).  

Tuntuim viis toitumuse hindamiseks on 5-palli skaala (Ferguson jt 1994), kuid kasutusel on 

veel mitmeid erinevaid viise, näiteks 8-palline süsteem Austraalias või 10-palliga süsteem 

Uus-Meremaal, kus ei tehta otsust ainult visuaalsel vaatlusel, vaid loomi ka palpeeritakse 

(Roche jt 2013b). Kasutusaja jooksul on hindamine muutunud palju detailsemaks ja 

täpsemaks. 5-pallisel skaalal näitab 1 ekstreemselt kõhna lehma ning 5 äärmiselt rasvunud 

looma ning seda määratakse 0,25 intervalliga. Alla 2,5 punkti on lehm alatoitunud, 2,5–3,5 

punkti on optimaalne toitumus (OT) ning alates 3,5 punktist on lehm ülemäärases toitumuses 

(ÜT) (López-Gatius jt 2003).  

Toitumushinde määramise täpsus on väiksem väga kõhnade või paksude loomade puhul, 

kuid üldiselt annab see hea ülevaate lehma energiavarude kohta (Ferguson jt 1994). Keha 

põhilised varud asuvad rasvkoes ning vastavalt sellele on ka hindamismetoodika välja 

töötatud. Roche jt (2009) lugesid poegimise ajal optimaalseks toitumuseks 3,0–3,25 punkti. 
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Sellest kõhnemad lehmad annavad vähem piima ja tiinestuvad halvasti, optimaalsest 

kõrgema toitumusega lehmadel on väiksem söömus, mistõttu väheneb nende piimatoodang 

ja nad on vastuvõtlikumad ainevahetushaiguste suhtes. Kõrge toitumushindega lehmad 

kaotavad lipiidide mobilisatsiooni tõttu rohkem oma kehamassist. Inimestel on leitud seos 

insuliini resistentsuse ja rasvumise vahel ning kõik loehmad kogevad üleminekuperioodil 

mingil määral insuliini resistentsust. Ka lehmade puhul on liigne keharasv ja insuliini 

resistentsus omavahel seotud (LeBlanc 2010). ÜT lehmadel toimub seega intensiivsem 

lipolüüs ning NEFA ja BHB tase on veres poegimisjärgselt kõrgem kui OT lehmadel 

(Sordillo, Raphael 2013). 

 

 

1.2.3. Ketoos 

 

Ketoos on üks sagedamini esinevaid ainevahetushaigusi, mis võib loomakasvatajale tekitada 

suurt majanduslikku kahju: väheneb piimatoodang, suureneb lehmade praakimine ja 

hukkumine. Majandusliku kahju vältimiseks on oluline ketoosi ennetada või õigeaegselt 

diagnoosida (Gordon jt 2013). 

Üleminekuperioodil on oluline, et lehm tuleks toime energiabilansi negatiivseks 

muutumisega, sest piima tootmiseks vajalikku energiat ei suudeta üksnes söödaga katta. 

Lehmad, kes sellega toime ei tule, kuuluvad ainevahetushaiguste riskigruppi ja nende 

piimatoodang väheneb. Kui lehm ei saa piisavalt energiat, hakkab ta energiavajaduse 

rahuldamiseks keharasvasid mobiliseerima. Selle tulemusena vabaneb rasvkoest suur hulk 

NEFA-sid, mis maksas oksüdeeritakse atsetüül-CoA-ks ja metaboliseeritakse lõplikult 

tsitraaditsükli kaudu. Kui varurasvade mobilisatsioon on väga intensiivne, ei suuda 

tsitraaditsükkel kuhjuvat atsetüül-CoA-d ära kasutada ning selle liig elimineeritakse läbi 

ketokehade (atsetoatsetaat, BHB, atsetoon) sünteesi. Ketokehad suunatakse vereringesse ja 

nad on energiaallikana kasutatavad perifeersetes kudedes (Herdt 2000). Liigne ketokehade 

hulk veres (hüperketoneemia), uriinis (ketonuuria) ja piimas (ketolaktia) viitab ketoosi 

haigestumisele. See viib omakorda isutuse, kaalukaotuse ja piimatoodangu vähenemiseni 

(Duffield 2000). 
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Ajalooliselt jaotati ketoos tüüpide järgi primaarseks ja sekundaarseks ketoosiks sõltuvalt 

sellest, millal haigus esines (Gordon jt 2013). Tänapäeval kohtab sellist jaotust harva. Ketoos 

esineb subkliiniliselt ja kliiniliselt, kõige sagedamini kõrge toodanguga lehmadel, kuid 

andmed ketoosi esinemise sageduse kohta on väga erinevad. Subkliinilist ketoosi esineb 

tavaliselt umbes 40% lehmadel (McArt jt 2012), kuid on väidetud esinemist 60% lehmadel 

(Duffield jt 1998a) ning isegi 80% lehmadel (Gordon jt 2013). Suthar jt (2013) üheksat 

Euroopa riiki hõlmanud uuringu andmetel esineb subkliinilist ketoosi kõige enam (28,9% 

juhtudest) viiendal päeval pärast poegimist. Kliinilist ketoosi esineb küll subkliinilisest 

vähem, aga esinemissagedus on farmide lõikes erinev. Heades farmides esineb kliinilist 

ketoosi 2% lehmadel (Duffield, 2000), kuid keskmine esinemissagedus on umbes 10-15% 

(Vanholder jt 2013). 

Ketoosi haigestumise riski hindamiseks ja selle diagnoosimiseks kasutatakse vere NEFA 

ning BHB sisaldust. Suurema kui 1,0 mmol/l vere NEFA sisaldusega lehmadel on 6,3 korda 

suurem risk haigestuda kliinilisse ketoosi ja sellised lehmad praagiti 3,6 korda suurema 

tõenäosusega (Seifi jt 2011). BHB sisalduse mõõtmisel kasutatakse subkliinilisele ketoosile 

osutamiseks kõige enam piirmäära ≥1,20 mmol/l (Nielen jt 1994, McArt jt 2012), kuid 

kasutatakse ka vere BHB sisaldust ≥1,40 mmol/l (Duffield jt 2009, Seifi jt 2011). Sellistel 

lehmadel on palju kõrgem risk teiste probleemide tekkimiseks, näiteks libediku nihkumine. 

Ketoosi diagnoosimiseks on mitmeid võimalusi ning farmerite jaoks on loodud ka lihtsaid 

käepäraseid vahendeid. Näiteks mõõdetakse testribadega BHB sisaldust piimas (≥0,20 

mmol/l) ja atsetoatsetaadi sisaldust uriinis (4,00 mmol/l ) ning on olemas mõõtmisvahend, 

mis vaatab rasva ja valgu suhet piimas. Kõige usaldusväärsemaks on nendest vahenditest 

peetud testribasid (Ketostix), millega mõõdetakse ketokehade hulka uriinist (Krogh jt 2011). 

Toodangule ja järglaste saamisele on haigusel samuti suur mõju. Walsh jt (2007) leidsid, et 

lehmad, kes põevad esimese kahe nädala jooksul pärast poegimist subkliinilist ketoosi, 

jäävad 50% halvemini tiineks ja keskmiselt toimub nende tiinestumine alles 165. päeval 

pärast poegimist. Piimatoodangut mõjutas eriti oluliselt kõrge BHB kontsentratsioon veres 

esimese nädala jooksul pärast poegimist: kui see oli üle 1,00 mmol/l, siis hakkas 

piimatoodang oluliselt vähenema, sisaldusega üle 2,00 mmol/l andsid lehmad päevas 3 kg 

piima vähem, mis kogu laktatsiooni kohta arvestatuna on üle 300 kg saamata jäänud piima 

lehma kohta. Kui ketokehade hulk veres on teisel poegimisjärgsel nädalal kõrge, siis 

suureneb libediku nihkumise oht, kuid piimatoodang ei kannata (Duffield 2009).  
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Põhiliselt soovitatakse ketoosi ravida propüleenglükooliga, mida tuleks manustada oraalselt 

kolm kuni neli päeva, sest see tõstab insuliini taset ning pidurdab ketokehade teket. (Nielsen, 

Ingvartsen 2004). On leitud, et propüleenglükooliga ravitud lehmad paranevad kolm korda 

kiiremini kui lehmad, kes ravi ei saa. Selline ravi suurendab piimatoodangut umbes 1,5 kg 

võrreldes lehmadega, kes ei saanud propüleenglükooli ja vähendab kiiresti vere BHB 

sisaldust (McArt jt. 2011). Ketoosi ravimiseks kasutatakse ka dekstroosi, mida soovitatakse 

kasutada alles siis, kui propüleenglükool ei tööta. Gordon jt (2013) leidsid, et dekstroos on 

efektiivne väga kõrge ketoneemia puhul, kuid selle mõju on lühiajaline. Samuti on 

soovitatud kasutada raviks glükokortikoide, kuid Seifi jt (2007) uuringus leiti, et 

glükokortikoidid hoopis suurendavad NEFA ja BHB sisaldust. Insuliiniga ravimist ei 

soovitata, sest see ei vähenda ketokehade hulka ning võib põhjustada hüpoglükeemiat 

(Gordon jt 2013). Välja on pakutud ka vitamiin B12 ja fosfori koos kasutamist, aga see 

meetod vajab veel uurimist (Rollin jt 2010). 

Ketoosi ennetamiseks on oluline see, et lehmi söödetaks üleminekuperioodil õigesti. ÜT 

lehmadel on palju suurem risk kliinilise ketoosi tekkeks. Lehmadest, kelle toitumushinne 

ületab poegimisel 3,75 punkti, haigestub 10,7% kliinilisse ketoosi (Seifi jt 2011). See 

tähendab, et lehmad peavad poegimise ajal olema optimaalses toitumuses. Söömuse 

vähenemine annab märku võimalikust ketoosist juba enne, kui lehm nähtavalt haigestub. On 

leitud, et kolm kuni neli päeva enne diagnoosimist väheneb söömus ligi 10 kg võrra ning 

söömas käimise korrad ja söömisele kuluv aeg vähenevad samuti drastiliselt (González jt 

2008). Seega on oma karja jälgides võimalik varakult haigusele jälile saada. 

 

 

1.3. Monensiin ja selle kasutamine 

 

Monensiin (C36H62O11) on karboksüülide rühma kuuluv polüeeterionofoor, mis tekib 

Streptomyces cinnamonensis’e käärimisel (Euroopa Ravimiamet 2013). Monensiin ja 

mitmed teised polüeeterionofoorid on loodud põllumajandusloomade jõudluse ja 

ainevahetuse parandamiseks. Looma vatsas kinnituvad nad bakterite, protozoade ning 

tõenäoliselt ka seente külge (McGuffey jt 2001). Monensiin pärsib gram-positiivsete 

bakterite arengut, seda nende rakumembraani struktuuri tõttu, mis omakorda muudab 



14 

 

bakterite populatsiooni koostist ning mõjutab looma ainevahetust. Monensiin muudab vatsas 

olevate lenduvate rasvhapete koostist ning suurendab sellega propioonhappe tootmist ja 

samas vähendab võihappe ja äädikhappe sisaldust. See omakorda aitab kaasa maksas 

glükoneogeneesi intensiivistumisele. Sellest tingituna on ka loogiline, et monensiini 

manustamine vähendab veres NEFA, BHB ja atsetoatsetaadi kontsentratsiooni ning 

suurendab glükoosi sisaldust (Duffield jt 2008). Monensiini struktuur on näha joonisel 1. 

  

Joonis 1. Monensiini struktuur (Wikipedia, 2018). 

 

Lean jt (2014) uuringus vähenes BHB sisaldus veres monensiini kasutamisel 13%, AST 

sisaldus 14% ning vabade rasvhapete sisaldus 7%. Glükoosi ja karbamiidi sisaldus veres 

tõusis vastavalt 3% ja 6%. Monensiini kasutamine vähendas küll lehmade söömust, kuid 

suurendas sööda kasutamise efektiivsust. Samas Zahra jt (2006) ja Mullins jt (2012) 

uuringutes ei mõjutanud monensiini manustamine NEFA sisaldust veres ning Hayes jt 

(1996) uuringus ei leitud ka BHB sisaldusele mõju. Karis jt (2018) uuringus võrreldi 

monensiini mõju kahes sarnases Eesti farmis. Ühes farmis mõjutas monensiini manustamine 

nii BHB kui AST sisaldust, teises puudus mõju mõõdetud tunnustele. Lisaks 

ainevahetuslikele näitajatele on uuritud ka monensiini manustamise mõju keskkonnale ning 

leiti, et selle manustamine vähendab mäletsejaliste metaani emissiooni (Schären jt 2017).  

Veistele manustatakse monensiini oraalselt polüpropüleenist kapslina, mis vabastab pidevalt 

monensiinnaatriumit (Euroopa Ravimiamet 2013). Väljaspool Euroopa Liitu, peamiselt 

Ameerika Ühendriikides, Argentiinas, Austraalias, Brasiilias ja Uus-Meremaal, kasutatakse 

monensiini ka veiste söödalisandina (Gallardo jt 2005). Euroopa Nõukogu määruse nr 
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1831/2003 (2003) järgi ei tohi Euroopa Liidus antibiootikume (nagu monensiin) 

söödalisandina kasutada. Kexxtone on monensiini sisaldav retseptiravim, mille kasutamise 

vajalikkuse määrab veterinaararst. Ravivahendit tohib manustada loomadele, kelle kehamass 

on üle 300 kg. Koerad ja hobused ei tohi monensiiniga kokku puutuda, sest neile võib see 

aine surmav olla. Keeluaeg lihale ja piimale puudub (Euroopa Ravimiamet 2013). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Katse ülesehitus 

 

Katse toimus Kõljala Põllumajanduslikule OÜ-le kuuluvas farmis, mis asub Saaremaal 

Haeska külas. Ettevõte loodi 1993. aastal ning tegeleb piimakarja- ja taimekasvatusega. 

Ettevõttel on koos tütarettevõte Valjala Põllumajandusliku OÜ-ga üle 2600 ha maad. 2005. 

aastal valmis katse tegemise ajal kasutusel olnud vabapidamisega külmlaut ning 2017. aasta 

lõpus valmis järgmise ehitusjärgu käigus uus 500-kohaline lüpsilaut. Farmis oli kasutusel 

GEA 40-kohaline paralleellüpsisüsteem, lehmi lüpsti kolm korda päevas (5:00, 13:00 ja 

20:00). Lüps kestis keskmiselt 4 tundi. Lehmi söödeti korra päevas täisratsioonilise 

segasöödaga (TRSS). Loomasööda toodab ettevõtte ise, mineraalid ja jõusööt ostetakse. 

Lehmade jäetakse kinni 60 päeva enne poegimist. Kinnislehmad asuvad lüpsilauda kõrval 

olevas vanast lüpsilaudast ümberehitatud erivajadustega loomade laudas.  

2017. aastal oli farmis toodang lehma kohta 12 412 kg, millest rasva 3,75% ja valku 3,57%. 

Aastalehmi oli Haeska farmis katseperioodil 573, nendest 196 eesti punast tõugu (EPK) ja 

377 eesti holsteini tõugu (EHF). Haeska farmi kari on eriline selle poolest, et suur osa EHF 

tõugu lehmad on suure punase holsteini (RH) veresusega ning EPK lehmadel on samuti suur 

RH veresus. Lüpsilehmad olid katseperioodil jaotatud nelja söötmisgruppi vastavalt 

vanusele ja laktatsioonifaasile. Kõik katselehmad kuulusid katseperioodil 1. söötmisgruppi. 

Kinnislehmade hulgast valiti katsesse 30 korduvpoegivat looma, kes olid vähemalt ühe 

laktatsiooni lüpsnud. Valimis oli 2 ja 3 laktatsiooni lüpsnud lehmi mõlemat 10, 4 laktatsiooni 

lüpsnud lehmi 5 ning üle 5 laktatsiooni lüpsnud lehmi samuti 5. Vanimal lehmal katses algas 

9. laktatsioon. EPK ja EHF tõugu lehmi oli katses võrdselt 15. Katsesse valitud lehmadest 

moodustati kaks rühma, kuhu loomad valiti juhuslikult. Kaks katselooma suri katseperioodil: 

üks lehm nädal pärast poegimist ning see lehm arvati katsest välja, teine lehm viimasel 

proovivõtmise päeval. Katse pikkus oli ligi kolm kuud, esimesed proovid võeti 20. juunil 

ning viimased 18. septembril.  
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2.2. Söötmine katseperioodil 

 

Lehmad jäeti kinni 60 päeva enne poegimist ning esimesed viis kinnisperioodi nädalat 

söödeti neile vaid heina. Kolm nädalat enne poegimist hakkasid lehmad saama TRSS-i, 

millega söödeti neid kuni poegimiseni. Katseperioodi jooksul kinnislehmade ratsiooni ei 

muudetud ning kasutusel oli ühe partii silo. Poegimisjärgselt liikusid kõik lehmad lüpsifarmi 

1. gruppi, kus neile söödeti TRSS-i, mille valmistamisel kasutati rohusilo, põhku, rukkijahu, 

maisijahu, rapsikooki, sojašrotti, soodat, soola, lubjakivi ning mineraali. Söödaanalüüsid 

tehti Eesti Maaülikooli Söötmisteaduse õppetooli söötade ja ainevahetuse uurimise laboris. 

Söötade keemilised koostised ja toiteväärtused on esitatud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Söötade keemiline koostis ja toiteväärtus 

Keemiline 

koostis 

Söödad 

hein põhk 

kinnislehmade 

silo 

lüpsilehmade 

silo rapsikook rukkijahu sojašrott maisijahu 

Kuivaine, % 85,80 86,30 57,30 46,50 89,30 86,10 87,20 87,00 

Toorproteiin, 

% 10,20 3,80 13,40 18,20 35,10 11,10 51,00 8,90 

Metaboliseeruv 

proteiin, g/kg 75,00 54,00 77,00 84,00 165,00 108,00 199,00 127,00 

Vatsa proteiini 

bilanss, g/kg -27,00 -47,00 2,00 38,00 127,00 -77,00 207,00 -111,00 

Metaboliseeruv 

energia, MJ/kg 8,80 6,90 9,40 9,80 11,06 13,50 14,00 14,20 

Toorkiud, % 28,10 38,20 27,60 25,40 16,90 2,30 5,10 1,80 

Toorrasv, % 2,50 2,10 3,40 3,40 14,19 2,20 1,20 4,50 

 

 

Farmis kasutusel olevad ratsioonid koostab ettevõtte juht Tõnu Post. TRSS valmistamiseks 

on kasutusel Faresin iseliikuv söödamikser. Lehmi söödetakse ühe korra päevas. Pärast 

poegimist lähevad lehmad kohe üle vastava grupi lüpsilehmade ratsioonile. Kasutusel olnud 

ratsioonide keemilise koostise ja toiteväärtuse leiab tabelist 2. 
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Tabel 2. Katseperioodil kasutusel olnud ratsioonid, nende keemiline koostis ja toiteväärtus 

Ratsioonis kasutatud söödad, kg 

kuivainet lehma kohta 

Ratsioonid 

kinnislehmade ratsioon lüpsilehmade ratsioon 

Põhk 2,76 0,29 

Kinnislehmade silo 14,33 - 

Lüpsilehmade silo - 7,40 

Rapsikook 0,45 3,57 

Rukkijahu 0,86 9,47 

Sojašrott - 0,87 

Maisijahu - 1,74 

Sool - 0,10 

Sooda - 0,10 

Lubjakivi - 0,13 

Lüpsilehmade mineraal - 0,32 

Kinnislehmade mineraal 0,16 - 

Ratsiooni keemiline koostis ja toiteväärtus 

Toorproteiin, g/kg 138,05 182,60 

Metaboliseeruv proteiin, g/kg 80,98 113,26 

Vatsa proteiini bilanss, g/kg 12,57 -0,88 

Metaboliseeruv energia, MJ/kg 9,65 11,94 

Toorkiud, g/kg 260,09 123,67 

Toorrasv, g/kg 36,29 45,48 

 

 

2.3. Monensiini manustamine 

 

Katserühma kuulunud lehmadele manustati 3 nädalat enne poegimist polüpropüleenist 

intraruminaalset ravivahendit Kexxtone (Elanco), mille südamik sisaldab 32,4 g monensiini 

(Joonis 2). Manustamiseks tuleb lehm korralikult fikseerida nii, et looma pea hoidmine oleks 

ohutu inimesele ja loomale. Ravivahendi kapsel pannakse manustamisvahendisse ning 

viiakse ülemäärast jõudu kasutamata üle looma keelepära. Kogu protsessi vältel tuleb 

veenduda, et lehmale ei põhjustata vigastusi. Iga oranž tiibadega kapsel on varustatud 

unikaalse numbriga, et vahendi regurgitatsiooni puhul oleks võimalik tuvastada milline lehm 

vahendi väljutas. Ligikaudne keskmine ööpäevas ravivahendist eralduv annus monensiini on 

335 mg. Manustamise järgselt tuleb loomi jälgida, et lehmal ei tekiks regurgutatsiooniga 

seotud probleeme (Euroopa Nõukogu 2013). 
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Joonis 2. Monensiini sisaldav rahvivahend Kexxtone (Autori foto). 

 

 

2.4. Vereproovide võtmine ja analüüsimine 

 

Vereproove võeti kõikidelt lehmadelt 3 nädalat enne poegimist ehk Kexxtone manustamise 

ajal, poegimise päeval ning 7, 14, 21, 28 ja 40 päeva pärast poegimist. Vereproovid võeti 

sabaveenist steriilsetesse Li-hepariini vaakumkatsutitesse, tsentrifuugiti (4000xG, 20 min) 

pärast proovi võtmist ning plasma pandi sügavkülma. Analüüsid tehti Eesti Maaülikooli 

Söötmisteaduse õppetooli sööda ja ainevahetuse uurimise laboratooriumis. Analüüside 

tegemiseks kasutati täisautomatiseeritud Randox RX seeria analüsaatorit Monaco, mille abil 

määrati vereproovidest NEFA ja BHB sisaldus ning AST aktiivsus. Iga aine määramiseks 

kasutati Randox Laboratories Ltd poolt ettenähtud komplekte ning tulemuste õigsuse 

kinnitamiseks vastavaid kontrollseerumeid. 
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2.5. Toitumuse hindamine 

 

Toitumust hinnati katses osalenud lehmadel samal päeval vereproovide võtmisega ehk kolm 

nädalat enne poegimist, poegimise päeval ning 7, 14, 21, 28 ja 40 päeva pärast poegimist. 

Toitumust hindas kogu katseperioodi üks inimene. Toitumuse hindamiseks kasutati 

Ferguson jt (1994) välja töötatud süsteemi. Katses osalenud lehmad jaotati ka toitumuse järgi 

kahte rühma: OT rühm ja ÜT rühm. Ülemääraseks toitumuseks loeti toitumushinnet ≥3,5 

punkti ning optimaalseks 2,5–3,25 punkti. Katselehmadest üks oli alamäärases toitumuses 

(2,25), kuid teiste sarnaste lehmade puudumise tõttu otsustati arvestada selle looma näitajad 

OT rühma lehmade hulka. Lehmad jaotati OT ja ÜT rühmadesse poegimise päeval määratud 

toitumushinde järgi. 

 

 

2.6. Piimatoodang katseperioodil 

 

Piimatoodangu võrdlemiseks kasutati pärast katse lõppu karja jäänud lehmade 100 päeva 

keskmist toodangut. Piimatoodangu võrdlemise standardiks olevat laktatsiooni 305 päeva 

toodangut ei olnud võimalik kasutada, sest magistritöö valmimise ajaks polnud kõikide 

lehmade laktatsioon veel lõppenud. Enne 100-ndat lüpsipäeva praagitud ning haigete 

lehmade toodangut arvesse ei võetud. Piimatoodangu arvulised väärtused 100 päeva kohta 

on võetud GEA farmitarkvarast DairyPlan. Farmis olevad piimameetrid on Eesti 

Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli poolt testitud. Rasva- ja valgusisalduse keskväärtus 

võeti kolme või nelja kontroll-lüpsi andmete põhjal, sest farmis kasutusel olev lüpsisüsteem 

neid ei mõõda. Toorpiima ning rasva- ja valgusisaldust kasutades arvutati rühmade paremaks 

võrdlemiseks energia järgi korrigeeritud piim (EKM-piim). EKM-piim arvutati Sjaunja jt 

(1990) valemi järgi: 

EKM-piim, kg =toorpiim, kg*((38,3*rasv (g/kg)+24,2*valk (g/kg)+783,2)/3140) 
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2.7. Statistiline analüüs 

 

Magistritöös analüüsiti monensiini manustamise ja toitumuse mõju ainevahetusele ning 

toodangule. Lehmade tervisliku seisundi indikaatoriteks, mida analüüsiti olid NEFA, BHB 

ning AST. Toitumushinnete analüüs tehti Mann-Whitney testiga veebilehel 

http://www.vassarstats.net. Ülejäänud statistiline analüüs tehti MS Excel programmis 

kasutades t-testi ja dispersioonanalüüsi. Statistiliselt oluliseks loeti mõju või erinevusi kui 

P<0,05.   
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Toitumushinde dünaamika katseperioodi jooksul 

 

Jooniselt 3 on näha, et kontrollrühma keskmine toitumushinne katse alguses (3,63±0,39) oli 

kõrgem kui katserühmal (3,47±0,25), kuid Mann-Whitney testi kasutades kahe rühma vahel 

statistiliselt olulist erinevust ei leitud. Ka ülejäänud katseperioodi jooksul oli kahe rühma 

vahel samasugune vahe. Katserühma toitumus langes enne poegimist rohkem (-0,24) kui 

kontrollrühma oma (-0,11). Poegimisest katseperioodi lõpuni oli kontrollrühma (-0,37) ja 

katserühma (-0,31) toitumushinde langused sarnased. Viimasel toitumuse hindamisel oli 

katserühma toitumushinne 2,92±0,37 ning kontrollrühma oma 3,15±0,53 (Joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Toitumushinde muutus katse- ja kontrollrühmas katseperioodil. Veajooned 

näitavad rühma keskmiste standardhälvet. 
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Lehmi oli ÜT rühmas 15 ja OT rühmas 14. Monensiini manustati ÜT rühmas seitsmele 

lehmale ning OT rühmas kaheksale lehmale. ÜT rühma toitumushinne oli katse alguses 

3,77±0,22 punkti, OT rühma lehmadel 3,30±0,24 punkti. ÜT rühma toitumuses kuni 

poegimiseni muutust ei toimunud, samas OT rühma lehmade toitumushinne langes 

poegimise ajaks märgatavalt 2,96±0,32-ni. OT rühma toitumushinde langus oli 

katseperioodi algusest kuni poegimiseni suurem kui poegimisest katseperioodi lõpuni. 

Kolmandal nädalal pärast poegimist tõusis OT rühma toitumushinne kergelt (+0,07), kuid 

viimastel nädalatel langes taas. Katseperioodi lõpuks oli OT rühma kuulunud lehmade 

keskmine toitumushinne 2,66±0,23. ÜT rühma lehmade toitumushinde langus algas pärast 

poegimist. Poegimisel oli ÜT rühma keskmine 3,75±0,16, mis langes katse lõpuks 

3,39±0,31-ni. OT rühmas olnud lehmade toitumushinne kukkus katse jooksul 0,64 punkti 

võrra, ning ÜT rühma lehmadel 0,38 punkti. OT ja ÜT rühma vahel oli kogu katse jooksul 

statistiliselt oluline erinevus (P<0,05). Toitumushinde muutus katseperioodil on esitatud 

jooniselt 4. 

 

 

Joonis 4. Toitumushinde muutus optimaalse toitumuse (OT) ja ülemäärase toitumuse (ÜT) 

rühmas katseperioodil. Indeksid (a, b) näitavad rühmadevahelist olulist (P<0,05) erinevust. 

Veajooned näitavad rühma keskmiste standardhälvet. 
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3.2. Monensiini manustamise ja toitumuse mõju esterifitseerimata 

rasvhapete kontsentratsioonile veres 

 

NEFA tase oli katserühmal ja kontrollrühmal kolm nädalat enne poegimist sarnaselt madalal 

tasemel (0,05±0,03 ja 0,08±0,015 mmol/l). Ühel kontrollrühma ÜT lehmal oli poegimiseelne 

NEFA tase teistest kõrgem (0,59 mmol/l). NEFA tase tõusis mõlemal rühmal pärast 

poegimist katseperioodi kõrgeimasse punkti. Katserühma NEFA kontsentratsioon oli 

0,60±0,39 mmol/l ning kontrollrühmal 0,78±0,46 mmol/l. Kuigi jooniselt 5 on näha, et nii 

poegimisepäeval (P=0,25) kui ka nädal hiljem (P=0,13) on kontrollrühma ja katserühmade 

vahel numbriline erinevus, siis statistiliselt see ei osutunud oluliseks. Pärast poegimist 

hakkas NEFA tase langema, katserühmal tõusis see uuesti pärast kolmandat poegimisjärgset 

nädalat. Dispersioonanalüüsiga tehti kindlaks, et leitud väärtused on seotud proovi võtmise 

ajaga ehk väärtused muutusid erinevatel aegadel peegeldades looma organismis toimuvaid 

muutuseid üleminekuperioodil. Monensiini mõju katse- ja kontrollrühma vahel üle kogu 

katseperioodi oli samuti oluline (P=0,02). Aja ja monensiini koosmõju ei olnud oluline. 

 

Joonis 3. Esterifitseerimata rasvhapete (NEFA) kontsentratsiooni muutus katse- ja 

kontrollrühmas katseperioodil. Veajooned näitavad rühma keskmiste standardhälvet. 
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Toitumuse järgi jaotatud rühmade NEFA dünaamika oli sarnane. Jooniselt 6 on näha, et enne 

poegimist oli NEFA kontsentratsioon kõige madalam ning poegimise päeval kõrgeim. ÜT 

rühma keskmine oli 0,78±0,51 mmol/l ning OT rühma 0,58±0,30 mmol/l. Statistiliselt 

oluline oli kahe grupi vahel erinevus kolmandal nädalal pärast poegimist (P=0,02). Mõlema 

grupi näitajad tõusid neljandal poegimisjärgsel nädalal ning viimase proovi ajaks olid need 

võrdsustunud. Proovi võtmise aja mõju (P<0,01) ja toitumuse mõju katseperioodil (P=0,01) 

oli oluline, toitumuse ja aja koosmõjul ei olnud statistilist olulisust.  

 

 

Joonis 4. Esterifitseerimata rasvhapete kontsentratsiooni muutus optimaalse toitumuse (OT) 

ja ülemäärase toitumuse (ÜT) rühmas katseperioodil. Indeksid (a, b) näitavad 

rühmadevahelist olulist (P<0,05) erinevust. Veajooned näitavad rühma keskmiste 

standardhälvet. 
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3.3. Monensiini manustamise ja toitumuse mõju β-hüdroksübutüraadi 

kontsentratsioonile veres 

 

Kolm nädalat enne poegimist oli kontroll- ja katserühmal sarnane keskmine BHB väärtus 

(0,55±0,11 ja 0,54±0,16 mmol/l). Poegimise päeval tõusis mõlema rühma BHB 

kontsentratsioon katseperioodi kõrgeimasse punkti (0,70±0,66 ja 0,69±0,29 mmol/l). Kaks 

nädalat pärast poegimist oli BHB väärtus madalaim (0,32±0,12 ja 0,38±0,22 mmol/l) ning 

kolmandast nädalast alates hakkas see taas tõusma (Joonis 7). Katse- ja kontrollrühma vahel 

katseperioodi jooksul statistiliselt olulist erinevust ei olnud üheski punktis. Monensiini mõju 

BHB kontsentratsioonile ei olnud oluline terve katseperioodi vältel. Proovi võtmise aja mõju 

oli statistiliselt oluline (P<0,01). 

 

 

Joonis 5. β-hüdroksübutüraadi (BHB) kontsentratsiooni muutus katse- ja kontrollrühmas 

katseperioodil. Veajooned näitavad rühma keskmiste standardhälvet. 

 

Katsesse jäänud 29-st lehmast neljal (13,8%) oli poegimisjärgselt vähemalt korra vere BHB 

sisaldus üle McArt jt (2012) määratud subkliinilise ketoosi haigestumise piirmäära ≥1,20 

mmol/l. Neljast lehmast ühele oli manustatud monensiini, ülejäänud kolm kuulusid 
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kontrollrühma. Kõikidel subkliinilist ketoosi põdenud lehmadel olid järgmise vereproovi 

näitajad normi piires. BHB puhul ei olnud monensiini mõju statistiliselt oluline, aga proovi 

võtmise aeg mõjutas BHB kontsentratsiooni veres oluliselt (P<0,05). Aja ja monensiini 

koosmõju oli samuti oluline (P=0,04). Katserühma keskmise BHB sisalduse standardhälve 

oli poegimise kuupäeval suur selle tõttu, et ühe katserühma kuulunud lehma proovi BHB 

kontsentratsioon oli väga kõrge (2,95 mmol/l). Esimesel poegimisjärgsel nädalal oli selle 

lehma BHB tase langenud alla McArt jt (2012) leitud subkliinilise ketoosi piirmäära (0,83 

mmol/l) ja veel nädal hiljem oli see täielikult normaliseerunud (0,29 mmol/l).  

Sama lehma kõrge BHB sisalduse tõttu oli ka toitumuse järgi loomi grupeerides OTrühma 

standardhälve kõrge. Jooniselt 8 on näha, et OT lehmadel oli poegimisel kõrgem BHB 

kontsentratsioon kui ÜT lehmadel ning pärast seda tasemed ühtlustuvad. Kolmandal nädalal 

pärast poegimist tõusis mõlema rühma BHB kontsentratsioon ning neli nädalat pärast 

poegimist oli kahe grupi vahel statistiliselt oluline erinevus (P=0,01). OT rühma lehmadel 

oli BHB tase 0,37±0,16 mmol/l, ÜT rühma lehmadel 0,57±0,24 mmol/l.  

 

 

Joonis 6. β-hüdroksübutüraadi (BHB) kontsentratsiooni muutus optimaalse toitumuse (OT) 

ja ülemäärase toitumuse (ÜT) rühmas katseperioodil. Indeksid (a, b) näitavad 

rühmadevahelist olulist (P<0,05) erinevust. Veajooned näitavad rühma keskmiste 

standardhälvet. 
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3.4. Monensiini manustamise ja toitumuse mõju aspartaadi 

aminotransferaasi aktiivsusele veres 

 

AST aktiivsus veres oli katse- ja kontrollrühmas sarnane. Dispersioonanalüüsiga ei leitud, 

et monensiini manustamisel oleks statistiliselt oluline mõju AST aktiivsusele. 

Kontrollrühmal oli AST aktiivsus kolm nädalat enne poegimist 73,2±23,4 U/l ning 

katserühmal 81,2±49,5 U/l. See oli ainus punkt, kus kontrollrühma AST aktiivsus oli 

väiksem kui katserühmal. Poegimise ajaks olid mõlema rühma väärtused suurenenud ning 

saavutasid nädal pärast poegimist suurima aktiivsuse: katserühmal 107,5±36,8 U/l ja 

kontrollrühmal 124,8±113,4 U/l. Kontrollrühma keskmise AST aktiivsuse standardhälve 

nädal pärast poegimist oli kõrge ühe looma tõttu, kelle AST aktiivsus oli sel ajal 508,4 U/l. 

Teisel nädalal pärast poegimist hakkas mõlema rühma AST aktiivsus langema. Jooniselt 9 

on näha ainus statistiliselt oluline (P<0,05) erinevus kahe rühma vahel, mis tekkis neljandal 

poegimisjärgsel nädalal, kui AST aktiivsus kontrollrühmas tõusis 87,5±29,0 U/l-ni ja 

katserühma oma oli oluliselt madalam 67,1±7,4 U/l. Monensiini mõju AST aktiivsusele 

katseperioodi vältel puudus, proovi võtmise aja mõju oli oluline (P=0,01). 

 

 

Joonis 7. Aspartaadi aminotransferaasi (AST) aktiivsuse muutus katse- ja kontrollrühmas 

katseperioodil. Indeksid (a, b) näitavad rühmadevahelist olulist (P<0,05) erinevust. 

Veajooned näitavad rühma keskmiste standardhälvet. 
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ÜT ja OT rühma lehmade AST aktiivsuse dünaamika oli sarnane ning statistilist erinevust 

ei leitud üheski ajapunktis. Proovi võtmise aeg oli statistiliselt oluline (P<0,01), toitumuse 

mõju ning toitumuse ja aja koosmõju AST aktiivsusele puudus. AST aktiivsus ÜT ja OT 

rühmas on esitatud joonisel 10. ÜT rühma lehmade AST aktiivsus 69,5±23,2 U/l enne 

poegimist oli madalam kui OT rühmal 85,8±49,9 U/l. Poegimise päeval ning 

poegimisjärgsel nädalal oli samas ÜT rühma AST aktiivsus kõrgem kui OT rühmal. 

Poegimisjärgsel nädalal mõõdeti mõlemal rühmal kõrgeim AST aktiivsus katseperioodi 

jooksul, OT rühmal 107,3±37,3 U/l ning ÜT rühmal 123,7±109,6 U/l. Ka siin põhjustas 

kõrge standardhälbe poegimisjärgsel nädalal sama lehm, mis kontrollrühmal. Viimasel 

mõõtmisel oli mõlema rühma AST aktiivsus ligi 77 U/l.  

 

 

Joonis 8. Aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse muutus optimaalse toitumuse (OT) ja 

ülemäärase toitumuse (ÜT) rühmas katseperioodil. Veajooned näitavad rühma keskmiste 

standardhälvet. 
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3.5. Piimatoodang 

 

Kontrollrühma keskmine 100 päeva piimatoodang oli 49,62±4,15 kg/päevas, katserühmal 

50,40±3,82 kg/päevas. Samas EKM-piima toodang oli kontrollrühmas 51,65±5,67 

kg/päevas ja katserühmas 50,03±5,30 kg/päevas. Katse- ja kontrollrühma piimatoodang ja 

EKM-piima toodang statistiliselt oluliselt ei erinenud. Tabelis 3 on lisaks piimatoodangule 

ja EKM-piimale välja toodud ka rasva- ja valgusisaldused. Valku oli kontrollrühma lehmade 

piimas võrreldes katserühmaga statistiliselt oluliselt rohkem (P=0,02). 

 

Tabel 3. Katse-, kontroll-, OT- ja ÜT rühma 100 päeva keskmine piimatoodang, energia 

järgi korrigeeritud piim (EKM), ning rasva ja valgu sisaldus koos standardhälvetega 

  

100 päeva keskmine piimatoodang, 

kg/päevas 

EKM-piim, 

kg/päevas Rasva % Valgu % 

Katserühm 50,40±3,82 50,03±5,30 3,88±0,48 3,51±0,23 a 

Kontrollrühm 49,62±4,15 51,65±5,67 4,16±0,57 3,69±0,13 b 

OT rühm 50,45±4,48 50,16±6,39 3,83±0,56 3,59±0,29 

ÜT rühm 49,70±3,67 51,33±4,92 4,14±0,50 3,61±0,13 

Märkus. Indeksid (a, b) näitavad rühmadevahelist olulist (P<0,05) erinevust. 

 

Toodangut võrreldi ka toitumusrühmade järgi. ÜT rühma kuulunud lehmade keskmine 100 

päeva toodang oli 49,70±3,67 kg/päevas, OT rühma kuulunud lehmadel 50,45±4,48 

kg/päevas. ÜT rühma EKM-piim 51,33±4,92 kg/päevas oli samas kõrgem kui OT rühma 

50,16±6,39 kg/päevas. Statistilist erinevust toitumusrühmade piimatoodangu, EKM-piima 

ning rasva- ja valgusisalduse vahel ei tekkinud.  
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4. ARUTELU 

 

Dispersioonanalüüsiga leiti, et monensiini manustamise mõju NEFA sisaldusele 

katserühmas oli oluline, kuigi üheski konkreetses vereproovi võtmise punktis ei olnud katse- 

ja kontrollrühma vahel erinevust. Duffield jt (2008) väidavad, et monensiini mõju NEFA 

kontsentratsioonile ei ole teadustöödes tihti statistiliselt oluline, sest mõju olulisuse 

tõestamiseks on vaja suurt hulka katseloomi ning paljud publitseeritud uuringud on tehtud 

väheste loomadega. Siiski näitas Duffield jt (2008) paljusid teadustöid koondav metaanalüüs 

kindlalt, et monensiini manustamine vähendab NEFA kontsentratsiooni veres. Ka 

magistritöö tulemused kinnitavad seisukohta, et monensiini manustamine vähendab 

kehavarude kasutamise intensiivsust. NEFA kontsentratsiooni erinevus esimestel 

poegimisjärgsetel nädalatel katse- ja kontrollrühma vahel kajastus nähtavalt jooniselt 5. Sel 

perioodil oli 16 looma kelle NEFA väärtus ületas Ospina jt (2010a) määratud kriitilise piiri 

≥0,70 mmol/l. Nendest kuuele oli manustatud monensiini ning kümnele loomale mitte. 

Pärast teist poegimisjärgset nädalat NEFA tasemed ühtlustusid.  

Paljudes uurimustes seostatakse NEFA kõrget taset nii enne kui pärast poegimist hilisemate 

terviseriskidega. LeBlanc jt (2005) andmeil suureneb libediku nihkumise risk kaks korda, 

kui 3–35 päeva enne poegimist on NEFA tase ≥0,30 mmol/l. Ainsal katseloomal kelle NEFA 

oli poegimiseelselt kõrge (0,59 mmol/l) esines pärast poegimist ka libediku vasakule 

nihkumine. Selle kontrollrühma kuulunud looma NEFA (0,97 mmol/l) ja BHB (1,33 mmol/l) 

väärtused olid kõrged ka poegimise päeval võetud proovis kõrged. Enne järgmist proovi 

esineski loomal libediku nihkumine ja veterinaar opereeris selle tagasi. Järgmises proovis 

oli lehma NEFA ja BHB tase veres juba normaalne.  

Ospina jt (2010a) leidsid NEFA kriitilised piirid poegimiseelselt ja -järgselt libediku 

nihkumise, ketoosi, metriidi või päramiste peetuse kohta. Poegimiseelselt oli see 0,30 

mmol/l ning poegimisjärgsel kahel nädalal 0,70 mmol/l. Poegimisjärgselt ületas 

kontrollrühmas 0,70 mmol/l piirmäära 10 looma 14-st (71%), katserühmas oli vastav number 

6 looma 15-st (40%). Seega oli katserühmas vähem loomi, kelle NEFA ületas 

ainevahetushaiguste kriitilise piiri. Seifi jt (2011) väitel praagitakse poegimisjärgse NEFA 
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tasemega ≥1,00 mmol/l lehm 4,6 korda tõenäolisemalt. Roberts jt (2012) järgi suureneb 

praakimise risk, kui poegimiseelne NEFA on ≥0,40 mmol/l ning esimesel kahel 

poegimisjärgsel nädalal ≥0,80 mmol/l. Katseperioodi järgsete kuude jooksul praagiti 6 

katses osalenud looma. Praagitud lehmadest pooltel oli vere NEFA sisaldus poegimisjärgselt 

≥0,80 mmol/l. Kõik praagitud lehmad, kelle NEFA sisaldus ületas ≥0,80 mmol/l kuulusid 

kontrollrühma ehk neile ei manustatud monensiini. Katse- ja kontrollrühma kõrgeim NEFA 

keskväärtus mõõdeti poegimise päeval, katserühmal oli see 0,60±0,39 mmol/l ning 

kontrollrühmal 0,78±0,46 mmol/l. Kontrollrühma keskmine ületab sellega Ospina jt (2010a) 

leitud ainevahetushaiguste riski piiri ja seega võib järeldada, et monensiini manustamine 

vähendas kehavarude mobilisatsiooni. 

Jooniselt 6 on näha, et alates poegimise päevast kuni neljanda poegimisjärgse nädalani oli 

ÜT rühma NEFA kontsentratsioon veres kõrgem kui OT rühmal. See visuaalselt märgatav 

erinevus avaldus ka dispersioonanalüüsi tulemustes, mille kohaselt toitumushinne mõjutas 

NEFA sisaldust kogu katseperioodi vältel. NEFA kõrgem tase näitab seda, et 

poegimisjärgselt mobiliseerivad ÜT lehmad rohkem kehavarusid, mis suurendab NEFA 

sisaldust veres ning hakkab negatiivselt mõjutama looma tervist, eriti maksa (Ingvartsen jt 

2003). Seega on tähtis, et lehmad oleksid kinnisperioodil ja poegimise ajal optimaalses 

toitumuses, sest siis on neil väiksem risk ainevahetusprobleemide tekkimiseks. 

Bernabucci jt (2005) leidsid, et ülemäärases toitumuses lehmadel oli poegimiseelselt ja 

poegimisjärgselt NEFA ja BHB sisaldus veres kõrgem kui optimaalses toitumuses lehmadel 

ning neil oli suuremate kehavarude kasutamise tõttu kõrgendatud risk ainevahetuslike 

probleemide tekkeks. Kontrollrühma kuulunud kaheksast ÜT loomast oli seitsmel 

poegimisjärgne NEFA >0,70 mmol/l, samas seitsmest monensiini saanud ÜT lehmast oli 

kõigest kahe looma NEFA kontsentratsioon veres sel perioodil >0,70 mmol/l. Kuigi väikese 

valimi tõttu ei uuritud monensiini manustamise ja toitumuse koosmõju, siis võib sellest 

järeldada, et monensiini kehavarude kasutamise intensiivsust vähendav positiivne mõju on 

suurem ÜT lehmadel. Seega on mõnes karjas võib-olla kasulik poegimiseelselt monensiini 

manustada vaid ÜT lehmadele.  

Katse- ja kontrollrühma BHB väärtused olid rühmades kogu katseperioodi sarnased ning 

olulist erinevust kahe rühma vahel ei tekkinud. Oluline oli vaid proovi võtmise aja mõju. 

Saadud tulemused on vastuolus Duffield jt (2008), Mullins jt (2012), Zahra jt (2006) 

tulemustega, kes leidsid, et monensiini manustamine vähendab laktatsiooni alguses oluliselt 
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BHB kontsentratsiooni veres. Sarnaselt käesoleva tööga ei mõjutanud monensiin BHB-d 

Hayes jt (1996) poolt läbi viidud uuringus, kuid teisi samasuguse tulemusega uuringuid 

leidub vähe. Duffield jt (2008) pakuvad, et mõningaid uuringuid, kus monensiin ei mõjuta 

BHB sisaldust veres, ei ole publitseeritud, sest levinud on arvamus, et monensiinil on 

kindlalt oluline mõju BHB sisaldusele.  

Eesti Maaülikooli teadlased Karis jt (2018) võrdlesid kahte Eesti farmi, kus manustati 

lehmadele kinnisperioodil monensiini. Ühes farmis vähendas monensiini manustamine BHB 

sisaldust veres ning teises efekt puudus. Seega võib eeldada, et monensiini mõju ei pruugi 

kõikides karjades avalduda, sõltudes loomade tõust, karja söötmisest ja pidamistingimustest. 

Käesolevas uuringus ei olnud monensiini manustamisel BHB kontsentratsioonile olulist 

mõju. Monensiini mõju erinevatele tõugudele autorile teadaolevalt ei ole uuritud, kuid 

katseloomade tõud (EPK, EHF ja RH) võisid samuti tulemust mõjutada. 

Rutherford jt (2016) järgi on subkliinilise ketoosi piirväärtuseks BHB kontsentratsioon veres 

1,20 – 2,90 mmol/l ja kliinilise ketoosi piirväärtuseks 3,00 mmol/l. Käesolevas töös oli BHB 

sisalduse järgi subkliinilises ketoosis üks katserühma ja kolm kontrollrühma lehma. Valim 

oli olulisuse leidmiseks väike, kuid siiski oli haigestumine katserühmas madalam. Kõrgeim 

BHB väärtus nii katse- kui ka kontrollrühmas mõõdeti sarnaselt NEFA-ga poegimise päeval. 

McArt jt (2013) järgi on BHB kontsentratsioon veres kõrgeim viiendal poegimisjärgsel 

päeval ning hakkab pärast seda langema. Antud katses võeti proov seitsmendal 

poegimisjärgsel päeval, kuid selleks ajaks oli BHB tase juba langenud madalamale kui 

poegimise päeval. Pärast teist poegimisjärgset nädalat olid mõlema rühma BHB väärtused 

katseperioodi kõige madalamas punktis ning seejärel oli visuaalselt märgata BHB sisalduse 

tõusu.  

Chapinal jt (2011) leidsid, et BHB kontsentratsioon ≥0,80 mmol/l enne poegimist võib 

põhjustada laktatsiooni alguses terviseprobleeme. Käesolevas katses ületas BHB väärtus 

enne poegimist selle piiri kolmel katses olnud lehmal ning ühel neist oli ka poegimise päeval 

BHB väärtus kõrge (1,30 mmol/l). Üle 1,20 mmol/l oli BHB sisaldus kogu katse jooksul 

neljal loomal, neist ühele oli manustatud monensiini. Sellel katserühma kuulunud lehmal oli 

ka katse kõrgeim BHB väärtus (2,95mmol/l) ning loomal tekkis pärast poegimist 

poegimishalvatus. Lehmale manustati samal päeval kaltsiumit ja glükoosi. Kahtlustati ka 

ketoosi, kuid uriinist ketostixiga tehtud test seda ei kinnitanud. Järgnevatel nädalatel 



34 

 

normaliseerus lehma BHB kontsentratsioon. Ülejäänud kolm kõrge BHB sisaldusega looma 

kuulusid kontrollrühma ning üks neist läks karjast välja kohe pärast katse lõppu. 

Tulemuste põhjal võib oletada, et ÜT lehmad ei suutnud mobiliseeritud rasva sama 

efektiivselt energiaks kasutada kui OT lehmad. Kuigi toitumusrühm ei mõjutanud oluliselt 

BHB sisaldust katseperioodi jooksul, siis neljandal poegimisjärgsel nädalal oli ÜT rühma 

BHB kontsentratsioon veres oluliselt kõrgem kui OT rühmal. Roche jt (2009) andmeil on 

soovitatav lehmade hoidmine optimaalses toitumuses. Magistritöö valim oli väike ning 

seepärast ei saa ka kindlalt väita, et toitumusel puuduks mõju BHB kontsentratsioonile. 

Roche jt (2013b) leidsid, et kõrgemas toitumuses lehmade NEFA ja BHB väärtused olid 

seotud toitumusega ja kasvasid lineaarselt toitumushindega ning kõrgemas toitumuses 

lehmadel kestis NEB periood kauem. Seega võib ÜT rühma lehmade oluliselt kõrgem BHB 

kontsentratsioon neljandal poegimisjärgsel nädalal näidata pikemat NEB perioodi ning 

halvemat ainevahetuslikku kohanemist laktatsiooni alguses. 

AST aktiivsust mõõdeti selleks, et välja selgitada monensiini mõju üleminekuperioodil 

lehma maksa talitlusele. AST kõrge aktiivsus veres näitab suurt koormust maksale ja 

potentsiaalset maksakahjustuse võimalust (Du jt 2017). Käesolevas töös oli OT ja ÜT rühma 

AST aktiivsuse dünaamika katseperioodi vältel sarnane ning toitumuse mõjul olulist 

erinevust ei tekkinud. Zahra jt (2006) uuringus oli poegimiseelselt AST tase monensiini 

saanud rühmas märgatavalt kõrgem kui kontrollrühmas, kuid kaks nädalat pärast poegimist 

oli seis vastupidine, kontrollrühma AST sisaldus oli oluliselt kõrgem kui monensiinirühmal. 

Ka käesolevas uuringus oli poegimiseelselt AST tase katserühmas arvuliselt kõrgem kui 

kontrollrühmas ning muutus pärast poegimist vastupidiseks. Kõrgeim oli AST aktiivsus 

nädal pärast poegimist, katserühmal 107,5±36,8 U/l ja kontrollrühmal 124,8±113,4 U/l, kuid 

olulist erinevust ei leitud. Duffield jt (1998b) uurisid samuti monensiini manustamise mõju 

AST aktiivsusele ning leidsid, et monensiinil on positiivne mõju AST aktiivsuse 

vähendamisele.  

Kahel katseloomal oli teistest kõrgem AST aktiivsus, ühele neist oli manustatud monensiini, 

teisele mitte. Mõlemad loomad olid kogu katseperioodi haiged. Katserühma kuulunud looma 

poegimiseelne AST aktiivsus oli 243,4 U/l, poegimise päeval 154,3 U/l ning poegimisjärgsel 

nädalal 203,4 U/l. Selle OT looma toitumushinne langes poegimiseelselt 3,0 punktilt 

poegimisjärgseks nädalaks 2,0 punktini, mis tähendab tugevat alamäärast toitumust ning 

väga suurt toitumuse langust, mis omakorda osutab probleemidele ainevahetusega. Alles 
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neljandal poegimisjärgsel nädalal langes AST aktiivsus sel loomal alla 130 U/l. See lehm 

terviseprobleemidest ei taastunudki, piimatoodang jäi madalaks, loom ei tiinestunud ning 

laktatsiooni lõpus praagitakse. Teisel kõrge AST aktiivsusega loomal oli poegimisjärgsel 

nädalal AST aktiivsus 508,4 U/l, mis küll järgmistel nädalatel langes, kuid oli neljandal 

nädalal pärast poegimist endiselt kõrge 170,8 U/l. Lisaks kõrgele AST aktiivsusele olid sel 

lehmal ka NEFA (1,96 mmol/l) ja BHB (1,40 mmol/l) tase veres üle normi. Tegu oli ÜT 

loomaga, kellele ei manustatud monensiini. Toitumushinne oli sel lehmal poegimisel 4,0 

ning see langes 4. poegimisjärgseks nädalaks 3,0 punktini. Lehm suri katseperioodi viimasel 

päeval. Kuigi looma ei lahatud, eeldas kogenud veterinaar, et surma põhjustasid maksa 

probleemid. 

Lisaks monensiini mõjule uuriti katses ka lehmade toitumuse muutust, seda nii katse- ja 

kontrollrühmas kui ka OT ja ÜT rühmas, et näha, kuidas muutub nendes rühmades toitumus 

üleminekuperioodil. Kuigi loomad valiti katsesse juhuslikult, siis kontrollrühma oli 

võrreldes katserühmaga sattunud kõrgema toitumushindega lehmad. Toitumushinde langus 

katse algusest kuni lõpuni oli katse- ja kontrollrühmal sarnane, vastavalt -0,55 ja -0,48 

punkti. Puudus statistiline erinevus, millest võib järeldada, et monensiini manustamisel 

toitumushindele olulist mõju ei olnud. OT ja ÜT rühmaks jaotatult oli rühmade dünaamika 

erinev ning rühmade vahel ka oodatult oluline erinevus. Kui ÜT rühma lehmade toitumus 

poegimiseelsetel nädalatel ei langenud, siis OT rühma kuulunud lehmade toitumushinne 

langes sel perioodil rohkem (-0,34) kui oli langus poegimisest katseperioodi lõpuni (-0,30). 

Kindlat põhjust nii suurele poegimiseelsele toitumushinde langusele on keeruline välja tuua. 

Võib spekuleerida, et katseperioodil oli kinnislehmade laudas loomade paigutus 

ruumipuuduse tõttu liiga tihe ning see võis rohkem mõjutada kõhnemaid loomi. 

Kinnislehmade laudas ei olnud söödalava ääres kõikidele loomadele piisavalt ruumi ning 

võib oletada, et ÜT rühma lehmad olid jõulisemad ja dominantsemad ning OT rühma lehmad 

ei pääsenud igal hetkel vabalt sööma. Paremaks toitumushinde muutuse tõlgendamiseks 

võinuks olla üks toitumuse hindamine ka nädal enne poegimist. 

Võrreldes monensiini ja toitumushinde rühmade 100 päeva piimatoodangut, EKM-piima, 

rasva % ja valgu % selgus, et  käesolevas uuringus monensiini manustamine ja toitumus 

piimatoodangut oluliselt ei mõjutanud. Kuigi toorpiima oli rohkem katserühmas, siis EKM-

piima toodang oli suurem kontrollrühmal. Toitumuserühmades oli dünaamika sarnane, OT 

rühmal kõrgem toorpiima toodang ning ÜT rühmal suurem EKM-piim. Chapinal jt (2012) 

ning Pedron jt (1993) uuringute kohaselt lüpsavad ÜT lehmad laktatsiooni alguses paremini 
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kui OT lehmad, kuid hilisem toodang on neil madalam. Ka Fairfield jt (2007) uuringus ei 

mõjutanud monensiini manustamine toodangut ega rasva- ja valgusisaldust. Grainger jt 

(2008) uurisid samuti, kuidas mõjutab monensiin piimatoodangut ning ei leidnud olulist 

erinevust katserühmade vahel. Samas nende uuringus suurendas monensiin oluliselt nii rasva 

kui ka valgu osakaalu piimas. Käesolevas töös oli katse- ja kontrollrühma piima 

valgusisaldus oluliselt erinev, kuid suurem oli valguprotsent kontrollrühma piimas. Juchem 

jt (2004) leidsid samuti, et poegimiseelne monensiini manustamine vähendab piimas 

valgusisaldust. Mitmes uuringus on leitud, et monensiinil on positiivne mõju 

piimatoodangule, kuid siis on monensiini kasutatud pigem söödalisandina, mitte pidevalt 

monensiini vabastava kapslina. Van der Werf jt (1998) leidsid, et 450 mg monensiini päevas 

suurendab piimatoodangut rohkem kui 5%, kuid samas vähendab rasvasisaldust.  
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KOKKUVÕTE 

 

Poegimiseelse monensiini manustamise mõju lüpsilehmade üleminekuperioodi NEFA 

sisaldusele oli oluline, kuid mõju BHB kontsentratsioonile ja AST aktiivsusele puudus. 

Magistritöö tulemused on mõnevõrra üllatavad, sest uuringuid, kus monensiin ei mõjutanud 

BHB sisaldust, leidub väga vähe, samas leidub palju töid, kus mõju NEFA-le ei avaldunud. 

Magistritöö tulemusi võis mõjutada lehmade tõug, sest katses oli EHF lehmadega (suur RH 

veresus) võrdselt EPK lehmi. Monensiini manustamise mõju ketoosi haigestumise riskile 

vajab põhjalikumaid uuringuid. Monensiini manustamist tuleb uurida ka majanduslikust 

küljest, sest monensiini sisaldavad kapslid on kallid. 

Magistritöö tulemuste põhjal võib kinnitada, et ainevahetusprobleemide ennetamiseks on 

oluline hoida lehmi optimaalses toitumuses, sest toitumus mõjutas oluliselt NEFA sisaldust 

veres üle kogu katseperioodi. Ülemäärases toitumuses lehmad kasutasid intensiivsemalt 

kehavarusid ning nendel kestis NEB kauem. Kuigi väikese valimi tõttu monensiini ja 

toitumuse koosmõju põhjalikult ei uuritud, siis näitasid tulemused, et ÜT lehmade 

ainevahetusele mõjus monensiini manustamine positiivselt. Piimatoodangut ja koostist 

monensiini manustamine ja toitumus oluliselt ei mõjutanud  

Käesoleva magistritöö põhjal saab järeldada järgmist: 

1. Monensiini manustamine lüpsilehmadele kinnisperioodil pidevalt monensiini 

vabastava intraruminaalse kapslina vähendas üleminekuperioodil katserühma 

kehavarude mobilisatsiooni (NEFA kontsentratsioon veres), ketoosi haigestumise 

riskile (BHB sisaldus) ja AST aktiivsusele mõju puudus. 

2. Monensiini manustamine lüpsilehmadele kinnisperioodil pidevalt monensiini 

vabastava intraruminaalse kapslina ei mõjutanud piimatoodangut ega piima koostist. 

3. Optimaalses toitumuses lehmad tulid võrreldes ülemäärases toitumuses lehmadega 

üleminekuperioodiga paremini toime. Ülemäärases toitumuses lehmad kasutasid 

intensiivsemalt kehavarusid ning NEB periood kestis neil kauem. 
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Monensiini kasutamise vajadust peab iga loomakasvataja hindama enda karja ja selle tõulise 

koosseisu järgi, mõnes karjas võib-olla otstarbekas manustada monensiini vaid ÜT 

lehmadele. Karjades, kus on üleminekuperioodil probleeme ainevahetushaigustega, tasub 

mõelda olukorra parandamiseks monensiini kasutamisele. Samas karjades, kus on söötmine 

hästi korraldatud ja ainevahetushaiguseid esineb harva, ei pruugi monensiini manustamise 

potentsiaalne positiivne mõju avalduda. Magistritöö tulemustest on otsene praktiline kasu 

katses osalenud farmile, sest see andis ülevaate lehmade tervisest üleminekuperioodil ning 

kinnitust, et monensiini kasutamine mõjutas lehmade kehavarude mobilisatsiooni. Samas 

andsid tulemused mõtteainet, et võib-olla tasub monensiini manustada vaid osadele 

loomadele karjas.  
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