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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli tootmiskatse abil määrata ternespiima kvaliteedi 

mõju passiivsele immuunsusele, aga ka passiivse immuunsuse (kõrge passiivne immuunsus 

- KPI versus madal passiivne immuunsus - MPI) mõju vasikate jõudlusele ja tervisele. 

Põllumajandusettevõttes Metstaguse Agro OÜ´s toimunud katse tarvis koguti andmeid 

46 lt lehmvasikalt, kes sündisid 2014 aasta mai - august. Katseloomad jaotati teisel päeval 

vereseerumist määratud immunoglobuliinide sisalduse alusel kahte gruppi: KPI (Ig 

sisaldus veres > 21 mg/ml) ja MPI (Ig sisaldus veres < 21 mg/ml). Katse kestis kuus kuud. 

Vasikate kehamass määrati iga 30 päeva järel, tervist hinnati igapäevaselt. Katsetulemused  

analüüsiti   kasutades tabelarvutusprogrammis MS Excel 2010. 

Ternespiimast immunogobuliinide sisalduse määramisel kolostromeetriga või 

refraktomeetriga erilist erinevust ei täheldatud. Kolostromeetri ja refraktomeetri näitude 

vahel oli tugev positiivne korrelatsioon (r = 0,98). Vasika vanusele korrigeeritud 

vereseerumi- ja ternespiima immunoglobuliinide sisalduse vahel oli tugev positiivne 

korrelatsioon (r = 0,84 refraktomeetriga ja r = 0,77 kolostromeetriga mõõtes). Katse-

gruppide vaheline erinevus antud näitajate vahel oli statistiliselt oluline (P < 0,001).  

Katsegruppide vasikate keskmised sünnimassid statistiliselt ei erinenud (42,6 kg vs. 42,0 

kg). KPI katsegruppi vasikad kasvasid ööpäevas keskmiselt 23g kiiremini ja olid katse 

lõpuks 4,9 kg raskemad kui MPI katsegrupi vasikad. Kehamassi ja passiivse immuunsuse 

vaheline seos oli varieeruv. Tugevaim seos leiti kuuendal (r = 0,68), nõrgeim aga 

kolmandal (r = -0,23) elukuul. KPI katserühma vasikate tervis oli üldiselt parem kui MPI 

katserühma vasikatel (P < 0,05). Et passiivse immuunsus ja rooja skoor on omavahel väga 

oluliselt seotud (r = - 0,71; P < 0,001), siis viimane mõjutas oluliselt ka vasikate jõudlust 

(r = -0,53; P < 0,001).  

Võtmesõnad: vasikas, ternespiim, immuunsus; immunoglobuliin, tervis, jõudlus



 

 

ABSTRACT 
 

This Master´s thesis examines the effect of colostrum quality on passive immunity, but 

also the effects of passive immunity (high passive immunity - KPI versus low passive 

immunity - MPI) on the performance and health of calves. 

The experiment was made at the agricultural company Agro Metstaguse OÜ. Forty-six 46 

female calves were selected for the test, who were born  between May – August of 2014. 

The calves were divided into two groups, based on immunoglobulin blood concentration : 

KPI (Ig in the blood > 21 mg / ml) and MPI (Ig in the blood < 21 mg / ml). the duration of 

the experiment was six months. Throughout the test period calves’ health was evaluated on 

a daily basis. After every 30 days  the body weights of the calves were measured. The 

eksperimental data was processed by useing MS Excel 2010. 

Colostrum quality was determined with a hydrometer and a refractometer, but  differences 

were not observed. Between hydrometer and refractometer measurements there was a 

strong positive correlation (r = 0,98). Between the immunoglobulinblood serum 

concentrations, which were corrected for age of calf, and the immunoglobulin colostrum 

concentrations there was also a strong positive correlation (r = 0,84 for refractometer and 

r = 0,77 for hydrometer measurements). The difference between the experimental 

parameters and the testgroups was statistically significant (P < 0,001). 

Mean birth weights between the test groups of calves were not statistically different 

(42,6 kg vs. 42,0 kg; P = 0,511). The KPI experimental group of calves increased in 

bodyweight by an average of 23 g per day faster and were 4.9 kg heavier at the end of the 

test than the MPI test group of calves. Relationships between body weight and passive 

immunity were variable. The strongest link was found in the sixth month of age (r = 0,68), 

while the weakest link was in the third month (r = -0,23). The health of the calves in the 

KPI test group was better than the MPI test group calves (P <0,05). The passive immunity 

and faecal scores were correlated with each other very significantly (r = - 0,71, P < 0,001), 

then faecal score is very significantly affected by the performance of the calves (r = -0,53; 

P < 0,001). 

Key words: calves, colostrum, immunity, immunoglobulin, health, performance 
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SISSEJUHATUS 
 

Vasika tervis, jõudlus ja tulevane tootlikus sõltuvad enamsti söötmis- ja 

pidamistingimustest. Sünnist kuni täiskasvanud eani toimuvad vasika seedesüsteemis 

olulised füsioloogilised ja anatoomilised muutused. Tähtsaimat rolli vastsündinud vasika 

seedesüsteemis mängib libedik, ehk pärismagu, kus toimub põhiliste toitainete seedimine 

vasika esimestel elupäevadel. 

Ternespiim on vastsündinud vasika esimene kõige tähtsam sööt. Selle olemasolu ja 

manustamine vastsündinule määrab ära vasika tugevuse ja haigustele vastupidavuse. 

Vastsündinud vasika immuunsüsteem on väga nõrk, sisuliselt olematu. Tema esmaseks 

kaitseks, keskonnast tingitud haigustekitajate vastu, on ternespiim. Tänu ternespiimas 

leiduvatele immunoglobuliinidele saab vastsündinu esmase- ehk passiivse immuunsuse. 

Passiivse immuunsuse maksimaalseks tagamiseks on oluline eelnevalt määrata ternespiima 

kvaliteet, sh immunoglobuliinide sisaldus ternespiimas. Kontrollimaks, kas vasikas on 

saanud passiivse immuunsuse, on võimalik määrata kuni 48 tunniste vasikate 

vereseerumist immunoglobuliinide sisaldus, mis on tugevas positiivses korrelatsioonis 

ternespiima immunoglobuliinide sisaldusega.  

Kui aastaid tagasi oli piimatootjate põhiliseks tähelepanu keskpunktiks piimalehm, siis 

järjest enam hakatakse tähelepanu pöörama noorlooma kasvatusele, et tagada terve, tugev 

ja jätkusuutlik kari. Saavutamaks antud eesmärgid tuleb arvestada ja mõista vasika 

seedesüsteemi, toitainete vajadust aga ka immuunsüsteemi. Sellest tulenevalt püstitati 

käesoleva magistritöö teema, mille raames püütakse välja selgitada, kuivõrd oluline on 

tagada vasikate passiivne immuunsus. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli: 

 Anda kirjanduse põhjal ülevaade vasika seedesüsteemi iseärasustest ja olulistest 

nüanssidest söötmises kuni vasika kuuenda elukuuni. Samuti ka ternespiimast, kui 

vastsündinud vasika põhisöödast, selle olulisusest ning sellest tulenevast passiivsest 

immuunsusest. 
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 Selgitada eksperimentaalselt ternespiima kvaliteedi mõju passiivsele 

immuunsusele, passiivse immuunsuse (kõrge passiivne immuunsus versus madal 

passiivne immuunsus) mõju vasika jõudlusele ning tervisele. 

 

 

Tänuavaldused 

 

Avaldan tänu juhendajatele, Meelis Otsale ja Aire Ilves-Luht’ile, kes olid mulle suureks 

eeskujuks ja abiks, hoides mind õigel kursil ning jagades asjakohaseid nõuandeid. Tänan 

Metstaguse Agro OÜ omanikku ja juhti, Teet Kallakmaa´d, kes lubas oma farmis teha 

vajalikud katsed. Tänan ka Metstaguse Agro OÜ töötajaid, kes olid katsete teostamisel 

suureks toeks ja vajadusel ka abikäeks. Suur tänu sõpradele abi eest. Eriline tänu minu 

elukaaslasele, vanematele ja teistele pereliikmetele, kes innustasid mind, uskusid minusse 

ja süstisid minusse järjepidavust - suured tänud neile mõistmise ja kannatlikuse eest. 
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Vasika seedesüsteem ja selle iseärasused 

 

Sündides on vasika seedesüsteem vähearenenud ning erineb suures osas täiskasvanud 

veisest. Sünni momendist kuni kahe nädala vanuseni on vasikad praktiliselt lihtmaolised 

loomad. Nende seedesüsteemi talitlus sarnaneb mõnevõrra mittemäletsejaliste imetajate 

seedesüsteemiga (Longenbach jt 1998; Drackley 2008).  

Kuigi vastsündinu eesmaod ei funktsioneeri, on vasikal samuti nagu täiskasvanud 

mäletsejatelgi neljakambriline magu. Tema vats, võrkmik ja kiidekas on passiivsed ja 

väljakujunemata (Heinrichs, Jones 2003; Costello 2005). Vasikal funktsioneerib esialgu 

ainult libedik, mis sarnaneb lihtmaolise looma (nt. sea) maoga. Ajapikku toimuvad vasika 

seedesüsteemis olulised muutused (joonis 1). 

Vastsündinu libedik moodustab umbes 70 % ja eesmaod kokku kõigest 30% magude kogu 

mahust (Staples, Umphrey 1992). See erineb suuresti täiskasvanud mäletsejliste omast, 

kellel moodustab libedik vaid 8% ning eesmaod ligi 90% mao kogumahust. 

 

 

Joonis 1. Mäletsejaliste magude areng Allikas: (Heinrichs ja Jones, 2003) 
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Sünnijärgse seedesüsteemi arengu võib jagada kolme faasi (Härtel 2005; Drackley 2008): 

1) Esimeseks loetakse faasi, kus vasikas tarbib vaid piimatoite ning puudub 

mäletsejale omane mälumise refleks. Antud faas võib kesta kuni kolm nädalat. 

2) Teine faas algab kohe kui vasikas hakkab lisaks piimatoitudele ka koresööta 

(eelkõige starterit või müslit) sööma. Eesmaod hakkavad tasapisi arenema ning 

muutuvad järk-järgult täiskasvanud loomale omasemaks. Faas kestab kuni 

võõrutuseni. 

3) Kolmas faas algab kohe pärast võõrutamist ja kestab kogu looma ülejäänud elu. 

Selleks ajaks on vasika põhisöödaks kujunenud koresööt ja tema seedimine vastab 

täiskasvanud mäletsejalise seedimisele.  

 

 

1.1.1 Libedik 

 

Tähtsaim roll vasika seedesüsteemis on pärismaol ehk libedikul (James jt 2008). Erinevalt 

teistest veise magudest on libedik hästi arenenud nii ehituselt kui talitluselt. Noore vasika 

libedikus toimub seedimine mõnevõrra teisiti kui täiskasvanud veise libedikus. Piimast 

toituval vasikal juhitakse vedelik reflektoorselt sulguva söögitoru pikenduse ehk maovao 

(esophageal groove) kaudu otse libediku. Vastav sulgemise refleks toimib alates joogi 

suuõõnde sattumise momendist (Kaldmäe 1992; Radostits jt 2001; Costello 2005). 

Vastsündinud vasika libedik on võimeline füüsiliselt ja biokeemiliselt algatama piima 

seedimist. Tal on võime venida suuremaks ja mahutada suurt kogust vedelikku (kuid mitte 

esimese korraga) (Radostits jt 2001).  

Kuni nelja nädalasel vasikal toimib renniin-katseptsiini seede. Libedikus toodetakse 

ensüüme kümosiini ehk reniini ja katepsiini. Katepsiin ei ole koheselt aktiveeritud, selleks 

on vaja piimhapet, mida toodavad piimhappebakterid, kasutades toiduks laktoosi. Renniin 

kalgendab paari minuti jooksul pärismakku jõudnud piima, mille tulemusena moodustuvad 

kaseiini kämbud ning katepsiin hüdrolüüsib valku, mille tulemusena eraldub vadak 

(Leadley 1996; Longenbach, Heinrichs 1998). Vadak liigub edasi soolestiku ning kaseiini 

kämbud jäävad libedikku.  
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Vadak on murdosa piimast, mis ei kalgendu. Ta sisaldab mineraale, laktoosi ja teisi valke, 

sh immunoglobuliine (Heinrichs, Jones 2003). Tänu vastsündinu võimele imendada 

globuliine otse läbi sooleepiteeli, tagatakse ka esmane kaitse haigustekitajate vastu ehk 

immuunsus. Seda võimet tuntakse kui absorbeerimisvõimet, kuid see võime kaob väga 

kiiresti. Samal ajal kui tavapärased mao ja peensoole seedeensüümid ei funktsioneeri või  

funktsioneerivad vähesel määral, saavad ternesespiimas sisalduvad immunoglobuliinid (Ig) 

jõuda peensoolde imendumiseks. Seda tänu ternespiimas sisalduvatele proteaasi 

inhibiitoritele ehk pidurdajatele, mis kaitsevad Ig lagunemise eest. 

Renniin on ka proteolüütiline ensüüm ja vastutav tekkinud piima kämpude jaotusel, enne 

kui arenevad noore vasika pepsiini ja soolhappe proteolüütiliste ensüümide aktiivsus. 

Kaseiini kämp laguneb järk-järgult kuni ühe kuu vanusel vasikal ensüümide renniin ja 

katepsiin ning hiljem pepsiini ja soolhape toimel väiksema molekulmassiga ühenditeks – 

albumoosideks ja peptoonideks (Kaldmäe 1992; Radostits jt 2001). Osaliselt lõhustatud 

valgud ja rasvad vabanevad ühtlaselt 24 tunni jooksul. Seejärel liigub toit edasi 

peensoolde. Piimarasv ja laktoos, samuti valk seeditakse lõplikult ensüümide trüpsiin, 

kümotrüpsiin, pankrease nõres esineva karboksüpeptidaasi ja soolenõre ensüümide toimel. 

Vabanenud aminohapped, süsivesikud ning rasvad imenduvad läbi vasika sooleseina 

vasika vereringesse (Kalmus 2011; James 2008; Heinrichs, Jones 2003 ). 

Vastsündinud vasika libediku pH on 5, mis on kõige sobilikum keskkond ensüümide 

renniin ja katepsiin toimimiseks. Viimaste järk-järguline üleminek libediku ensüümiks 

pepsiin toimub siis, kui vasikas saab vanemaks. Pepsiini aktiivsus on madal, kuni vasikas 

saab umbes 3 nädala vanuseks. Kuu vanuselt hakkab vasikal toimima soolhappe (HCl) – 

pepsiini seede. Pepsiin tekkib pepsinogeeni ja soolhappe koostoimel. HCl-pepsiini seede 

aktiivsus suureneb kui vasikas hakkab sööma tahket sööta (starter, hein). Seejärel hakkab 

vasikas seedima ka taimseid valkusid efektiivsemalt ning tema mao pH muutub 

happelisemaks (pH 2) (Radostits jt 2001). 

Piimarasva seedimisel aitavad vasika varajases kasvueas kaasa nn. eesmagude esteraasid 

(lipolüütilised ensüümid), mida sekreteerivad keele-kurgu piirkonnas ja söögitoru 

algusosas paiknevad näärmed (Kaldmäe 1992). 

Süsivesikute, va laktoosi ehk piimasuhkru, seedimine on vastsündinud vasikal väga 

tagasihoidlik, sest vastavad ensüümid ei ole aktiivsed või puuduvad. Alles paari nädala 
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pärast, kui vasika vats hakkab funktsioneerima, on võimalus seedida ka teisi süsivesikuid, 

nagu näiteks tärklist (Khan 2007; Laarman jt 2012).  

 

 

1.1.2 Vats 

 

Vastsündinud vasika vats ei toimi (Laarman jt 2012). Vasika vatsa sein on sile ja õhuke, 

hatud ja epiteel on välja kujunemata, maht on väike ning mikroorganismid puuduvad 

(Markert 2002; Heinrichs 2005).  

Vatsa arengus on kõige olulisemal kohal vatsa mikrofloora ja -fauna väljakujunemine, 

seejuures ka hattude arenemine. Hatud kasutavad mikrobiaalseid seede lõpp-produkte 

(lenduvaid rasvhappeid) ja need on vajalikud lenduvate rasvhapete imendumiseks ehk 

absorbeerimiseks. Tänu hattudele suureneb imendumispind ning toitainete imendumine on 

tõhusam (Blum 2005; Kaldmäe 2013). 

Vasika vatsa ja ka teiste eesmagude mahtu, lihaskonda, epiteeli, aga ka hattude arengut 

ning mikrofloora teket ja kujunemist saab oluliselt muuta söötmisega (Amaral-Phillips, 

Bekebrede 2003; Roth jt 2009). Vatsa arendamist soodustab tahke sööt, mis algatab 

käärimisprotsessi ning imendumise mehhanismi, tekitades seejuures anaeroobsetele 

mikroobidele sobiliku keskonna.  

Aja jooksul on vatsa areng erinev (vt joonis 1.). Suur osa sõltub vasikast endast ja tema 

vanusest. Sujuv üleminek vedelalt söödalt (piim, piimaasendaja) tahkele söödale (hein, 

startersööt, teravili), on oluline, et saavutada minimaalne kehamassi kaotus ja vähene stress 

võõrutamisel (Weary jt 2009; Khan jt 2011). 

Selleks ajaks, kui vasikas on võõrutatud (4-6 nädalat vana), kasutab ta taimseid valkusid 

juba efektiivselt. Nelja kuu vanuselt, on vasika vats juba täielikult välja kujunenud. Vatsa 

maht on suurenenud ja on valmis vastu võtma ja läbi töötama suurema koguse sööta. 

Lisaks on vatsas arenenud kindel mikrofloora ja -fauna. 

Uuringud on tõestanud, et mida kauem antakse vasikale suures koguses piima või 

piimasöötasid, seda hiljem hakkab ta sööma kore- (heina) ja jõusööta (startersööta, müslit) 
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(Khan jt 2007; Montoro jt 2013). Eesmagude arenguks sellest aga ei piisa. Vasika magude 

funktsioneerimiseks on tarvis tahket sööta – ehk kuivsööta (Laarman jt 2012a ; Beiranvand 

jt 2014). Mida varem hakkab vasikas saama kuivsöötasid, seda kiiremini saavad areneda ja 

paljuneda vatsamikroobid, kes on vajalikud seede lõpp-produktide, lenduvate rasvhapete, 

tootmiseks (Kaldmäe 2013). Puudujääke vatsa õigeaegsel väljaarenemisel esimese 3 

elukuu jooksul ei ole hiljem enam võimalik kompenseerida, ja sellise looma söömus ning 

söödaväärindus võivad jääda väiksemaks, avaldades mõju tema toodanguvõimele 

(Borderas 2009; Bjorklund, Heins 2013). 

 

 

1.1.2.1 Koresööda, starteri ja vee olulisus vatsa arenguks 

 

Koresöödad, eeskätt hein, on kiurikkad. Nad toimivad vatsaseina mehhaanilise ärritajana 

ning suurendavad vatsa ja võrkmiku mahtu, soodustades seejuures lihaskonna 

väljakujunemist (Härtel 2005). Samuti tekib kiulise sööda mäletsemisel aluselist sülge, mis 

puhverdab vatsas kontsentreeritud söötade seedimisel tekkivaid happeid ja hoiab selle pH 

optimaalsena (Raaperi 2010; Laarman jt 2012). 

Kolmepäevase vasika elus on üsna tähtsal kohal startersööt või müsli. Viimased võiks 

vasikal ees olla juba alates esimesest elunädalast. Vaikselt, paari peotäie kaupa, tasub 

vasikat meelitada startersööta sööma (Amaral- Phillips, Bekebrede 2003; Laarman jt 

2012). Kui vasikas on startersööda maitsega harjunud, peaks see tal igapäevaselt vabalt ees 

olema, et ta saaks seda süüa ad libitum.  

Alates esimestest elupäevadest peab vasikas saama vabalt juua ka puhast ja sooja joogivett, 

mis on väga oluline just tahkete söötade söömuse suurendamiseks. Kuigi vasikas saab 

esimestel elupäevadel ka piimajooke, ei piisa sellest tema vedelikutarbe rahuldamiseks. Nii 

täispiima kui piimaasendaja söötmisel peab vasikas saama puhast joogivett, sest erinevalt 

piimasöötadest, mille seedumine toimub vasika libedikus, jõuab vesi vasika vatsa. Sellest 

tulenevalt on vesi ainuke vedelik, mis kindlustab vasikale vajaliku vedelikuhulga vatsas, et 

tagada vatsa mikrofloora normaalne areng (Kertz jt 1984; JKK 2004). 
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Kui vasikas saab vabalt vett juua, suureneb startersööda või müsli söömus ja seeläbi ka 

kehamass. Uringud on näidanud, et nendel vasikatel, kes said vett isu järgi, suurenes 

starteri söömus 31 % ja kehakaal 38 % võrreldes vasikatega, kellel ei olnud vett vabalt ees. 

Startersööt ja vesi aitavad suuresti kaasa vasika magude arengule, soosides tulevikus silo ja 

jõusööda söömust (Hucko jt 2001).  

Kui väikesed söödaosakesed pidurdavad vatsahattude kasvu, siis suuremad stimuleerivad 

seda. Seega peaks vasikatele söötma suuremate osakestega startersööta või müslit, et 

suurendada vatsa mahtu, stimuleerida vatsa epiteelkoe arengut ning mao lihaskonna 

arengut (Heinrichs jt 2005).  

 

 

1.2 Vasika söötmine kuni kuuenda elukuuni 

 

Vasika söötmisel tuleb lähtuda tema seedefüsioloogiast, arvestades magude arengut. Kuna 

magudes toimuvad looma kasvades väga suured muutused, tuleb arvestada toitainete 

omastamist ja nende mõju looma arengule ning tervisele (Kaldmäe 2003). Noore vasika 

eesmagudes pole mikrofloora välja arenenud. Seetõttu tuleb vasikat sööta kergesti 

seeditava söödaga, mis sisaldab piisaval hulgal energiat, kvaliteetset proteiini, vitamiine ja 

mineraalelemente (Kaldmäe 1992; Heinrichs, Jones 2003). Vasikate õige söötmine ja 

hooldamine on esimene samm terve ja tootliku karjatäienduse saamiseks. 

Kui täiskasvanud veistele koostatakse söödaratsioonid vastavalt toitefaktorite tarbele ja 

tootlikusele, siis vasikate söötmine toimub söötmisskeemi alusel (Van Amburgh, Drackley 

2005; Kaldmäe 2007). Söötmisskeem koostatakse nädalate ja kuude alusel, arvestades 

igapäevaseid söödakoguseid eraldi. Söötmisskeemi koostamisel tuleb arvestada vasika 

kehamassi ja vanust ning täpselt jägida vasika kuivaine söömust ning energia ja proteiini 

tarbenorme sõltuvalt massi-iibest. Tabelis 1 on ära toodud 50 kg piimavasika 

söötmisnormid vastavalt ööpäevasele massi-iibele. 
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Tabel 1. Söötmisnormid vastavalt massi-iibele 50 kg piimavasika söötmisel 

termoneutraalses keskonnas. Allikas: (Van Amburgh, Drackley 2005)  

Ööpäevane  

massi-iive, g 

Kuivaine  

söömus, kg 

Energia,  

MJ 

Proteiin,  

g/päevas 

Proteiin,  

% kuivainest 

0,2 1,05 2,34 94 18,0 

0,4 1,30 2,89 150 22,4 

0,6 1,57 3,49 207 26,6 

0,8 1,84 4,40 253 27,4 

1,0 2,30 4,80 318 28,6 

 

On näha, et mida rohkem kasvab vasikas ööpäevas juurde, seda rohkem suureneb tema 

kuivaine söömus ning seda rohkem vajab ta suuremates kogustes energiat ja proteiini. 

Kui vasika päevane söödaratsioon sisaldab energiat vajadusest vähem on tema juurdekasv 

aeglasem. Vasika elatuseks vajalik energiavajadus sõltub suuresti ka temperatuurist. 

Näiteks külmas kliimas, alla –10 ºC õhutemperatuuri juures vajab vasikas sisuliselt 50% 

rohkem energiat kui termoneutraalsetes pidamistingimustes, kus temperatuur on 15–25 ºC 

(Kaldmäe 2013). 

Kui vasika söödaratsioon ei sisalda piisavalt proteiini, jääb ta kasvult väiksemaks. Vasikale 

ei tohiks sööta madala proteiinisisaldusega (12-14 %) teraviljasegu, startersööta (20-22 %) 

ega ka madala proteiinisisaldusega heina (alla 8 %), sest vastasel juhul jääb ta luustiku 

kasv tagasihoidlikuks (Amaral-Phillips jt 2001). Esimesel elukuul ei omasta vasikas 

efektiivselt taimset proteiini, seetõttu tuleb talle sööta piima või selle asendajat, mis 

sisaldaks vähemalt 25–30% kaseiini (Kaldmäe 2013), sest täispiima kuivaine 1 kg sisaldab 

260 kuni 280g valku, millest ca 80 % moodustub kaseiin. 

Lisaks vasika energia- ja proteiinitarbe katmisele on väga oluline katta ka vitamiinide ja 

mineralelementide tarve  vastavalt normidele. 

Esimestel elukuudel on vasikate ööpäevane massi-iive ligi 500 grammi. Alates neljandast 

elukuust, kui vasikate võõrutusperiood on möödas, on nende massi-iive kuni 900 grammi 

ööpäevas (Lehtsalu jt 2010). Kui puberteedi eelse vasika/ mullika ööpäevane massi-iive on 

väiksem kui 300- 400 g ööpäevas, tuleks jälgida tema tervisliku seisundit. 
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Vasika esmane toitainete allikas on ternespiim. Ternespiima saab vasikas kuni kolm päeva. 

Peale ternespiima hakatakse vasikale jootma kas täispiima või selle asendajat. Viimast 

kasutataksegi tänapäeval laialdaselt pulbri kujul, sest farmides kasutatavad automaatjootjad 

võimaldavad just täispiimaasendaja pulbrist valmistada värsket ja sobiva temperatuuriga 

piimajooki. Täispiimaasendaja kuivaine võiks sisaldada ca 20...22% proteiini ja 18...20% 

rasva. Aastaid tagasi oli soovitatav proteiinisisaldus kõrgem, ca 26...28%, ja rasvasisaldus 

madalam, ca 12...15% (Kaldmäe 2004). 

Vasikad peavad harjuma varakult sööma ka põhisöötasid. Heina võib neile pakkuda alates 

teisest elunädalast. Algul söövad vasikad ainult üksikuid kõrrekesi, kuid mõne nädala 

pärast söövad nad heina juba isuga. Vasikatele sobib hästi varakult niidetud peenekõrreline 

kvaliteetselt kuivatatud ja säilitatud hein. Heina söödetakse vasikatele vabalt. 3 kuune 

vasikas võib ära süüa 1-1,2 kg heina päevas. 6 kuune vasikas on võimeline sööma kuni 

3 kg kvaliteetset heina (Kaldmäe 1992; Heinrichs, Jones 2003).  

Head silo võib vasikatele hakata söötma alates 4ndast elukuust. Esialgu väiksemates 

kogustes, kuid 6 kuusele vasikale võib silo sööta juba 4-6 kg päevas. Kõrge väärtusega 

kuivsilo võib anda juba kahe kuu vanuselt, kuivõrd see ei ole nii hapu kui märgsilo. Alates 

3...4ndast elukuust võib kuivsilo vasikatele olla ainsaks koresöödaks. 

Põhisöötadest on tähtsamal kohal siiski startersööt, sest just see stimuleerib eesmagude 

arengut paremini kui hein (Heinrichs 2005). 

Lisaks piimajoogile peab värske ja puhas joogivesi olema alati vabalt kättesaadav (Kertz jt 

1984), seda siis aastaringselt, mitte ainult suvel. Väga külma ilmal korral peaks vasikatele 

pakkuma 2-3 korda päevas sooja vett (Amaral-Phillips jt 2001; Huuskonen jt 2011). 

 

 

1.3 Ternespiim 

 

Kõige tähtsam sööt vasika elus on ternespiim. Vastsündinud imetajad vajavad piima nii 

kasvuks kui ellujäämiseks. Eriti tähtis on ternespiim. Selle olemasolu ja manustamine 

vastsündinule määrab ära vasika tugevuse ja haigustele vastupidavuse (Conneely jt 2013). 
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Ternespiim ehk kolostrum on imetajate piimanäärmete sekreet, mis eritub mõni päev enne 

või kohe pärast poegimist (Park, Jacobson 1993; Amaral-Phillips jt 2001; Jaster 2005). See 

sisaldab kõiki vajalike toitaineid õiges vahekorras ja kättesaadaval kujul. Tõeline 

ternespiim eritub vaid esimesel lüpsikorral ning tema toiteväärtus sõltub suures osas lehma 

kinnisperioodi pikusest, söödaratsioonist, laktatsioonist, tõust ja lehma vanusest (Gulliksen 

jt 2008; Morrill jt 2012a). 

Vasikatel on sündides agammaglobulineemia (Beam jt 2009), mis tähendab, et nende veres 

puuduvad täielikult gammaglobuliinid. Seega vastsündinud vasika immuunsüsteem on 

nõrgalt arenenud. Platsenta ei lase antikehadel, mida tuntakse ka kui immunoglobuliine, 

üle kanduda tiinuse ajal lehma organismist lootele. Esmase immuunkaitsevõime saavad 

vasikad ternespiimast. Poegiv lehm produtseerib piisavalt ternest esimesel kolmel 

lüpsikorral, et sööta vasikat esimesed neli päeva. Seepärast on soovitav koguda ternest 

puhtasse anumasse ning hoida varuna külmas. Ternespiim võib olla külmseadmes vaid ühe 

nädala, enne kui selle kvaliteet (eelkõige immunoglobuliinide sisaldus) hakkab langema. 

Pikemaks hoiustamiseks on parimaks alternatiiviks sügavkülmutamine. Sügavkülmutatud 

ternes võib säilida kuni aasta ilma, et selle immunoglobuliinide sisaldus hakkaks 

märkimisväärselt langema (Roy 1990).  

Varasemad uuringud (Riedel-Caspari 1993) on näidanud, et leukotsüüdid ternespiimas 

võivad oluliselt kaasa aidata vasika tervisele. Ternespiima leukotsüüdid imenduvadt otse 

vasika vereringesse ja vähendavad bakteriaalsete haiguste mõju, suurendades rakkude 

kaitsemehhanismi. Leukotsüüdid hävitatakse käitlemisega (sügavkülmutamine) ja neid 

võib leida ainult värskest ternespiimast ja üleminekupiimast. Seega on väga oluline, et 

vasikas saaks esimese ternespiima õigel ajal ja õiges koguses. 

 

 

1.3.1 Ternespiima koostis 

 

Teaduses on tehtud palju uuringuid ternespiima teemal, et mõista ja aru saada suhetest ning 

protsessidest esmase piima (ternespiima) ja vastsündinu vahelistest seostest.  On tehtud 

kindlaks, et erinevat liiki imetajatel, sh liha- ja piimaveistel, on erinevad ternespiima 

omadused ja koostis (Drew jt 1995;  Stott jt 1979). 
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Valgulise koostise poolest on ternespiim ligilähedane vere valgulisele koostisele, 

sisaldades palju albumiine ja globuliine (55%). Viimased on eriti olulised passiivse 

immuunsuse väljakujunemisel (Kaldmäe 1992). Emaslooma vereseerumis esineva 

gammaglobuliini fraktsiooniga seotud antikehad lähevad enne poegimist üle 

prekolostrumisse (tugevalt pigmenteerunud viskoosne sekreet, mis sisaldab palju 

albumiine ja globuliine). Pärast poegimist kuuluvad need ternespiima koostisesse 

immuunoglobuliinidena. Immunoglobuliinide (Ig) hulk ternespiimas oleneb looma 

vanusest (laktatsioonide arvust), ehk, et mida vanem on loom, seda rohkem on tema 

ternespiimas immuunoglobuliine. Kõige vähem on Ig esmapoegijate ternespiimas. Ig on 

aluseks organismi nii bakter- kui ka viirusinfektsioonide vastu kaitsvale biokeemilisele 

mehhanismile.  

Lisaks Ig sisaldab ternespiim ka hulgaliselt toitaineid. Ternespiimas olevad toitained nagu 

rasv ja valk on väga olulised vasika kasvuks ja arenguks. Nagu tabelis 2 näidatud, on 

laktoosi sisaldus ternespiimas madalam kui täispiimas.  

 

Tabel 2. Komponentide sisaldus ternespiimas (esimene lüps peale poegimist), ülemineku 

piimas (teine ja kolmas lüps peale poegimist) ja täispiimas. Allikas: (Kohandatud: Amaral-

Phillips jt 2001; Heinrichs, Jones 2003; Lang 2008) 

Komponendid 

Lüpsmine pärast poegimist 

Ternespiim Üleminekupiim 
Täispiim 

Esimene lüps Teine lüps Kolmas lüps 

Kuivaine, % 23,9 17,9 14,1 12,9 

Rasv, % 6,7 5,4 4,4 4 

Valk, % 14 8,4 5,1 3,1 

Laktoos, % 2,7 3,9 4,4 5 

Mineraalid, % 1,1 1,0 0,8 0,7 

Kaltsium, % 0,26 0,15 0,15 0,13 

Vitamiin A, ug/dl 295,0 190,0 113,0 34,0 

Immunoglobuliinid, % 6 4,2 2,4 0,1 

Immunoglobuliinid, mg/ml 32,0 25,0 15,0 0,6 

 

Tänu sellele väheneb vastsündinud vasika oht põdeda kõhulahtisust esimestel elupäevadel 

(Amaral-Phillips jt 2001). Võrreldes normaalpiimaga, sisaldab ternespiim rohkem 

kuivainet, valke, vitamiine ja mineraalaineid ning immuun- ehk antikehi (Heinrichs, Jones 

2003). Tabelis 2 on näha, et ternespiima kuivaine on kaks korda kõrgem, selles on kuni 3 

korda enam mineraalelemente ja 5 korda rohkem proteiini kui täispiimas. Ternespiimas on 
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hormoone ja kasvufaktoreid, mis on vajalikud kasvamiseks ja seedetrakti arenemiseks. 

Lisaks sisaldab ternespiim vitamiine A, D ja E (sündides vasikal puuduvad antud 

vitamiinide varud) ning erilisi mineraalelemente nagu fosfor, kaltsium ja magneesium. 

Magneesiumsoolade rikkaliku sisalduse tõttu mõjub ternespiim kergelt kõhtu lahtistavalt 

ning see puhastab vasika seedekanali looteperioodil seedetrakti kogunenud ainevahetuse 

jääkidest ehk soolepigist (Kaldmäe 1992; Heinrichs, Jones 2003; Drackley 2008). 

 

 

1.3.2 Ternespiima kvaliteet 

 

Vasikale joodetava esimese ternespiima koguse arvutamisel tuleks lähtuda selle 

kvaliteedist. Ternespiima kvaliteeti määratakse nii välimuse (Amaral-Phillips jt 2001) kui 

Ig sisalduse järgi (Morrill jt 2015). Välimuselt on kvaliteetne ternespiim meeldiva lõhnaga 

paks ja kreemjas vedelik. Immunoglobuliinide sisalduse mõõtmiseks kasutatakse erinevaid 

meetodeid, millest tuleb juttu peatükis 1.5.2. 

 Kvaliteetseks loetakse ternespiima, mille Ig sisaldus on üle 40 mg/ml, parimaks aga sellist, 

mille Ig sisaldus on > 50 mg/ml (Amaral-Phillips jt 2001; Heinrichs jt 2011; Gelsinger jt 

2014). Kvaliteetse ternespiima erikaal on üle 1,045 (Kalmus 2011). Ebakvaliteetse 

ternespiima Ig sisaldus on alla 40 mg/ml ja selle erikaal on väiksem kui 1,035 (Lona, 

Romero 2001). 

Ternespiima kvaliteeti mõjutavad mitmed tegurid, nagu lehma tervis, vanus, laktatsioon, 

tõug, aastaaeg poegimisel, ternespiima kogus, kinnisperioodi pikkus jt (Ficher 2000; Brand 

2001). 

Sellest tulenevalt on Ig tase kõikuv ja erinevatel lehmadel erinev. Näiteks esimese 

laktatsiooni lehmade ternespiimas on immunoglobuliinide tase madalam kui teise või 

kolmanda laktatsiooni lehmadel. Kõige kõrgem Ig sisaldus ternespiimas on 3-4 laktatsiooni 

lehmadel (Amaral-Phillips 2001; Kalmus 2011). 

Ig konsentratsioon esimese „lüpsi“ ternespiimas on tavaliselt 5-6 % (50-60 g/liitris), kuid 

võib olla ka vähem kui 2% ehk 20 g/liitris ja ka 15% ehk 150g/liitris (Lang 2008). 
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Igsisaldus ternespiimas väheneb kiiresti iga lüpsiga (vt tabel 2), kuna toimub ternespiima 

üleminek täispiimaks. Tavaliselt on teise lüpsi ternespiimas Ig tase langenud 100 %-lt 65 

%-le. Kolmandaks lüpsiks on tase langenud juba 40 %-le 

 

 

1.3.3 Ternespiima jootmise õige aeg ja kogus 

 

Kõige olulisem tegur piimavasika ellujäämise ja tervise seisukohalt on õigeaegne ja 

piisavas koguses kvaliteetse ternespiima manustamine. Õiged vasikakasvatuse 

tõekspidamised võivad vähendada kulusid farmis, seda eelkõige tänu väiksematele 

ravikulutustele ja sellest tulenevalt ka suremusele. On teada, et kui vasikad ei saa 

ternespiima piisavalt kiiresti või piisavas koguses, tekkivad terviseprobleemid. Sellest 

tulenevad haigused, eelkõige kõhulahtisus, võivad osututa ka pöördumatuteks 

tagajärgedeks ning tihti lõppeda vasika surmaga (Kaldmäe 1992). 

Arvestades ternespiima koostist ja omastamist, tuleb seda vastsündinud vasikale joota ühe 

tunni jooksul pärast sündimist. Selleks ajaks on vasikas end jalgadele ajanud ning tekkinud 

on imemisrefleks.  

Väga oluline on ternespiima andmise ajastus. Vastsündinud vasika võime peensooles 

absorbeerida immuunoglobuliine langeb kiiresti juba esimestel elutundidel. Juba 24 tunnise 

vasika võime absorbeerida immuunoglobuliine on peaaegu olematu (joonis 2). 

 

 

Joonis 2. Vasika võime absorbeerida immunoglobuliine(%) pärast sündi. Allikas: (Lang 2008) 
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Kui vasikas ei ole saanud 12 tunni jooksul pärast sündi ternespiima, on üsna ebatõenäoline, 

et ta saab piisava immuunkaitse. 6 tunni möödudes väheneb absorbtsiooni võime 

kolmandiku võrra, ühe ööpäeva möödudes imendub soolestikus vaid 11 % antikehadest 

(Amaral-Phillips jt 2001). Seepärast on väga oluline manustada vasikale ternespiima 

võimalikult kiiresti, hiljemalt kahe tunni jooksul. 

Vasikale joodetava ternespiima koguse määramisel tuleb meil teoreetiliselt lähtuda 

libediku mahutavusest. Et libediku mahutavus vasikal on 5% tema kehamassist, siis näiteks 

50 kg kaaluval vasikal on ternespiima esimeseks joodetavaks koguseks ca’ 2,5 liitrit 

(Raaperi 2010). Järgmistel kordadel võib joodetava ternespiima koguse tõsta 10 %-ni 

vasika kehamassist (Kaldmäe 1992). Nii vähendatakse kõhulahtisuse ohtu, mis on ühtlasi 

ka vastsündinud vasikate kõige sagedasem surma põhjus. Jootes rohkem, kui soovitatud, 

satub osa joodetavast piimast vasika väljakujunemata vatsa ning toimub roiskumine, mille 

tagajärjel saab vasikas kõhulahtisuse. 

Lisaks füüsikalisele mahutavusele tuleb ternespiima koguse jootmisel arvestada ka selle 

kvaliteediga, arvestades ternespiima immunoglobuliinide sisaldust, et saaks tagatud 

vasikate passiivne immuunsus (Godden jt 2009; Haines, Godden 2001). 

On leitud, et ülihea ternespiima (> 70 mg/ml) manustamisel, piisab esimeseks jootmise 

korraks kahest liitrist (Lang 2008). Parimaks loetakse, kui vasikale joodetakse esimese 

elutunni jooksul 3,8 – 4,0 liitrit kvaliteetset ternespiima (>50 mg IgG/ml), et oleks tagatud 

tema passiivne immuunsus (Godden 2008). Kuid paljud vasikad ei suuda esimesel jootmise 

korral juua korraga nelja liitrit ternespiima, see sõltub nende suurusest. Hilisemad uuringud 

on näidanud, et kvaliteetse ternespiima (> 40 mg/ml) esmakordsel jootmisel piisab vasikale 

piisava immuunsuse saavutamiseks ka kolme liitri joomisest (Osaka 2014). Teist korda 

tuleks vasikale joota 2-3 liitrit ternespiima, vastavalt tema suurusele ja ternespiima 

kvaliteedile, hiljemalt kaheksa tundi pärast sündi. 

Uuringud (Amaral-Phillips jt 2001; Godden jt 2009) on näidanud, et vasikal, keda 

joodetakse pudelist, on suurem võmalus saada piisavas koguses Ig, kui vasikad kes ise nisa 

imemas käivad. Vasikad, kes ei joo kolm tundi pärast sündi tuleb ternespiima anda sondi 

abil. 
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1.3.4 Ternespiima vajalikkus 

 

Ternespiim on „esimene piim“, mis on rikastatud antikehadega. Selle manustamine 

vasikale võimaldab vastsündinule esmast kaitset haigustekitajate eest esimestele 

elupäevadel, kuni vasika enda immuunsüsteem muutub funktsionaalseks. Ternespiim on 

oluline ka kui esmane toitainete, eelkõige energia, allikas pärast sündi (Bielmann jt 2010; 

Morrill jt 2012; Cabral jt 2014). 

Vastsündinud vasika organismis on immuunoglobuliinide (Ig) tase väga madal – sisuliselt 

olematu (Besser jt 1993; Elizondo-Salazar , Heinrichs 2009). Vasikal puudub kaitsevõime, 

mis tähendab, et ta ei suuda ennast kaitsta väliskeskkonnast tulenevate haigustekitajate 

vastu. Kuid vastsündinud vasika seedesüsteemil on võime imendada suuri molekule nagu 

Ig otse läbi soole epiteeli, ilma neid lagundamata aminohapeteks ja teisteks 

komponentideks. Tänu absorbeerimisvõimele, mis toimib piiratud aja pärast sündi, on 

vasikal võimalik saada ternespiimast tulenev passiivne immuunsus (Brand jt 2001).  

 

 

1.4 Immuunsüsteem 

 

Nagu juba mainitud, sünnivad vasikad ilma kaitsevõimeta. Nende immuunsüsteem on väga 

nõrk ning vajab algset kaitset.Vasika enda immuunsüsteem hakkab võimust võtma alles 

kahe nädala vanuselt, nagu on kujutatud ka joonisel 3 (Heinrichs, Jones 2003; Mee 2008). 
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Joonis 3. Passiivse ja aktiivse immuunsuse vaheline seos. Allikas: (Heinrichs, Jones 2003) 

 

Vasika immuunsüsteemi kujunemise võib jagada kaheks etapiks: 

1) Passiivne immuunsus 

2) Aktiivne immuunsus 

 

Passiivne immuunsus on ajutine kaitse, mille vasikas saab lehmalt ternespiima vahendusel 

(Baumrucker jt 2010; Haines, Godden 2011). Passiivne immunsus kaitseb vasikat kuni 

tema enda immuunsüsteem muutub aktiivseks. Aktiivne immuunsus hakkab toimima siis, 

kui vasikas on piisavalt küps, et toota antikehi vaktsineerimise vastuseks või selleks, et 

võidelda infektsioonidega, millele ta on avatud. 

Immuunsüsteemi tagavad antikehad. Need on valgud, mis tuvastavad ja hävitavad vasika 

organismi tunginud haigustekitajad või patogeenid. Eristatakse viite põhitüüpi 

immuunoglobuliine (Ig) – G, M, A, E ja D (Butler 1969; Fisher 2000; Lang 2008; Jezek 
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2010). Neist tähtsamad on esimesed kolm. Tavaliselt leidub ternespiimas ülekaalus IgG - 

protsentuaalselt 85-90%. IgM ja IgA on üsna võrdselt - kumbagi 5-10%. 

Igal tüübil on konkreetsed ülesanded immuunsüsteemis (Fisher 2000; Quigley 2001). IgG 

esmane ülesanne on välja selgitada ja aidata hävitada sissetungivaid patogene. Neil on 

võimalus liikuda ka vereringesse ja teistesse kehapiirkondadesse. IgM põhiülesandeks on 

tuvastada ja hävitada bakterid, mis on sisenenud verre ja vereringesse. IgA kinnitub 

elundeid vooderavale membraanile (nt soolestikus) ning takistab patogeenide kinnitumist 

ja haiguste põhjustamist. Kõige kiiremini kaotab absorbeerimise võime IgM (Jezek 2010). 

 

 

1.4.1 Passiivne immuunsüsteem 

 

Eesmärk on vasikale anda nõuetekohaselt ternespiima selleks, et saavutada minimaalne 

IgG tase vereseerumis (>10 mg/ml). Üldtuntud tõde on see, et mida kõrgem on vasika Ig 

konsentratsioon vereseerumis, seda suuremat kaitsevõimet omab vasikas haigustekitajate 

vastu (Godden 2008).  

Kõige laiemalt levinud antikeha ternespiimas on IgG, mille mõõtmine võimaldab hinnata 

passiivset immuunsüsteemi ülekannet. Eduka passiivse immuunsuse tekkeks peaks vasikas 

saama kvaliteetset ternespiima, mille Ig sisaldus võiks olla vähemalt 50 mg/ml (Weaver jt 

2000; Johnson jt 2007; Godden 2008). Õnnestunud immuunülekande puhul on paari 

päevase vasika veres Ig sisaldus > 10 mg/ml (Butler 1969; Calloway jt 2002). Aegade 

jooksul kujunenud reegli kohaselt peaks vasikas saama esimesel jootmiskorral 100 grammi 

puhast Ig (Priestley jt 2013; Gelsinger jt 2014). Samuti ka teisel jootmiskorral. Kahe korra 

peale ehk 12 tunni jooksul võiks vasikas saada 200-300 grammi puhast Ig.  

Siiski on oluline meeles pidada, et immunoglobuliinid on vaid üks osa vasika 

immuunsüsteemist. Õige toitumine, minimaalne stress ja puhas keskkond aitab hoida 

vasikate tervist.  
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1.4.2 Hüpogammaglobulineemia ehk ebapiisav passiivne immuunsus 

 

Hüpogammaglobulineemia on patloogia, mida iseloomustab vere madal gamma- ehk 

immunoglobuliinide sisaldus (Kalmus 2011).  

Vasikad, kes saavad liiga vähe ternespiima on suuremas riskirühmas ja vastuvõtlikumad 

haigustele kui vasikad, kes saavad ternespiima piisavas koguses (Pauletti jt 2003). 

Ebapiisav ternespiima tarbimine vähendab IgG sisaldust vasika vereseerumis, suurendades 

seega haigestumise riske ning halvemal juhul surmaga lõppemist. Vereseerumi IgG 

sisaldus alla 1000 mg/dl 48 tunni vanusel vasikal tähendab ebaõnnestunud passiivset 

ülekannet. USA teadlaste uuringud (joonis 4) näitasid, et vasikate, kelle IgG sisaldus 

vereseerumis oli väiksem kui 1000 mg/dl, oli suremus kaks korda kõrgem kui vasikatel, 

kellel oli IgG sisaldus kõrgem. 

 

 

Joonis 4. Vasika ellujäävuse ja IgG taseme suhe. Allikas: (National Animal Health Monitoring 

System 1993) 
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Passiivset ülekannet võivad mõjutada mitmed olulised faktorid (Brand 2001; Radostits 

2001; Beam 2009): 

1) Ternespiimas madal Ig sisaldus 

2) Vale ternespiima söötmise tehnika 

- hiljaks jäänud ternespiima manustamine (6-8 h) ja 

- liiga väike joodetava ternespiima kogus 

3) Vasikas ei taha tarbida piisavas koguses ternespiima  

4) Ebahügeeniline ternespiim 

5) Poegimisraskused  

 

Varasematest uuringutest selgus, et vere gammaglobuliinide tase 2-5 päeva vanustel 

vasikatel peaks olema vähemalt 12-16 g/liitris. Madalamat taset loetakse patoloogiliseks ja 

see seondub kõhulahtisuse ja respiratoorsete haiguste esinemise suurenemisega. Immuuno-

globuliinide sisaldusele alla 5 g/liitris võib järgneda sepsis ja surm (Rea et al 1996).  

Võttes verd 24-48 tunni vanustelt vasikatelt saame saadud vereseerumist mõõta 

immuunoglobuliinide taseme ning teha järeldused, kas vasikas on saanud kvaliteetset 

ternespiima ja kuidas ta seda omastanud on (Morrill jt 2013).  

 

 

1.5 Immunoglobuliinide sisalduse määramise meetodid 

 

1.5.1 Immunoglobuliinide sisalduse määramine verest 

 

Teadaolevalt on mitmeid teste, mida kasutatakse laboratooriumites, et saada teavet noorte 

vasikate immuunsüsteemi kohta. Kuna nii hüpo- kui gammaglobulineemia esinevad 

üldjuhul paari päeva vanustel vasikatel, on soovitatav immunoglobuliinide sisaldust verest 

mõõta regulaarselt. Veterinaarpraktikas on olemas mitmeid meetodeid hindamaks vere IgG 

sisaldust (Weaver jt 2000; Brand jt 2001): 
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1) Aglutinatsiooni test (Commercial latex agglutination test) on laboratoorselt 

teostatav test, milles kasutatakse täisverd. Test on kallis, kuid tulemused on kiired (5 

minuti jooksul). 

2) Naatriumsulfiti sademe test (Sodium sulfite precipitation) on samuti laboratoorselt 

teostatav, kuid kasutatakse vereseerumit. Naatriumsulfiti sademe testis kasutatakse 14%, 

16% ja 18% naatriumsulfiti lahuseid, kuna naatriumsulfit põhjustab suure molekulmassiga 

valkude sh immunoglobuliinide sadestumist. Kolm katseklaasi, igasse pannakse 9 ml 

lahust, kontsentratsiooniga 14%, 16% ja 18%, ning seejärel lisatakse 0,1 ml vereseerumit. 

Segatakse hästi ja lastakse proovidel 60 minutit seista. Proovid, mis sadestuvad  ainult 18% 

naatriumsulfitis, sisaldavad immunoglobuliine < 5 g/liitris, proovid, mis sadestuvad ka 

16% ja 18% naatriumsulfitis sisaldavad immunoglobuliine 5-10 g/liitris,  proovid, mis 

sadestavad kõigis kolmes lahuses, sisaldavad immunoglobuliine > 15 g/liitris. 

3) Glutaaraldehüüdi test (Glutaraldehyde test)- Glutaaraldehüüdi test põhineb vere 

hüübimisel. Tahkel geelil tekkivad ristsidemed immunoglobuliinide ja fibrinogeeni vahel. 

Üldiselt tehakse neid teste laboratoorselt, tulemused on kiired (5 minuti jooksul), kuid 

võivad olla ebatäpsed.  

4) Vereseerumi üldproteiinisisalduse mõõtmine refraktomeeteriga annab 

informatsiooni noorte vasikate immuunsuse kohta. On leitud kõrge korrelatsioon (r= 0,87) 

vereseerumi üldproteiini taseme ja gammaglobuliinide sisalduste vahel. Test on 

usaldusväärne kuni 6 päevaste vasikate passiivse immuunsuse hindamisel, sest just selle 

ajani on vereseerumi üldproteiinisisalduse tõus seotud joodetud ternespiima kvaliteediga. 

Tõlgendades üldproteiini testi tulemust on kindlaks tehtud, et kui selle sisaldus on alla 

4,9 g/dl on vasikatel kõrge risk haigestumiseks, kui see jääb 5,0-5,4 g/dl vahele on 

vasikatel keskmine risk haigestumiseks ja kui see on suurem kui 5,0 g/dl on vasikate 

haigestumise risk madal (Braun, Tennat 1983).  

 

 

1.5.2 Ternespiimast immuunoglobuliinide määramine 

 

Ternespiimas olev immunoglobuliinide (Ig) sisalduse mõõtmine on kõige levinum meede 

ternespiima kvaliteedi määramiseks (Bartier jt 2015). Et erinevate lehmade ternespiim võib 
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immunoglobuliinide sisalduse poolest suuresti erineda on vaja selle kvaliteedis enne 

vasikale jootmist veenduda, sest, ideaalis peab vasikatele jootma just kvaliteetset 

ternespiima ja madala kvaliteediga ternespiima manustamist tuleb vältida. 

Ternespiima kvaliteeti on võimalik määrata mitmel erineval viisil: 

1) Kolostromeetriga 

2) Optilise refraktomeetriga 

3) Digitaalse refraktomeetriga 

Kõiki antud meetodeid saab iga loompidaja ise katsetada.  

Kolostromeetri kasutamisel lähtutakse sellele märgitud värviskaalast. Värviskaala on 

jagatud kolmeks tsooniks: roheline, kollane ja punane. Väga hea kvaliteediga (Ig sisaldus 

on > 50 g/liitris) ternespiima näit on rohelises tsoonis, keskmise kvaliteediga (Ig sisaldus 

20...50 g/liitris) ternespiima näit kollases tsoonis ja halva kvaliteediga (Ig sisaldus on < 20 

g/liitris) ternespiima näit punases tsoonis. Seega kolostromeetriga saab koheselt sõeluda 

välja madala Ig sisaldusega ternespiima. Silmas tuleb pidada mõõdetava ternespiima 

temperatuuri, sest erinevatel temperatuuril mõõdetud sama ternespiim annab erineva 

immunoglobuliinide sisalduse (Heinrichs jt 2011; Bartier jt 2015).  

Temperatuurist sõltub vähem BRIX refraktomeetri täpsus. Bielmanni jt. (2010) uuringus 

määrati, et BRIX refraktomeetri arv 22% on just see õige, määramaks, kas ternespiim on 

piisava kvaliteediga (ternespiima proovi näidud võiksid refraktomeetril olla ≥ 22%). 

Refraktomeetril mõõdetud 22% on võrdeline immunoglobuliinide sisaldusega 50g/liitris, 

mis on kui roheline (st hea kvaliteediga) tsoon kolostromeetril (Bielmann jt 2010; Morrill 

jt 2012; Quigley jt 2013). 

USA teadlaste uuringutes, kus määrati ternespiima kvaliteeti, eelkõige immunoglobuliinide 

sisaldust, kasutati erinevaid meetodeid, leidmaks, milline on sobivaim ning täpseim 

loomapidajale. Tulemusi hinnati radiaalse immuundiffusiooni alusel ja kuigi neist selgus, 

et kolostromeetri näidud on rohkem korrelatsioonis Ig tasemega (r = 0,77) kui seda on 

BRIX refraktomeetriga (r = 0, 64) mõõtes, ei kasutata antud meetodit sealsetes farmides 

(Bartier jt 2015). Vasseur jt (2010) märkisid, et kuigi tootjad on teadlikud kolostromeetri 

kasutamise eelistest, ei soovita seda siiski kasutada. Mõlemas uuringus leiti, et põhjus võib 
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olla tingitud kolostromeetri tundlikusest nii temperatuuri kui keskkonna tingimuste suhtes 

ja ka ebamugavusest kasutajale. Alternatiiviks on refraktomeeter, nii digitaalne kui 

optiline. Mõlemad on lihtsad ja kasutajasõbralikud (Bielmann jt 2010). Digitaalse 

refraktomeetriga saab lisaks mõõta ka teisi farmis olulisi parameetreid, seealhulgas 

ebaõnnestunud passiivse immuunsuse ülekannet (Deelen jt 2014) ja piima kuivaine 

sisaldust (Chigerwe, Hagey 2014). 
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2 EKSPERIMENTAALNE OSA 
 

2.1 Materjal ja metoodika 

 

Uuring viidi läbi Järvamaal Järva- Jaani vallas paiknevas põllumajandusettevõttes 

Metstaguse Agro OÜ. Ettevõte põhitegevusala on piimakarjakasvatus. Farmis on ligi 200, 

kuni kuue kuuse, vasika kohta, millest 24 on individuaalsulgudes ning ülejäänud 

grupisulgudes. Individuaalsulud asuvad poegimislaudas, grupisulud sellele järgnevas 

noorkarja laudas. 

Katse tarvis koguti andmeid 46-lt eesti holsteini tõugu lehmvasikalt, kes sündisid 2014 

aasta suvekuudel (mai-august). Kõik vasikad sündisid ja kasvasid ning söödeti sarnastes 

tingimustes. Vasikaid peeti nädal aega individuaalsulgudes ning seejärel paigutati kuue 

kaupa grupisulgudesse. Katse arvestusperiood kestis kuus kuud. Vasikad võõrutati 

vastavalt kehamassile II - III elukuul (kehamass 80 kg). Kolmanda elukuu lõpuks olid kõik 

katseloomad võõrutatud. 

Katsegruppide moodustumine toimus passiivse immuunsuse (vasika vereseerumi Ig 

sisalduse) alusel: 

 Katsegrupp 1- kõrge passiivse immuunsusega (kahepäevase vasika Ig sisaldus 

veres > 21 mg/ml) 

 Katserupp 2- madala passiivse immunsusega (kahepäevase vasika Ig sisaldus veres 

< 21 mg/ml) 

Katsegrupid moodustati katseloomade arvu täitumisel (46 järjestiku sündinud lehm-

vasikat). Katse lõpuks oli madala passiivse immuunsusega grupis üks vasikas vähem, kuna 

vasikas haigestus kolmandal elupäeval ning suri. Lahkamisel selgus, et vasikal oli 

kaasasündinud maksakahjustus. 

Uuringu tulemused analüüsiti 23 kõrge passiivse immuunsusega ja 22 madala passiivse 

immunsusega vasika alusel.  
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Kõik vastsündinud vasikad kaaluti ning asetati lehma ette, et lehm saaks vasikat lakkuda, 

eesmärgiga vasikas kuivatada ja aidata aktiveerida vasika vereringet. Samal ajal lüpsti 

lehmalt esmane ternespiim, mis kaaluti ja millest määrati immuunoglobuliinide sisaldus nii 

refraktomeetri kui kolostromeetriga. Mõlemad tulemused pandi kirja. Vastsündinud 

vasikatele oli eesmärgiks joota värskelt lüpstud ternespiima võimalikult kiiresti ja vastavalt 

vasika isule. Ülejäänud ternes sügavkülmutati ning soojendati järgmiseks söögikorraks 

üles, et vasikas saaks kogu esmase ternespiima 6 tunni jooksul kätte. Kõikidel kahe 

päevastelt vasikatel määrati BRIX refraktomeetriga immuunoglobuliinide tase 

vereseerumist.  

 

 

2.1.1 Katseloomade söötmine 

 

Vastsündinud vasikaid söödeti kolmel esimesel päeval kaks korda päevas (kokku kuus 

söögikorda) ternespiimaga. Kõiki katseloomi söödeti ühesuguse söötmisskeemi (tabel3) 

alusel 

Esimesel söögikorral said vasikad ternespiima isu järgi, ülejäänud viis korda 3 kuni 3,5 

liitrit toidukorra kohta vastavalt kehamassile (väiksemad vasikad, kelle kehamass oli alla 

40 kg said kolm liitrit ja suuremad kui 40 kg kehamassiga said 3,5 liitrit ternes- ja 

üleminekupiima). Edaspidi mindi üle täispiimaasendajale. Täispiimaasendajast valmistatud 

piimajooki anti vastavalt ettenähtud kogusele (vt tabel 3).  

Kuni 20 päeva vanused vasikad said ühe toidukorra kohta 3 liitrit proteiini ja energia 

rikkamat täispiimaasendajat Sprayfo power (tabel 4). Alates teisest kuust mindi üle nö 

lahjemale täispiimaasendajale Sprayfo blue, suurendades järk-järgult kogust, kuni 7 liitrini 

päevas. Vasikad võõrutati kahe kuu vanuselt, kui nende kehamass oli 75...80 kg. 
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Tabel 3. Vasikate söötmisskeem 

Kuu Päev 
Ternes-

piim, l 

Täispiima-

asendaja, l 
Vesi Jõusööt Hein Silo 

1 1...3 6-7      

 4...6  6 (Sprayfo 

power) 

Vabalt Primo starter-

sööt, vabalt 

  

 7...10  6 (Sprayfo 

power) 

Vabalt Primo starter-

sööt, vabalt 

Vabalt  

 11...20  6 (Sprayfo 

power) 

Vabalt Primo starter- 

sööt,vabalt 

Vabalt  

 21...30  7 (Sprayfo 

power) 

Vabalt Primo starter-

sööt,vabalt 

Vabalt  

2 31...32  3,5 (Spryfo 

power), 3 

(Sprayfo blue) 

Vabalt Primo starter-

sööt,vabalt 

Vabalt  

 33...40  7 (Sprayfo 

blue) 

Vabalt Primo starter-

sööt,vabalt 

Vabalt  

 41...50  7 (Sprayfo 

blue) 

Vabalt Primo starter-

sööt,vabalt 

Vabalt  

 51...60  7 (Sprayfo 

blue) 

Vabalt Primo starter-

sööt,vabalt 

Vabalt  

3 61...70  3,5 (Sprayfo 

blue) 

võõrutamine 

(ainult 

hommikune 

söögikord) 

Vabalt Primo1, vabalt Vabalt  

 71...80   Vabalt Primo1, vabalt Vabalt  

 81...90   Vabalt Primo1, vabalt Vabalt  

4 91...100   Vabalt Primo1, vabalt Vabalt Harjutamine 

 101...110   Vabalt Primo1, vabalt Vabalt Vabalt 

 111...120   Vabalt Primo1, vabalt Vabalt Vabalt 

5...6 121...180   Vabalt  Vabalt Vabalt 

 

Tabel 4. Söötade keemilised koostised (kuivaines) 

Näitajad 

TPA, 

Sprayfo 

power 

TPA, 

Sprayfo 

blue 

Hein 

Primo 

starter-

sööt 

Primo 1 

starter-

sööt 

Silo 

Kuivaine, % 97,0 97,0 87,8 87,5 87,5 38,0 

Toorproteiin, % 22,5 21,0 13,0 20,0 18,0 17,7 

Toortuhk, % 9,0 8,0 3,5 7,1 7,1 9,5 

Toorkiud, % 0,0 0,0 28,3 5,5 7,1 20,5 

Toorrasv, % 18,0 16,5 2,5 4,0 4,4 2,5 

N-ta ekstaktivained, % 47,5 51,5 40,5 50,9 50,9 45,8 

Kaltsium, g/kg 7,5 7,0 7,6 9,5 10,0 13,0 

Fosfor, g/kg 7,5 6,0 1,0 5,5 5,5 3,2 

Metaboliseeruv energia, MJ/kg 18,0 17,6 9,4 12,8 12,4 11,0 

Metaboliseeruv, g/kg 158,0 157,0 77,8 116,0 112,0 8,2 
TPA- täispiimaasendaja 
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Hein, startersööt ja puhas joogivesi oli vabalt ees (ad libitum) juba nädala vanustel 

vasikatel. Startersöödaga hakati vasikaid harjutama mõned päevad varem (alates neljandast 

elupäevast). Söödeti kahte erineva keemilise koostisega (vt tabel 4) stratersööta. Nooremad 

vasikad, kuni kolmanda elukuuni, sõid Primo startersööta ning vanemad Primo 1-te kuni 

viienda elukuuni. Alates neljandast elukuust hakati vasikatele söötma lisaks heinale ka 

kvaliteetset silo.  

 

 

2.1.2 Immunogolbuliinide määramine ternespiimast 

 

Ternespiimast immuunoglobuliinide (Ig) määramine toimus nii refraktomeetriga kui 

kolostromeetriga. Mõlemad proovid võeti toatemperatuuril (20°C) olevast ternespiimast. 

Ternespiima tihedusmõõturiga ehk kolostromeetriga mõõdeti ternese erikaalu (g/cm
3
), mis 

on otseselt mõjutatud Ig sisaldusest ternespiimas. Selleks kasutati KRUUSE ternespiima 

kolostromeetrit. Tulemuste leidmiseks täideti mõõtesilinder toasooja ternespiimaga. 

Seejärel lasti kolostromeeter piima sisse, nii et see ei puutunud kokku mõõtesilindriga. 

Tulemused loeti kolostromeetri mõõteskaalalt, kus piimapiir näitas erikaalu (tabel 5). 

Parima kvaliteediga ternespiima erikaal on üle 1045 g/cm
3
. Mida sügavamale 

kolostromeeter vajub, seda kehvema kvaliteediga on ternespiim.  

 

Tabel 5. Erikaalu tähendus kolostromeetril. Allikas: (Heinrichs jt 2011) 

Erikaal Tsooni värvus Kvaliteedi tase 

<1035 punane  madal 

1035-1045 Heleroheline/kollane keskmine  

>1045 tumeroheline väga hea 

 

Keskmise kvaliteedi tsoon on erinevatel kolostromeetritel erinev. Osadel on tsooni värvus 

kollane, osadel heleroheline. Antud katses oli tsooni värvus heleroheline. Refraktomeetriga 

ternespiima kvaliteedi määramisel kasutati BRIX 0-32 optilist refraktomeetrit. 

Refraktomeetriga mõõdeti ternespiima murdumispunkt, tulemused mõõdeti ühikus Brix 

(üks kraad Brix ühikus = 1 gramm lahustunud suhkrut 100-s ml-s vees). 
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Esmalt kalibreeriti refraktomeeter destilleeritud veega, et olla kindel mõõteriista täpsuses. 

Seejärel võeti eelnevalt lüpstud ternespiimast proov. Refraktomeetriga ternese kvaliteedi 

määramisel kasutati samuti 20 °C ternespiima nagu kolostromeetri puhul. Tilk ternespiima 

asetati refraktomeetri klaasile. Katte paigaldamisel jälgiti, et ei jääks õhumulle ega laike 

(joonis5). Õigesti asetatud katte puhul on refraktomeetri klaas täielikult kaetud. 

 

 

Joonis 5. BRIX refraktomeetri katte paigaldamise õpetus. Allikas: (Refraktomeeter... 2014) 

 

Proovil lasti 30 sekundit seista ning seejärel loeti tulemused skaalalt. Refraktomeetri 

skaalalt saadud näitu saab tõlgendada vastavalt tabelile 6.  

22% Brix skaalal võrdub 50 mg/ml Ig piimas, sellest näitajast alates ülespoole on 

ternespiim väga hea kvaliteediga (Bielmann jt 2010). 

 

Tabel 6. Brix skaala tähendus refraktomeetril. Allikas: ( Kombineeritud: Heinrichs jt 2011; McCue 

2014) 

BRIX, % Ig sisaldus, g/l Ternespiima kvaliteet 

< 15 0...28 halb 

15...20 28...50 keskmine 

20...30 50...80 hea 

> 30 > 80 väga hea 

 

 

2.1.3 Vereproovide kogumine ja immunoglobuliinide määramine 

 

Vereseerumist immunoglobuliinide (Ig) taseme määramiseks võeti kõikidelt kahe päeva 

vanustelt katseloomadelt vereproov. Selleks fikseeriti vasikas ning vasika kägiveenist võeti 

katsutisse väike kogus verd. Vereproovi hoiti toatemperatuuril kuni eraldus seerum. Vasika 
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vereseerumist määrati BRIX refraktomeetri abil üldproteiinide hulk seerumis. Viimane on 

väga tihedalt seotud vereseerumi Ig sisaldusega. Tabel 7 abil anti hinnang, kas vasikas on 

õigel ajal saanud ternespiima ning mil määral on ta saanud passiivse immunsuse.  

 

 

Tabel 7.  Passiivse immuunsuse määramise kriteeriumind. Allikas: (Quigley 2001; Kalmus 2011) 

mg/dl Märkused 

< 4,5 Ei ole ternespiima saanud 

4,5 - 4,9 Mittepiisav kaitse 

5,0 - 5,2 Halb tase, mittepiisav kaitse 

5,3 - 5,4 Piiripealne tase, kaitse on mittepiisav 

5,5 - 7,0 Sobiv tase, normaalne immuunkaitse 

> 7,0 

Liiga kõrge väärtus, kontrolli vasika veetustumist. Valed kõrged väärtused 

võivad tulla siis, kui vasikas on dehüdreerunud, kuid see on kliinililselt 

täheldatav. 

 

 

 

2.1.4 Immunoglobuliinide väärtuse arvutamine 

 

Refraktomeetri näitudelt saadi vereseerumi üldproteiinide sisalduse. Immunoglobuliinide 

(Ig) sisaldus vereseerumis, mis on seotud vere üldproteiinidega hulgaga, leiti järgmiselt 

(Kalmus 2011): 

 Y = (951,91 * x - 3623,9) / 100,                                                                                      (1.1) 

kus Y on immuunoglobuliinide väärtus vereseerumis (g /l); 

x - refraktomeetriga mõõdetud vere üldproteiini sisaldus (mg /dl). 

Kuna vasikatel võeti verd teisel elupäeval, leiti ka vasika vanusega korrigeeritud Ig 

sisaldus vasika vereseerumis. Selleks kasutati järgnevat valemit (Kalmus 2011): 

Z = Ig väärtus + 0,3096 * y - 0,3096,                                                                              (1.2) 

kus Z on vasika vanusele korrigeeritud immuunoglobuliinide sisaldus (g/l), 

y - vasika vanus päevades.  
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2.1.5 Katseloomade kaalumine / mõõtmine 

 

Vastsündinud vasikaid kaaluti vahetult pärast sündi eletrilise kaaluga. Tulemused pandi 

kirja 100 grammi täpsusega. Lisaks kaalumisele mõõdeti vasikaid ka vastava mõõtelindiga, 

kontrollimaks mõõtelindi ja mõõtja täpsust. 

Vasikate edaspidine kehamass määrati iga 30 ööpäeva järel spetsiaalse mõõtelindi (joonis 

6) abil rinnaümbermõõdu alusel. Selleks sätiti loom tasasele pinnale. Tasasel pinnal ja 

fikseeritud looma esimeste jalgade tagant mõõdeti  rinnaümbermõõt. Rinnaümbemõõdust  

tulenevalt vaadati mõõtelindil oleva kehamassi määramise lahtrist vastav kaalunumber. 

Kõikide vasikate kaalumised, mõõtmised viis läbi üks ja sama isik. 

 

 

Joonis 6. Mõõtelint veiste kehamassi määramiseks 

 

 

2.1.6 Katseloomade tervise hindamine 

 

Juba vasika sünnist alates hakati jälgima katseloomade tervist. Selleks jälgiti igapäevaselt 

katseloomi ja vastavalt vaatluse tulemustele täideti spetsiaalseid tervisekaarte, millele 

märgiti erinevate tervisenäitajate hinded. Ühe näitena on joonisel 7 toodud katselooma nr 

15561978 tervisekaart 11ne päeva kohta. 
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Joonis 7. Vasika tervisekaart 

 

Sarnased kaardid koostati iga looma kohta kuue kuu ulatuses. Vaatluse all oli vasika 

välimus (nina, kõrvad, silmad ja vasika olemus), rooja konsistent (välimus) ja 

respiratoorsed näitajad (köhimine, hingeldamine). Vajadusel mõõdeti rektaalset vasika 

temperatuuri. 

Kõikide katseloomade tervisliku seisundit hinnati vastavalt tervise  hindamise 

kriteeriumitele (lisa 1). 

 

 

2.1.7 Statistiline analüüs 

 

Katseandmed töödeldi variatsioonstatistiliselt kasutades programme MS Excel 2010. Leiti 

tunnuste aritmeetilised keskmised, toodi välja standardhälve. Katsegruppide erinevuse 

hindamiseks kasutati T-testi. T-testi läbiviimiseks teostati esmalt F-test, et leida 

andmeseeriate hajuvuste võimalik erinevus. Kui andmeseeriate hajuvus oli statistiliselt 
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oluline (P ≤ 0,05), siis kasutati keskmiste erinevuste olulise hindamiseks statistika 

funktsiooni T-test „Two-Sample Assuming Unequal Variances“. Kui hajuvus ei erinenud, 

siis kasutati T-testi „Two-Sample Equal Variances“. Tunnustevaheliste seoste 

väljatoomiseks kasutati korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi (Tölp 2005). 
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2.2 Uurimistulemused ja arutelu 

 

2.2.1 Passiivse immuunsuse ülekanne 

 

Söötes vastsündinud vasikatele kvaliteetset ternespiima, on võimalik anda neile passiivne 

immuunsus. Teadusuuringutes on leitud ja kindlaks tehtud, et parim võimalus passiivse 

immuunsuse ülekande saavutamiseks on joota vastsündinud vasikale ternespiima, mille 

immunoglobuliinide (Ig) sisaldus on ≥ 50g/l (McGuirk ja Collins 2004; Godden 2008; 

Conneely jt 2013 ). Selleks, et olla kindel ternespiimas sisalduvate Ig koguses, tuleb 

määrata ternespiima kvaliteet. Käesolevas katses kasutati selleks kahte tavapärast meetodit: 

Ig sisalduse määramist kolostromeetriga ja refraktomeetriga. 

Ternespiima kvaliteedi määramisel selgus, et antud katseloomade emadelt saadud ternes 

oli suhteliselt hea kvaliteediga. Ig tase varieerus 15 – 27% BRIX refraktomeetriga mõõtes 

(so kolostromeetriga mõõtes 1044 -1064 g/cm
3
), mis tähendab, et Ig sisaldus on 28 – 75 

mg/ml IgG. Käesoleva uuringu Ig sisaldus oli märksa väiksem kui varasemates uuringutes: 

22,4-196,9 mg/ml (Bielmann jt 2010), 1,8-200,2 mg/ml (Morrilli jt 2012) ja 7,1-159,0 

mg/ml (Quigley jt 2013). Sellistel erinevustel võib olla mitmeid seletusi. Üks neist võib 

olla katseloomade arv. Antud katses oli selleks 46 ning kõik andmed olid pärit ühest 

farmist, samas Morrilli jt (2012) kogusid andmeid 67-st farmist, kus katseloomi oli kokku 

tuhandetes. Lisaks on teada, et mida rohkem on farme, seda rohkem on erinevaid söötmis-, 

pidamis- ja keskonnatingimusi, mis kõik mõjutavad ternespiimas olevate 

immunoglobuliinide sisaldust (Godden 2008). Keskmine Ig sisaldus ternespiimas, 

arvestades kogu katseloomade andmeid, oli 22,3 % BRIX refraktomeetril ja 

kolostromeetriga mõõtes erikaaluga 1053 g/cm3 ehk 55 mg/ml Ig. Tulemus oli madalam 

kui Bartier jt.(2015) uuringutes, kus keskmine Ig sisaldus oli 65,1 mg/ml Ig. Ternespiima 

määramisel kolostromeetriga või refraktomeetriga erilist erinevust ei täheldatud (joonis 8). 

Kolostromeetri ja refraktomeetri näitude vahel oli tugev positiivne korrelatsioon (r = 0,98; 

P < 0,001), mistõttu võib mõlema mõõteriista tulemusi pidada samaväärseteks.  

Bartier jt (2015) uurimustöös selgus, et kolostromeeter annab küll Ig sisalduse suhtes täpse 

tulemuse, kuid on üsna nõudlik temperatuuri ja inimfaktori suhtes. Temperatuuril, mis 
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erineb 20°C, annab kolostromeeter ebatäpsed tulemused (Fisher 2000). Käesolevas 

uurimuses võiski sarnasus erinevatel meetoditel mõõdetud tulemustel tuleneda ühtsest 

temperatuurist, mil ternespiima Ig sisaldust määrati (mõlemal juhul 20°C). 

 

 

Joonis 8. Immunoglobuliinide määramine ternespiimast 

 

Katsegruppide vaheline ternespiima kvaliteedi erinevus on märgatav ning statistiliselt 

oluline (P< 0,001). Kõrge passiivse immuunsusega katsegrupi (KPI) vasikad said 

keskmiselt kvaliteetsemat ternespiima (refraktomeetriga mõõtes 23,3 % ; kolostromeetriga 

1057,1 g/cm3), kui madala passiivse immuunsusega (MPI) vasikad (vastavalt 19,1 %; 

1049,3 g/ cm3).  

Varasemad uuringud on leidnud, et vasikale joodtava esmase ternespiima maht ei tohiks 

ületada 5 % (Kaldmäe 1992; Raaperi 2010) tema keahamassist, kuna piim mis ei mahu 

libedikku läheb roiskuma ning põhjustab seega seedehäireid. Sellest tulenevalt 50 kg 

vasika esmane piimakogus võiks olla 2,5 liitrit. Samas uuemad uuringud väidavad, et pole 

tähtis kui suur on piima kogus, tähtis on selle kvaliteet ning passiivse immuunsuse 

ülekandumine (Godden 2008). Käesolevas uuringus anti vasikatele esmast ternespiima 

vastavalt isule. Vaadates tabelit 8 näeme, et mõlemas katsegrupis oli esmaseks ternespiima 

joodavaks keskmiseks koguseks võrdselt 2,9 liitrit. Standardhälbe alusel saab siinkohal 

y = 1,8832x + 1013,3 

R² = 0,966 

P < 0,001 
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märkida, et esmase joodetav ternespiima koguse maht kõikus MPI katsegrupil rohkem  

(+/- 0,4 liitrit), kui KPI katsegrupil (+/- 0,3 liitrit). 

 

Tabel 8. Passiivse immuunsuse näitajad 

Näitajad 

 

Kõrge passiivse immuunsusega 

katsegrupp 

Madala passiivse immuunsusega 

katsegrupp 
P 

väärtus 
x  SD Min. Maks. x  SD Min. Maks. 

Esimese 

ternespiima 

kogus, l 

5,5 2,0 2,0 10,0 7,6 3,0 2,8 15,0 0,009 

Ig sisaldus 

ternespiimas 

(refrakto-

meetriga), % 

23,3 

 

 

2,0 20,0 27,0 19,1 2,1 15,0 22,0 < 0,001 

Ig sisaldus 

ternespiimas 

(kolostro-

meetriga), % 

1057,1 4,3 1049,0 1064,0 1049,3 3,7 1044,0 1055,0 < 0,001 

Esimene kord 

joodetud 

ternespiima 

kogus, l 

2,9 0,3 2,0 3,4 2,9 0,4 1,7 3,5 0,915 

Üldproteiini 

sisaldus vere-

seerumis, g/dl 
1
 

6,3 0,3 6,0 7,0 5,5 0,4 4,5 5,9 < 0,001 

Ig sisaldus 

vereseerumis, 

g/l 
2
 

23,9 3,1 20,9 30,4 15,9 4,1 6,6 19,9 < 0,001 

Vanusele 

korrigeeritud Ig 

sisaldus 

vereseerumis, 

g/l 
3
 

24,2 3,1 21,2 30,7 16,2 4,1 6,9 20,2 < 0,001 

Ig- immunoglobuliinid; x -aritmeetiline keskmine; SD- standardhälve; Min. –minimaalne tulemus; Maks. – 

maksimaalne tulemus; 
1
 vereproovist määratud üldproteiinide hulk, refraktomeetriga; 

2
 vereproovi 

üldproteiinide hulgast määratud Ig tase, kasutades valemit Y=(951,91*seerumi üldproteiini sisaldus-

3623,9) /100 ;  
3 
paari päevase vasika vereseerumist määratud Ig tase, valemiga: Z= Ig väärtus + 

0,3096*vanus päevades -0,3096 

 

Vastavalt ternespiima kvaliteedile ja kogusele saavutati vasikatele vajalik esmane ehk 

passiivne immuunsus. Uuringus selgus, et valdav osa vasikatest said kenasti kvaliteetset 

ternespiima ja vajalik immuunsus saavutati. Tabelist 8, kus refraktomeetri näit näitab 

vereseerumi üldproteiinide taset, on näha, et arvestades katsetulemuste keskmisi, on 

mõlemal katsegrupil piisav immuunsus tagatud (≥ 5,5 g/dl). Samas vaadates mõlemat 
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katsegruppi eraldi on erinevus statistiliselt väga oluline (P < 0,001). See võib tuleneda MPI 

katsegrupis olevate vasikate üldproteiini tasemest vereseerumis, sest antud katsegrupis oli 

vasikaid, kelle passiivne immuunsus ei saanud tagatud või oli väga nõrk (< 5,0 g/dl). 

Samas ternespiim oli keskmiselt hea kvaliteediga ning vasika esmane immuunsus oleks 

pidanud olema tagatud. Sellel põhjuseks võib olla, et vasikas ei saanud ternespiima 

õigeaegselt (1-2 tunni jooksul pärast sündi) (Berge jt 2008; Raaperi 2010), kuna võis 

juhtuda, et öösel sündinud vasikad jäid ootama hommikust lüpsi. Samas põhjuseks võis 

olla ka, et vasika organism ei suutnud piisavalt immunoglobuliine omastada (Beam 2009). 

Vastavalt valemile (1.1) leiti vereseerumi üldproteiinide sisalduse alusel vereseerumi 

immunoglobuliinide (Ig) sisaldus, mis katsegruppide keskmiste sisalduste osas osutus 

samuti statistiliselt oluliselt (P < 0,001) erinevaks. 

Vasikate vereseerumist määratud Ig sisaldus korrigeeriti vasika vanusega (2 päeva) 

vastavalt valemile (1.2). Tulemused näitasid, et KPI katsegrupi kahe-päevaste vasikate 

immunoglobuliinide tase oli vereseerumis oluliselt suurem (x  = 24,2 g/l), kui MPI (x  = 

16,2 g/l) katsegrupi vasikatel. On teada, et vasikas saab passiivse immuunsuse vaid juhul 

kui tema vereseerumis olevate Ig tase 24 – 48 elutunnil on > 10 g/l, vastasel juhul on 

tegemist ebaõnnestunud passiivse immuunsuse ülekandega ehk hüpogammaglobuli-

neemiaga (Wells jt 1996; Weaver jt 2000; Godden 2008). Tabelis 8 on näha, et MPI 

katsegrupis on miinimum tulemus väiksem kui 10 g/l (6, 9 g/l). Kõigi katses osalenud 

loomadel arvestuses esines selline tulemus vaid ühel vasikal.  

Ig sisaldust vereseerumis üle 16 g/l loetakse heaks passiivseks immuunsuseks (Brand jt 

2001; Godden jt 2009; Kalmus 2011). Antud uurimuse MPI katsegrupi pooltel (11) 

vasikatel oli Ig sisaldus madalam (< 16 g /l). Selle eest kõikidel KPI katsegrupi vasikate Ig 

tase oli vahemikus 21,2-30,7 g/l, mis on ülihea. Kui võrrelda varasemate uuringutega, siis 

Beam jt. (2009) uuringus oli suurim Ig sisaldus 32 g/l ning kõige madalam 4 g/l, mis oli 

madalam kui käesolevas uuringus. 

Käesolevas uuringus selgitati ka seoseid vereseerumi ja erinevatel meetoditel määratud 

ternespiima Ig sisalduste vahel, mis olid märgatavad. Ternespiimast Ig määramisel, 

kasutades kolostromeetrit või refraktomeetrit, erilist erinevust ei leitud (vt joonis 8). Samas 

vaadates joonist 9, mis kirjeldab vanusele korrigeeritud vereseerumi ja kolostromeetriga 

mõõdetud ternespiima Ig sisalduste vahelist seost, on näha, et varieeruvus näitude vahel on 
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suhteliselt suur. Võrreldes keskmistega, on kolostromeetriga mõõdetud tulemuste 

standardhälve 3,44 (joonis 9), kuid refraktomeetriga mõõdetuna 2,96 (joonis 10), mis 

tähendab, et refraktomeetriga mõõdetud tulemuste varieeruvus on väiksem ja sellest 

tulenevalt tulemus ise mõnevõrra täpsem. 

 

 

Joonis 9. Vanusele korrigeeritud passiivne immuunsus, g/l (ternespiima 

immunoglobuliinide (Ig) sisaldus on mõõdetud kolostromeetriga) 

 

 

 

Joonis 10. Vanusele korrigeeritud passiivne immuunsus, g/l (ternespiima 

immunoglobuliinide (Ig) sisaldus on mõõdetud refraktomeetriga) 
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Mõlemal juhul on uuritud näitajate vahel ka tugev positiivne korrelatsioon. Kuigi 

kolostromeetriga mõõdetud ternespiima ja vanusele korrigeeritud vereseerumi Ig sisalduste 

vahel on korrelatsioon mõnevõrra väiksem (r = 0,776), kui refraktomeetriga määratud 

ternespiima ja vereseerumi Ig sisalduse vahel ( r = 0,840), siis on mõlemad eespool toodud 

seosed statistiliselt siiski väga olulised (P < 0,001). 

 

 

2.2.2 Passiivse ülekande mõju vasika jõudlusele 

 

Kõigi katses osalenud vasikate sünnimass, mida võib lugeda ka jõudluse nullpunktiks, oli 

keskmiselt 42,3 kg, kõikudes 35,7 kg-st kuni 50,1 kg-ni (tabel 9), mis oli tunduvalt suurem, 

kui Lehtsalu jt (2010) uuringus (keskmine sünnimass 33 kuni 39 kg). Katsegruppidesse, 

mis moodustati vasikate vanusele korrigeeritud vereseerumi immunoglobuliinide (Ig) 

sisalduse alusel, jaotumisel oli vasikate sünnimass 0,6 kg suurem kõrgema passiivse 

immuunsusega (KPI) katsegrupi vasikatel (keskmiselt 42,6 kg) kui madala passiivse 

immuunsusega (MPI) katsegrupi vasikatel (keskmiselt 42,0 kg). Kahe moodustatud 

katsegrupi vahel statistiliselt oluline (P > 0,05) erinevus puudus.  

Tabelis 9 kajastuvatest KPI ja MPI jõudlusandmetest on näha, et katsegruppide vahelised 

erinevused olid märgatavad ning statistliselt olulised (P< 0,05). Erandiks olid neljanda ja 

viienda elukuu ööpäevased massi-iibed, kus tulemused olid hämmastavalt sarnased ning 

statistiliselt ebaolulised (P > 0,05).  

Esimese elukuu möödudes erinesid katsegruppide vahelised keskmised näitajad tunduvalt 

rohkem, KPI ja MPI katsegruppide keskmine kehamass oli esimesel elukuul vastavalt 

59,2 kg ja 56,8 kg. Selline 2,4 kg erinevus väljendus ka KPI katserühma 59 g suuremas 

ööpäevases massi-iibes 
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Tabel 9. Vasikate jõudlusandmed 

  

Näitajad 

Kõrge passiivse immuunsusega 

katsegrupp 

Madala passiivse 

immuunsusega katsegrupp 
   P 

Väärtus 
x  SD Min. Maks. x  SD Min. Maks. 

Sünnimass, kg 42,6 3,1 35,7 49,2 42,0 3,8 35,7 50,1 0,511 

Mass 1. 

elukuul, kg 
59,2 3,5 52,0 64,0 56,8 3,6 51,5 65,0 

0,026 

1. kuu 

ööpäevane 

massi-iive, g 

553 59 400 643 494 80 377 643 
0,008 

Mass 2. 

elukuul, kg 
79,0 3,4 73,5 83,5 74,3 3,5 68,5 80,5 

< 0,001 

2. kuu öö-

päevane 

massi-iive, g 

659 78 533 817 585 108 350 800 
0,011 

Mass 3. 

elukuul, kg 
100,3 2,9 93,5 105,5 97,1 3,0 92,5 103,0 

0,001 

3. kuu öö-

päevane 

massi-iive, g 

711 79 550 900 758 55 650 850 
0,024 

Mass 4. 

elukuul, kg 
121,7 3,2 115,5 128,5 118,5 3,2 111,5 122,5 

0,002 

4. kuu öö-

päevane 

massi-iive, g 

712 88 500 883 714 66 600 850 
0,929 

Mass 5. 

elukuul, kg 
148,0 3,6 141,5 155,0 144,5 3,5 140,0 150,0 

0,002 

5.kuu öö-

päevane 

massi-iive, g 

877 46 783 950 867 75 733 967 
0,617 

Mass 6. 

elukuul, kg 
171,9 5,2 162,0 181,0 167,1 3,5 162,0 173,0 

< 0,001 

6. kuu öö-

päevane 

massi-iive, g 

799 75 650 933 751 46 667 833 
0,013 

x -aritmeetiline keskmine; SD- standardhälve; Min. –minimaalne mass; Maks. – maksimaalne mass 

 

Sellest tulenevalt on korrelatsioonanalüüsi käigus leitud, et vasikate passiivne immuunsus 

ja esimese elukuu ööpäevane massi-iive on küll omavahel positiivselt seotud (r = 0,41; 

P < 0,01), kuid võttes arvesse mõõdetud tunnuste suurt varieeruvust saab vanusele 

korrigeeritud immunoglobuliinide sisalduse alusel vereseerumis ära kirjeldada ainult 

16,8 % katseloomade esimese elukuu ööpäevasest massi-iibest (joonis 11). 
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Joonis 11. Vanusele korrigeeritud immunoglobuliini (Ig) sisalduse mõju vasika esimese 

elukuu ööpäevasele massi-iibele 

 

Katseloomade teisel elukuul, mis oli ühtlasi ka vasikate peamiseks võõrutamise vanuseks 

(kuna kasvult väiksemad vasikad said piima kauem kui kasvult suuremad vasikad, oli 

võõrutusperiood vastavalt 2-3 kuud), erinesid katsegruppide keskmised kehamassid 

oluliselt, kusjuures KPI katsegrupi keskmine kehamass oli 4,7 kg suurem võrreldes MPI 

katsegrupi kehamassiga (vt tabel 9). Võõrutamist uurinud Bjorklund´i ja Heins´i (2013) 

uuringus oli kahekuuse vasika keskmine võõrutusmass 79,2 kg, mis oli küll suurem kui 

antud uuringus osalevatel katseloomadel keskmisena (76,7 kg), kuid sarnanes KPI 

katsegrupi keskmise massiga (79 kg) võõrutamisel. KPI ja MPI katsegruppide ööpäevane 

massi-iive oli vastavalt 659 g ja 585 g. Nagu esimesel, oli ka teisel elukuul passiivse 

immuunsuse ja ööpäevase juurdekasvu vahel keskmise tugevusega positiivne seos 

(r = 0,34), samas oli see võrreldes esimese elukuuga mõnevõrra nõrgem. 

Ka kolmandal elukuul erinesid katsegruppide keskmised ööpäevased massi-iibed 

(P = 0,024). Tulemuste põhjal on näha, et MPI katsegrupi vasikate ööpäevane juurdekasv 

on tõusnud, olles 47 g suurem kui KPI katsegrupi vasikatel. Passiivse immuunsuse ja 

kolmanda elukuu ööpäevase massi-iibe vahel on nõrk (r = 0,24) negatiivne seos. Arvatav 

põhjus võib olla vasikate võõrutusest tingitud stressis. Sarnaselt meie katseandmetele 

leidsid ka Akbulut jt (2003), et võõrutusperioodil on passiivse immuunsuse ja juurdekasvu 
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vahel nõrk negatiivne seos. Ka nemad tõid põhjuseks vasikate piimalt võõrutuse ja sellele 

järgneva stressi  

Siiski vaadates läbivalt kogu kolme kuu kasvuperioodi, leidsime, et MPI katsegrupi 

vasikad olid 3,4 kg väiksemad, kui KPI katsgrupi vasikad. Seega kasvasid KPI katsegrupi 

vasikad vasikad 28 g ööpäevas kiiremini. 

Neljanda ja viienda elukuu keskmine ööpäevane massi-iive katserühmades statistiliselt 

oluliselt ei erinenud. Kuuendal elukuul oli erinevus taaskord märgatav. KPI katsegrupi 

ööpäevane massi-iive oli 48 g suurem kui MPI katsegrupi vasikatel. Samas minimaalne ja 

maksimaalne ööpäevane massi-iive varieerus mõlemas katsegrupis 650 g ja 900 g vahel.  

Vaadeldes vasikate kehamassi kogu katse jooksul näeme, et mõlema katsegrupi vasikate 

kasv kulges vaid tõusvas trendis (joonis 12). KPI katsegrupi vasikate kehamass on juba 

esimesel kuul suurem võrreldes MPI katsegrupiga ning see vahe säilis kuni katse lõpuni. 

 

 

Joonis 12. Vasikate kasvukõver kuue kuu lõikes (KPI- kõrge passiivse immuunsusega katsegrupi 

vasikate kasvukõver; MPI- madala passiivse immuunsusega kastegrupi vasikate kasvukõver; * P <0,05; 

** P < 0,01; *** P < 0,001; ülemine ja alumine vearibad kirjeldav KPI ja MPI katsegruppide standardviga) 

 

Et kasvukõverat paremini mõista on joonisel 13 kirjeldatud vasikate ööpäevast juurdekasvu 

kuue kuu kestel. Kuigi joonisel 12 on näidatud, et KPI katsegrupp oli kuni katse lõpuni 
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suurema kehamassiga, on joonisel 13 näha, et kolmandal elukuul on MPI katsegupi massi-

iive 47 g suurem kui KPI katsegrupil (MPI -758 g; KPI - 711g).  

 

 

Joonis 13.  Vasikate ööpäevane juurdekasv kuue kuu vältel (KPI- kõrge passiivse immuunsusega 

katsegrupi vasikate ööpäevase juurdekasvukõver; MPI- madala passiivse immuunsusega katsegrupi vasikate 

ööpäevase juurdekasvukõver; * P <0,05; ** P < 0,01; ülemine ja alumine vearibad kirjeldav KPI ja MPI 

katsegruppide standardviga) 

 

Selle põhjuseks võib olla kasvult väiksemate vasikate hilisem võõrutamine (farmi reeglite 

kohaselt võõrutati vasikad kahe kuuselt, kuid tingimusel, et nende kehamass oli 80 kg. 

Väiksemad vasikad said piimajooki edasi, kuni saavutati vajalik kehamass). MPI 

katsegrupi vasikad, kelle keskmine võõrutusvanus oli suurem, said piimaasendaja jooki 

kauem. Nende juurdekasvu tagasilöök neljandal elukuul oli tunduvalt järsem, kui KPI 

katsegrupi vasikatel (vt joonis 13). KPI katsegrupi vasikate toibumine piimaperioodi 

võõrutusest kulges rahulikumalt, keskmine massi-iive tõusis kuuga vaid 1 grammi võrra 

ööpäevas, samas kui MPI katsegrupi vasikatel langes 44 g ööpäevas. 

Neljandal elukuul oli vasikate keskmine ööpäevane massiiive sama nii KPI kui MPI 

katsegrupil (vt joonis 13). Tulemustest selgus, et kuuenda elukuu massi-iive oli MPI 

katsegrupil vähenes 38 g enam kui KPI katsegrupil (vastavalt KPI 78 g ja MPI 116 g 

ööpäevas). Põhjuseks arvame olevat startersöödast võõrutamine ning sellele järgnenud 

vasikate stressi seisund. 
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Vaadates läbivalt kogu kuue kuu pikkust vasikate üleskasvatamise perioodi, leidsime, et 

KPI katsegrupi vasikad kasvasid ööpäevas keskmiselt 23 g kiiremini ja nad olid 4,9 kg 

raskemad kui MPI katsegrupi vasikad. Tulemustest lähtuvalt on kõrgema passiivse 

immuunsusega vasikatel võõrutusjärgne kohanemine kergem. Sarnastele meie katse 

tulemustele leidsid ka Berge jt (2008) ja Beam jt (2009) oma uuringutes, et suurema 

passiivse immuunsusega vasikate jõudlus on suurem. 

 

2.2.3 Passiivse ülekande mõju vasika tervisele 

 

Katseloomade tervist hinnati nelja palli süsteemis lisas 1 toodud skeemi järgi. Hästi on 

kinnitust leidnud, et vasikate passiivne immuunsus on seotud ternespiimast saadud 

immuunoglobuliinidega, mis tagavad vasikate immuunkaitsevõime esimestel elukuudel 

(Weaver jt 2000; Heinrichs, Jones 2003; Pauletti jt 2003; Garcia, Daly 2010).  

Tabelis 10 on toodud katseloomade keskmised terviseandmed, mis kirjeldavad vasikate 

kolme esimest elukuud, kus vasika põhiliseks imuunsusallikaks on ternespiimast saadud ja 

omastatud immunoglobuliinide (Ig) hulk. See on ajajärk vasika elus, mis algab passiivse 

immuunsusega ning ajapikku läheb üle aktiivseks. Kolmandaks elukuu lõpuks olid kõik 

vasikad piimalt võõrutatud. 

Katsetulemustest on näha, et katsegruppide vahelised erinevused tervisenäitajate osas olid 

märgatavad ning statistliselt olulised (P < 0,05). KPI katsegrupi loomad olid tervemad ning 

haigestumise nähtude kordi (sagedust) täheldati tunduvalt vähem kui MPI katsegrupis. 

Sama ledsid ka Moraes jt. (2000), kes uurisid passiivse immuunsuse mõju juurdekasvule ja 

suremusele, ja Williams jt. (2014), kes uurisid passiivse immuunsuse mõju 

võõrutusjärgsele tervisele. 

Käesolevas katses täheldati suurimat erinevust rooja skoori ja silmade / kõrvade skoori 

puhul. Vasikad kelle Ig sisaldus seerumis oli madalam (< 21 g/l), põdesid kõhulahtisust 

(diarröad) tunduvalt rohkem ning kauem (keskmiselt 1,56 haiguskorda) kui vasikad, kelle 

Ig sisaldus seerumis oli kõrgem (> 21 g/l), olles KPI ja MPI katsegrupis vastavalt 3,26 ja 

4,82 korda. 
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Tabel 10. Tervise hindamine piimaperioodil ( kuni kolm elukuud)  

Näitajad 

KPI 

katsegrupp 

MPI 

 katsegrupp 
P 

väärtus 
x  SD Min Maks x  SD Min Maks 

IgG sisaldus, g/l 24,21 3,07 21,19 30,70 16,47 4,04 6,91 20,23 < 0,001 

Silmade, kõrvade skoor       

Keskmine 0,04 0,02 0,01 0,10 0,08 0,04 0,03 0,18 < 0,001 

Juhtumite arv 3,48 1,83 1,00 9,00 5,41 3,57 1,00 11,00    0,030 

Rooja skoor       

Keskmine 0,06 0,02 0,03 0,09 0,10 0,02 0,07 0,22 < 0,001 

Juhtumite arv 3,26 1,84 1,00 9,00 4,82 2,75 1,00 13,00    0,030 

Rektaalse temperatuuri skoor      

Keskmine 0,04 0,03 0,01 0,13 0,07 0,05 0,01 0,16 < 0,001 

Juhtumite arv 3,26 1,84 1,00 9,0 5,23 3,60 1,00 13,00    0,061 

Respiratoorne skoor       

Keskmine 0,00 0,01 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00 0,20 0,017 

Juhtumite arv 0,22 0,52 0,00 2,00 1,5 2,28 0,00 7,00 0,017 
x - tervise andmete aritmeetiliste keskmiste keskmine tulemus; SD- tervise andmete keskmine standardhälve; 

Min.- minimaalne tulemus; Max.-maksimaalne tulemus; MPI- madala pasiivse immuunsusega; KPI-kõrge 

passiivse immuunsusega; Ig sisaldus- 2 päevasele vasika immunoglobuliinide sisaldus vere seerumis 

 

Tulemustest lähtuvalt on passiivse immuunsuse ja rooja skoori vahel väga tugev (r = 0,71) 

negatiivne korrelatsioon. See tähendab, et mida kõrgem on vasika Ig tase vereseerumis, 

seda vähem esineb neil kõhulahtisust (1 g võrra suurem immunoglobuliinide sisaldus 

vasikate vereseerumis parandab nende rooja skoori 0,006 palli võrra) (joonis 14).  

 

 

Joonis 14. Passiivse immuunsuse mõju rooja skoorile (kuni kolme kuustel vasikatel) (Ig- 

immunoglobuliinid) 
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Samas ei tohiks märkimata jätta, et väikesel osal MPI katsegrupi vasikatest on vastava 

skoori hinne ja ka sagedus madalam (1), mis tähendab, et tulemus on kohati parem kui KPI 

katsegrupi vasikatel, kus maksimaalselt esines ühe looma kohta 9 juhtumit (tabel 10). 

Sarnaselt eelnevate tervise näitajate skoori ja passiivse immuunsuse seosele oli silmade / 

kõrvade skoori ja passiivse immuunsuse vahel samuti negatiivne kuid, keskmise 

tugevusega (r = 0,54) seos.  

Joonisel 15 toodud regressioonivõrrand kirjeldab vanusele korrigeeritud Ig sisalduse alusel 

vereseerumis ära 29% katseloomade silmade / kõrvade skoor varieeruvusest, samas kui 

rooja skoori varieeruvus on kirjeldatav enam kui 49% ulatuses (joonis 14). 

 

 

Joonis 15. Passiivse immuunsuse mõju silmad, kõrvad skoorile (kuni kolme kuustel 

vasikatel) (Ig- immunoglobuliinid) 

 

Siinkohal võib väita, et emalt saadud suurem passiivne immuunsus tagab vasikatele 

stabiilsema seedeprotsessi ja tekitab vähem terviseprobleeme. Lisaks, joonistele 15 ja 16 

toodud regressioonivõrrandite alusel saab prognoosida tervisandmete skoori arvestades 

vasika immunoglobuliinide sisaldust vereseerumis. 

Silmade ja kõrvade skoor oli suures osas seotud kõhulahtisusega, mis kaasas endaga ka 

rektaalse temperatuuri tõusu (≥ 38,5°C, skoor ≥ 1). Tabelist 10 on näha, et rektaalse 
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temperatuuri tõusu esines mõlemas grupis, ent MPI grupi keskmine temperatuuri tõusu 

sageduste arv oli märgatavalt suurem (keskmiselt 1,97 haiguskorda), olles KPI ja MPI 

katsegrupis vastavalt 3,26 ja 5,23 korda. Seega temperatuuri ja rooja skoori vahel oli väga 

tugev positiivne korrelatsioon (r = 0,89, P < 0,001). 

Statistiliselt oluline erinevus oli ka respiratoorse skoori puhul. Kuigi vasikate köhatamist 

täheldati mõlemas katsegrupis, ei olnud KPI katsegrupis kordagi vaja ravida hingamisteede 

haigusi. Vastupidiselt KPI katsegrupile, haigestusid respiratoorsesse haigusesse (kopsu 

põletikku) kolm MPI katsegrupi vasikat. 

On teada, et loomade tervis mängib suurt rolli tootlikuses, sh ka juurdekasvus (Moraes jt 

2000; Williams jt 2014). Siinkohal tuleks märkida, et uurides vasikate jõudluse ja tervise 

vahelist seost, leidsime, et kõige tugevam seos on rooja skoori ja keskmise ööpäevase 

massi-iibe (r = 0,53; P < 0,001) aga ka keskmise elusmassi (r = 0,38; P < 0,04) vahel. Ka 

varasemates uuringutes on leitud, et vasikate juurdekasvu on seostatud ebapassiivse 

immuunsusega. Quigley jt. (1995) leidsid, et madala või puuduliku passiivse 

immuunsusega vasikate juurdekasv on väiksem, kuna nad on rohkem haigemad kui kõrge 

passiivse immuunsusega vasikad. Nagu ka meie, tõid nad tulemustes välja, et statistiliselt 

oluline (P < 0,001) seos on massi-iibe ja rooja skoori vahel.  

Käesolevas uuringus mõjutas jõudlust ka temperatuuri skoor, kuid vähem kui rooja skoor  

(r = 0,49), olles samuti statistiliselt väga oluline (P < 0,001). 

Vaadeldes läbivalt kogu katseperioodi (kuus kuud) (tabel 11), on näha, et tulemused väga 

ei muutu. Seda põhjusel, kuna kolmandast kuuenda elukuuni vähenesid haigusilmingud 

ning mõlema katsegrupi vasikad olid tervemad kui esimesel kolmel kuul. Samas KPI 

katsegrupi loomad olid tervemad ja neil esines haigusjuhtumeid vähem kui MPI katsegrupi 

vasikatel.  

Kõige paremini kirjeldavad katseloomade tervist juhtumite sagedused. Kui silma nõret ja 

kõrvade ebanormaalset asetust täheldati KPI katsegrupis keskmiselt 4,74 korda siis MPI 

katsegrupil oli selliste juhtumite arv ligi kahekordne (8,59). Respiratoorse skoori puhul oli 

MPI katsegrupis (1,59) juhtumeid suisa üheksa korda rohkem kui KPI katsegrupis (0,17). 

Kõige rohkem esines rooja konsistentsi muutuste ja rektaalse temperatuuri tõusuga seotud 

juhtumeid, kokku 18 korda. Respiratoorseid juhtumeid täheldati kõige rohkem 12nel korral 
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ühe looma kohta. Kõige vähem esines respiratoorseid (0) juhtumeid ühe looma kohta, mis 

tähendab et paljud katseloomad ei põdenud kordagi respiratoorst haigust. 

 

Tabel 11. Vasikate tervise hindamine katseperioodi lõpuni (kuni kuus elukuud) 

Näitajad 

KPI 

 katsegrupp 

MPI 

 katsegrupp 
P 

väärtus 
x  SD Min Maks x  SD Min Maks 

IgG sisaldus, g/l 24,21 3,07 21,19 30,70 16,47 4,04 6,91 20,23 < 0,001 

Silmade / kõrvad skoor       

Keskmine 0,03 0,02 0,01   0,09 0,06 0,03 0,02 0,13 < 0,001 

Juhtumite arv 4,74 3,09 1,00 16,00 8,59 4,52 3,00 17,00    0,002 

Rooja skoor       

Keskmine 0,04 0,02 0,01 0,09 0,10 0,04 0,01 0,22 < 0,001 

Juhtumite arv 4,52 3,13 1,00 16,00 8,27 4,39 3,00 18,00    0,002 

Rektaalse temperatuuri skoor      

Keskmine 0,03 0,02 0,01 0,11 0,06 0,03 0,02 0,12 < 0,001 

Juhtumite arv 4,57 3,30 1,00 17 7,70 4,41 3,00 18,00    0,003 

Respiratoorne skoor       

Keskmine 0,00 0,00 0,00 0,01     0,01 0,03 0,00 0,11 0,039 

Juhtumite arv 0,17 0,39 0,00 2,00 1,59 3,00 0,00 12,00 0,045 
x - tervise andmete aritmeetiliste keskmiste keskmine tulemus; SD- tervise andmete keskmine standardhälve; 

Min.- minimaalne tulemus; Max.-maksimaalne tulemus; MPI- madala pasiivse immuunsusega; KPI-kõrge 

passiivse immuunsusega; Ig sisaldus- 2 päevasele vasika immunoglobuliinide sisaldus vere seerumis 

 

Siinkohal peaks märkima, et võrreldes tabeleid 10 ja 11, täheldati peamisi haigusnähtude 

sagedusi just kolmel esimesel elukuul, kui vasika enda ehk aktiivne immuunsus oli veel 

nõrk või olematu ning vasika tervislik seisund oli tugevalt seotud passiivse immuunsusega 

Tulenevalt t-testi abil leitud P väärtusest, mis on sisuliselt kogu katseperioodi vältel olnud 

nii oluline (P < 0,001) kui ka vähem oluline (P < 0,05), on passiivse immuunsuse ja tervise 

vahel peamiselt tugev korrelatsioon.  

Antud tulemustest võib järeldada, et mida kõrgem on immunoglobuliinide sisaldus veres 

seda tugevam on vasika immuunsüsteem ning seda tervem ta on. Ka varasemates 

uuringutes on leitud, et kõrge passiivne immuunsus tagab tervema looma (Priestley jt 

2013; Conneely jt 2014).  
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3 KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 
 

Käesolevas magistritöös anti kirjanduse põhjal ülevaade vasika seedesüsteemi iseärasustest 

ja olulistest nüansidest söötmises kuni vasika kuuenda elukuuni; ternespiimast, kui 

vastsündinud vasika põhisöödast, selle olulisusest ning sellest tulenevast passiivsest 

immuunsusest. Selle uurimustöö eesmärgiks oli tootmiskatse abil määrata ternespiima 

kvaliteedi mõju passiivsele immuunsusele, aga ka passiivse immuunsuse (kõrge passiivne 

immuunsus - KPI versus madal passiivne immuunsus - MPI) mõju vasika jõudlusele ja 

tervisele. 

Uuring viidi läbi Järvamaal Järva-Jaani vallas paiknevas põllumajandusettevõttes 

Metstaguse Agro OÜ. Katse tarvis koguti andmeid 46-lt lehmvasikalt, kes sündisid 2014 

aasta suvekuudel (mai – august). Katseloomad jaotati teisel päeval vereseerumist määratud 

immunoglobuliinide sisalduse alusel kahte katsegruppi: KPI (Ig sisaldus veres ≥ 21 mg/ml) 

ja MPI (Ig sisaldus veres ≤ 21 mg/ml). Katse kestis kuus kuud. Kogu katseperioodi kestel 

hinnati vasikate tervist (vastavalt tervise hindamisekriteeriumitele – nina ja silmanõre 

iseloom; kõrvade-, rooja-, köha- ja temperatuuri skoor) igapäevaselt. Iga 30 päeva järel 

määrati vasikate kehamass mõõtelindi abil. Katsetulemused analüüsiti kasutades 

tabelarvutusprogrammi MS Excel 2010. 

Kirjandusallikate ja uurimistulemuste põhjal võib teha järgmised järeldused: 

 Ternespiima määramisel kolostromeetriga või refraktomeetriga erilist erinevust ei 

täheldatud. Kolostromeetri ja refraktomeetri näitude vahel oli tugev positiivne 

korrelatsioon (r = 0,98; P < 0,001). Mõlema tulemus on usaldusväärne ning annab 

ülevaate ternespiima kvaliteedist, kui määrata temperatuuril 20°C. Kuid 

ternespiima kvaliteedi mõju passiivsele immuunsusele tuli paremini esile 

refraktomeetrit kasutades (r = 0,84; P < 0,001). 

 Vasika vanusele korrigeeritud vereseerumi- ja ternespiima immunoglobuliinide 

sisalduse vahel oli tugev positiivne korrelatsioon (r = 0,84 refraktomeetriga ja 

r = 0,77 kolostromeetriga mõõtes) ning katsegruppide vaheline erinevus antud 
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näitajate baasil oli statistiliselt oluline (P < 0,001). Mida kõrgem immuno-

globuliinide sisaldus oli ternespiimas seda kõrgem oli ka nende sisaldus vasika 

veres. 

 Joodetav ternespiima kogus erilist mõju passiivsele immuunsusele ei avaldanud 

(P = 0,793), olulisem on ternespiimast saadud immunoglobuliinide hulk. 

 Uuringus selgus, et mida suurem on immunoglobuliinide sisaldus vasika 

vereseerumis, seda paremini vasikas kasvab. Kõrge passiivse immuunsusega 

vasikad kasvasid paremini nii passiivse immuunsuse perioodil (esimesel elukuul) 

kui ka ülejäänud katseperioodil. Vaadates läbivalt kogu kuue kuu pikkust vasikate 

üleskasvatamise perioodi, leidsime, et KPI katsegrupi vasikad kasvasid ööpäevas 

keskmiselt 23g kiiremini ja nad olid 4,9 kg raskemad kui MPI katsegrupi vasikad. 

 Piimaperioodi võõrutusele järgneval elukuul oli vasikate passiivse immuunsuse ja 

massi-iibe vahel nõrk (r = -0,24) negatiivne seos. KPI katsegrupi vasikate 

kohanemine piimaperioodi võõrutusest kulges rahulikumalt, keskmine massi-iive 

tõusis kuuga vaid 1 grammi võrra ööpäevas, samas kui MPI katsegrupi vasikatel 

langes 44 g ööpäevas. Pärast startersöödast võõrutamist vähenes MPI katsegrupi 

massi-iive 38 g rohkem kui KPI katsegrupil. Sellest võib järeldada, et kõrgema 

passiivse immuunsusega vasikatel on võõrutusjärgne kohanemine kergem. 

 Tulemustest lähtuvalt põdesid vasikad kõhulahtisust peamiselt kolmel esimesel 

elukuu, sellest tulenevalt on passiivse immuunsuse ja rooja skoori vahel väga tugev 

(r = 0,71; P < 0,001) negatiivne korrelatsioon. Katsgruppide vaheline erinevus 

antud näitaja osas oli statistiliselt väga oluline (P < 0,001). 

 Silmanõre iseloom ja kõrvade ebanormaalne asetus oli suures osas seotud 

kõhulahtisusega, mis kaasas endaga ka rektaalse temperatuuri tõusu (skoor ≥ 1; 

≥ 38,5°C). Rektaalse temperatuuri tõusu esines mõlemas katsegrupis, ent MPI 

katsegrupi keskmine temperatuuri tõusu sageduste arv oli märgatavalt suurem (1,97 

haiguskorda), olles KPI ja MPI katsegrupis vastavalt 3,26 ja 5,23 korda. Sellest 

tulenevalt oli temperatuuri ja rooja skoori vahel väga tugev positiivne korrelatsioon 

(r = 0,89; P < 0,001). 

 Uurides vasikate jõudluse ja tervise vahelist seost, leidsime, et rooja konsistentsi 

(skoori) muutus mõjutavad vasikate elusmassi (r = 0,38; P < 0,04) ja massi-iivet 

(r = 0,53; P< 0,001). 
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 Mida kõrgem immunoglobuliinide sisaldus on vasika vereseerumis, seda tervem on 

loom. Läbivalt kogu kuue kuu tervise hinnangute analüüsil selgus, et vasikatel, 

kellel passiivne immuunsus on tugevam, täheldati vähem haigusnähtusid 

(keskmiselt 4,78 haiguspäeva), kui vasikatel, kellel see oli nõrgem (keskmiselt 9,59 

haiguspäeva).  
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SUMMARY 
 

This Master´s thesis gives an overview, based on the literature, of calf digestive 

peculiarities and important feeding nuances of calves at up to six months of age. It also 

gives an overview of colostrum as a newborn calf basal diet, its importance and resulting 

passive immunity. The aim of this study was to determine the effects of colostrum quality 

on passive immunity, but also effects of passive immunity (high passive immunity - KPI 

versus low passive immunity - MPI) on calves’ health and performance. 

The study was conducted on named Metstaguse Agro OÜ farm, which is located in Järva-

Jaani, Järva county. Forty-six heifer calves were sampled for the test, who were born in the 

summer months in 2014 (May – August). Calves were divided into two groups, based on  

immunoglobulin  blood concentration: KPI (Ig in the blood > 21 mg / ml) and MPI (Ig in 

the blood < 21 mg / ml). The duration of the experiment was six months. Throughout the 

test period  measurements of calves were evaluated (according to Health Assessment 

criteria : nasal discharge, eye-, ear-, faecal-, cough scores and rectal temperature) on a 

daily basis. After every 30 days body weights of calves measuremed. The eksperimental 

data was processed by useing MS Excel 2010. 

Literary sources and research results lead to the following conclusions: 

 Colostrum quality was determined with a hydrometer and a refractometer, but 

significant differences were not observed. Between hydrometer and refractometer 

measurements there was a strong positive correlation (r = 0,98; P < 0,001). This 

result is both reliable and reflects the quality of colostrum, as determined at a 

temperature of 20° C. Effects on the quality of the colostrum on passive immunity 

were better highlighted using a refractometer (r = 0,84; P < 0,001). 

 Between immunoglobulin concentration in calves’ blood serum, which were 

corrected for age of calf, and the immunoglobulin concentration in colostrum were 

strongly positively correlated (r = 0,84 for refractometer and r = 0,77 for 

hydrometer measurements). Differences between experimental parameters between 

test groups were statistically significant (P < 0,001). A higher level of 
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immunoglobulin concentration in colostrum is associated with a higher level of Ig  

the calves’ blood serum. 

 It was concluded that there were no effects of colostrum on passive immunity 

(P = 0,793). No matter how much the calf drinks, the key is how much 

immunoglobulin  they receive. 

  A higher concentration of immunoglobulin in the blood serum of calves resulted in 

performance of the calves. The KPI test group calves grew more than the other 

group in the passive immunity period in particular (the first month of life), but also 

throughout the test period. Looking throughout the six-month period, the KPI 

experimental group of calves increased by an mean of 23 g a day faster, and were 

4,9 kg heavier, at the end of the test than the MPI test group of calves. 

 In the weaning period calves passive immunity and weight gains were weakly 

correlated (r = 0,24). KPI test group calves recovery from milk period weaning was 

easier. Median weight gain was only 1 gram per day, while MPI group calves 

weight gain was - 44 grams per day. After the starter weaning weight gain in MPI 

test group was 38 g per day more than KPI test group. It was concluded that the 

higher passive immunity in calves postweaning adaptation easier. 

 Regarding calves suffering from diarrhoea in the first three months of life, there 

was a strong (r = 0,71; P < 0,001) negative correlation between passive immunity 

and faecal scores. Differences beween KPI and MPI test groups was statistically 

highly significant (P < 0,001). 

 The eyes and ears scores was associated with diarrhoea, which was indicated by a 

rectal temperature increase (score ≥ 1; ≥ 38,5 ° C). Rectal temperature increase 

occurred in both groups, but the MPI group mean frequencies of temperature 

increase were significantly higher (1,97 sick days), for the KPIs and MPI 

experimental groups this was respectively 3,26 and 5,23 sick days Thus, 

temperature and faecal score had a very strong positive correlation (r = 0,89; 

P <0.001). 

 Examining the link between health and performance of the calves, the strongest 

link was found between faecal score and weight gain (r = 0,53; P < 0,001) and also 

between faecal score and body weight (r = 0,38; P < 0,04). The difference between 

the experimental parameters and the testgroups was statistically significant 

(P < 0,001) 



65 
 

 The higher concentration of Ig in calf blood serum indicates a healthier animal. 

Throughout the six-month review of health analysis it was shown that the calves 

with passive immunity were stronger and healthier, fewer symptoms were observed 

(an average of 4.78 sick-days) than in calves with lower immunity (an average of 

9.59 days of sickness). High passive immunity calves’ better health condition was 

better up to the end of the test period. 
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Lisa 1. Vasika tervise hindamise kriteeriumid 
Vasika tervise hinne / skoor 

0 1 2 3 

Ninanõre iseloom 

                
Normaalne 

seroosne eritis 

Vähene ühepoolne 

hägune eritis 

Kahepoolne hägune 

või rohke limane eritis 

Rikkalik 

kahepoolne 

limamädane eritis 

Silmanõre iseloom 

               

Normaalne 
Vähene silmade 

nõretamine 

Mõõdukas 

kahepoolne silmade 

nõretamine 

Tugev silmade 

nõretamine 

Kõrvade hinne / skoor 

               

Normaalne 
Kõrvade võbistamine 

või pea raputamine 

Kerge ühepoolne 

lonti vajumine 

Pea viltu hoidmine või 

kõrvade kahepoolne 

lonti vajumine 

Rooja hinne / skoor 

                      

Normaalne 
Veidi laialivalguv, 

pastajas 

Vedel, kuid ei valgu 

allapanu sisse 

Vesine, valgub 

allapanu sisse 

Köha hinne / skoor 

Puudub 
Indutseeritud üksikud 

köhatused 

Indutseeritud korduvad 

köhatused või ajutine 

spontaanne köha 

Pidev spontaanne 

köha 

Rektaalne temperatuur, °C 

38,0 – 38,4 38,5 – 38,9 39,0 – 39,4 ≥ 39,5 
                 Allikas: (http://www.vetmed.wisc.edu/dms/fapm/fapmtools/8calf/calf_health_scoring_chart.pdf) 

  

http://www.vetmed.wisc.edu/dms/fapm/fapmtools/8calf/calf_health_scoring_chart.pdf
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