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Projekt Kinnisperioodi söötmisstrateegia välja töötamine kõrge 

aretusväärtusega piimakarjale (viitenumber 616215780001) 
 

LÕPPARUANNE 
 

Taotleja esindaja 

andmed 

Toomas Kulu, 54005111, toomas@tormapou.ee 

Taotleja 

kontaktandmed 

Torma POÜ, Kesk tn 6, 48502, Torma alevik, Jõgeva maakond, Eesti 

Vabariik. 

Projekti partneri 

kontaktandmed 

Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini- ja loomakasvatuse instituut, 

Söötmisteaduse õppetool, F. R. Kreutzwaldi 46, Tartu, Tartu maakond, 

Eesti Vabariik. Meelis Ots, 7313474, meelis.ots@emu.ee 

Projekti 

lühikokkuvõte 

Projekti eesmärk oli välja töötada Eesti tingimustesse sobiv ja 

kaasaegsetel seisukohtadel põhinev piimakarja kinnisperioodi söötmis-

strateegia.  

Esiteks tuli välja selgitada lehmadele päevas söödetav energia hulk, 

mille korral toitumus kinnijätmisest ettesöötmise alguseni ehk 

puhkeperioodil ei muutu. Selleks moodustati kolm katserühma, kellele 

söödeti puhkeperioodil vastavalt 85 MJ, 100 MJ või 115 MJ 

metaboliseeruvat energiat päevas. Selgus, et puhkeperioodil 

söödetava/saadava metaboliseeruva energia hulk lehma kohta päevas ei 

mõjutanud poegimisjärgset vere metaboliitide kontsentratsiooni (v.a 

glükoos) ega piimarasva rasvhapete osakaalu ja rasvhapete suhteid. 

Seevastu lehmade kinnijätmisel hinnatud toitumusel oli (sarnaselt 

poegimisaegse toitumushinde teadaolevale mõjule) oluline mõju 

poegimisjärgsele ainevahetusele. Seetõttu on oluline jälgida, et 

kinnijätmisel oleks lehmade toitumus võimalikult lähedane 

poegimisaegsele toitumusele (vahemikus 3,25-3,50) ja söötmise 

eesmärk puhkeperioodil peaks olema poegimiseks sobiva toitumuse 

säilitamine. Selgus, et päevane metaboliseeruva energia kogus 85 MJ 

säilitab liiga madalat (3,24), 100 MJ sobivat (3,44), aga 115 MJ liiga 

kõrget (3,89) toitumust. Sellest tulenevalt võib sobiva toitumushinde 

hoidmiseks pidada õigeks kui puhkeperioodi söödaratsioon on 

koostatud selliselt, et söödava/saadava metaboliseeruva energia hulk 

lehma kohta on 95-100 MJ päevas.  

Teiseks uuriti ettesöötmise mõju üleminekuperioodi ainevahetusele ja 

jõudlusele. Moodustasime kaks katserühma, kontrollrühmale söödeti 

puhkeperioodi sööta terve kinnisperioodi, ettesöötmise rühm sai kolm 

viimast poegimiseelset nädalat jõusöödarikkamat sööta. Leidsime, et 

poegimiseelse söötmise mõju piimajõudlusele, vasika sünnikaalule, 

ternespiima kvaliteedile ning looma ainevahetust iseloomustavale vere 

metaboliitide sisaldusele ja piima rasvhappelisele profiilile oli väike. 

Seega ei ole traditsiooniline ettesöötmine tingimata vajalik. 

Projekti kestel tutvustati selle temaatikat, kulgu ja saadud tulemusi 

erialases ajakirjanduses, konverentsidel ja õppepäevadel. Esineti 

mitmete ettekannetega (sh suulist) rahvusvahelistel teaduslikel 

konverentsidel.  

Projekti raames koostati läbiviidud võrdluskatsete baasil Eesti 

tingimustele sobivaim piimakarja kinnisperioodi söötmisstrateegia. 

Märksõnad Piimaveised, söötmine, kinnisperiood 

mailto:meelis.ots@emu.ee
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1. Sissejuhatus 
 

Eestis on viimastel aastakümnetel tehtud järjekindlat ja tõhusat aretustööd piimaveiste 

toodanguvõime tõstmiseks. Loomade heaolu tähtsustamisest lähtuvalt on parandatud veiste 

pidamistingimusi. Söötmiskorraldus on teadlik ja eesmärgipärane. Parandatud on põhisöötade 

(eeskätt silo) kvaliteeti. Söödaratsioonide koostamisel minnakse sügavuti, need on täpsed ja 

võtavad arvesse üha enam parameetreid. Seda kõike tehakse selleks, et tagada kõrge 

aretusväärtusega piimakarja igakülgne toitefaktoritega varustatus, hea tervis ja jõudlus ning 

pikaealisus. 

Eestis on senistes piimaveistega läbi viidud uuringutes enam tähelepanu pööratud 

laktatsiooniperioodi lehmade söötmisega seotud küsimustele, kinnislehmade söötmisega 

seonduv on aga jäänud tahaplaanile. Sellest tulenevalt seati uuringu lähteülesandeks välja 

töötada Torma POÜ-le Eesti tingimustesse sobiv ja kaasaegsetel seisukohtadel põhinev 

piimakarja kinnisperioodi söötmisstrateegia, mille  tulemusena paraneb piimalehmade tervis, 

karjas püsimine, heaolu ja produktiivsus. Selleks tuli kõigepealt välja selgitada puhkeperioodi 

söödaratsiooni energiakontsentratioon, mille korral lehmade toitumushinne kinni jätmisest 

ettesöötmise alguseni (ca 21 päeva enne loodetavat poegimist) ei muutu. Leitud optimaalset 

puhkeperioodi söödaratsiooni energiakontsentratsiooni rakendades oli ülesanne uurida 

ettesöötmise mõju lehmade tervisele ja jõudlusnäitajatele üleminekuperioodil. 

 

2. Metoodika 

 

Kõigis projekti etappides kasutati järgnevaid metoodikaid. Katsete ülesehituse erimetoodikad 

on täpsemalt kirjeldatud vastava peatüki alguses. 

Katselehmade toitumus. Lehmade toitumust hinnati viie-pallisel skaalal (Ferguson et al., 

1994)1 järgmise skeemi alusel: kinnijätmisel (u 60 päeva enne poegimist), ettesöötmise gruppi 

viimisel (või umbes 21 päeva enne loodetavat poegimist) ning alates poegimisest nädalase 

intervalliga kuni kuuenda poegimisjärgse nädalani.  

                                                           
1 Ferguson, J. D., Galligan, D. T., & Thomsen, N. (1994). Principal descriptors of body condition score in 

Holstein cows. Journal of dairy science, 77(9), 2695-2703. 
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Katselehmade ainevahetuslik seisund. Loomade ainevahetusliku seisundi hindamiseks võeti 

vereproovid järgmise skeemi alusel: ettesöötmise gruppi viimisel või umbes 21 päeval ja 7 

päeva enne loodetavat poegimist, 1. – 4. poegimisjärgsel päeval ja edaspidi kord nädalas 

kuuenda laktatsiooninädalani. Vereproovid tsentrifuugiti (4000 x g, 20 min) plasma 

eraldamiseks ja külmutati (-80°C). Kõiki vereproove analüüsiti spektrofotomeetriliselt firma 

Randox Laboratories Ltd analüsaatoril Monaco, kasutades sama firma reaktiive. 

Vereproovidest määrati esterifitseerimata rasvhapete (NEFA), β-hüdroksübutüraadi (BHB), 

glükoosi, kaltsiumi, fosfori ja magneesiumi sisaldus ning aspartaadi aminotransferaasi (AST) 

aktiivsus. Ettesöötmise katse osadel loomadel (n=49) määrati ka vere albumiini ja 

fruktoosamiini sisaldus ning glutamaadi dehüdrogenaasi (GLDH) ja gamma-

glutamüültransferaasi (γ-GT) aktiivsus. Samade loomade sündinud vasikad kaaluti ning määrati 

ternespiima immunoglobuliinide sisaldus.  

Katseloomade piimajõudlus ja piimarasva rasvhappeline profiil. Piimaproovid võeti 

katselehmade piimajõudluse ja piimarasva rasvhappelise profiili määramiseks kuue nädala 

jooksul pärast poegimist üks kuni kaks korda nädalas (esmaspäev ja neljapäev) lõunasest 

lüpsist. Piimatoodang fikseeriti automaatselt igal lüpsikorral. Piimaproovidest määrati Eesti 

Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS piimalaboris järgmised näitajad: rasva-, valgu- ja 

laktoosisisaldus; somaatiliste rakkude arv; karbamiidi- ja β-hüdroksübutüraadi (BHB) 

sisaldused. Kõigist piimaproovidest võeti osaproovid ning sügavkülmutati edasiseks 

piimarasva rasvhappelise koostise analüüsiks. Piimarasva rasvhappeline profiil määrati 

gaaskromatograafiliselt. Kõiki piimast määratud näitajaid ei kasutatud lõpparuandes esitatud 

andmete analüüsis, kuid neid kasutati jooksvalt söötmise ja lehmade tervise hindamiseks. 

Söötade analüüs. Kõik katses kasutatud söödapartiid analüüsiti EMÜ VLI söötmisteaduse 

õppetooli söödalaboris, kasutades Euroopa Liidus üldtunnustatud analüüsimetoodikaid. Silo 

fermentatsioonikvaliteedi hindamiseks määrati silos olevad orgaanilised happed 

gaaskromatograafil. Söötade mükotoksiinide sisalduse määramiseks kasutati ELISA (Enzyme-

Linked Immunosorbent Assay) meetodit. 

Statistiline analüüs. Hindamaks katserühma mõju uuritavatele tunnustele koostati segamudel 

fikseeritud faktoritega aeg, rühm, aja ja rühma koosmõju; segavate faktoritega toitumushinne 

kolm nädalat enne poegimist ja monensiin ning nende koosmõju ajaga; juhuslike faktoritega 

loom ja periood. Statistiline analüüs teostati programmis „R“. Olulisuse tõenäosuse P < 0,05 

puhul peeti seost oluliseks, P < 0,1 käsitleti tendentsina.  
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3. Puhkeperioodi söötmise mõju toitumushinde säilitamisele, jõudlusele 

ja üleminekuperioodi ainevahetuslikule sesisundile 

 

Katse ülesehitus ja katseloomade söötmine. Kinnijäävatest eesti holsteini tõugu 

korduvpoeginud lehmadest (n=186) moodustati ajavahemikul detsember 2016 kuni mai 2018 

kokku kuus katserühma, kelle rühmasisene loodetava poegimise vahemik langes enam-vähem 

30-ne päevasesse perioodi (joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Katserühmade moodustumise ajatelg ja ratsiooniga söödetav  

metaboliseeruva energia kogus päevas 

 

Katselehmi söödeti täisratsioonilise segasöödaga ad libitum (tabel 1). Söödaratsioonid koostati 

arvestusega, et puhkeperioodil söödetava metaboliseeruva energia hulk lehma kohta päevas 

oleks vastavalt 85, 100 või 115 MJ. Kõigi kolme söödaratsiooni mõju kontrolliti kahes 

korduses. Puhkeperioodile järgnes ettesöötmise periood, kus kõiki lehmi söödeti ühte moodi.  
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Tabel 1. Puhkeperioodi söödaratsioone iseloomustavad näitajad. 

Näitaja 85 MJ 100 MJ 115 MJ 

Söötade osatähtsus kinnislehmade söödaratsiooni kuivaines, g/kg 

   Silo 510 748 715 

   Hein / põhk 373 139 23 

   Odrajahu / konservvili ja 

   rapsikook / sojasrott 
97 91 243 

   Mineraal-vitamiin sööt 20 22 19 

Arvestuslik kuivaine 

söömus, kg päevas 
9,90 10,60 10,80 

Söödaratsiooni 

kuivainesisaldus, g/kg 
449 469 418 

Toitefaktorite sisaldus kinnislehmade söödaratsiooni 1 kg kuivaines 

Metaboliseeruv energia, MJ 8,68 9,17 10,10 

Proteiin, g 131 125 145 

Metaboliseeruv proteiin, g 76 76 84 

Vatsa proteiinibilanss, g 2,5 -4,9 3,0 

Toorrasvasisaldus, g 31 32 31 

 

3.1.Tulemused ja arutelu 

Arvestuslik söömus ja toodang. Lehmade poolt tarbitud energia hulk päevas on seotud nii 

söödaratsiooni energeetilise tiheduse kui kuivaine söömusega. Arvestuslikult sõid lehmad 

segasööda kuivainet katserühmades 85 MJ, 100 MJ ja 115 MJ keskmiselt vastavalt 9,9 kg, 10,6 

kg ja 10,8 kg päevas (vt. tabel 1). See erines mõnevõrra planeeritust, mistõttu lehmade tegelik 

metaboliseeruva energia söömus oli 86±0,5 MJ, 97±0,2 MJ ja 109±0,7 MJ ning 

metaboliseeruva proteiini söömus 752±4,8 g, 806±3,4 g ja 907±5,8 g päevas. Seega eristusid 

katsegrupid söödud metaboliseeruva energia ja proteiini koguse poolest, mis tagas järelduste 

tegemiseks piisava erinevuse kolme katsegrupi vahel. 

Energia söömus puhkeperioodil ei mõjutanud energia järgi korrigeeritud piima (EKM) 

toodangut katseperioodi ega järgneva laktatsiooni jooksul (joonised 2 ja 3). 
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Joonis 2. Katselehmade 305 päeva EKM toodang. 

 

Ainevahetus ja toitumus. Energia söömuse (ratsiooni) mõju oli uuritud metaboliitidest oluline 

vaid glükoosile (joonis 3). Katseperioodi keskmisena oli 100 MJ katserühmas vere glükoosi 

keskmine kontsentratsioon 2,5 mg/dl kõrgem kui rühmas 85 MJ ja 3,8 mg/dl kõrgem kui rühmas 

115 MJ. Hinnates ratsiooni mõju erinevatel ajahetkedel, leidsime, et rühma 100 MJ vere 

glükoosisisaldus erines rühmast 85 MJ vaid nädal enne poegimist, kuid rühmast 115 MJ 

kolmandal, neljandal ja kuuendal poegimisjärgsel nädalal. Lisaks oli kolmandal 

poegimisjärgsel päeval keskmine vere glükoosi kontsentratsioon rühma 115 MJ loomadel 

kõrgem kui rühma 85 MJ loomadel. Ratsiooni mõju vere biomarkerite AST aktiivsusele ja 

NEFA ning magneesiumi kontsentratsioonile sõltus proovi võtmise ajast (ratsiooni ja aja 

koosmõju) ehk ajalised muutused ei olnud erinevates katserühmades võrdsed, kuid rühmade 

vahelised erinevused ilmnesid vaid NEFA kontsentratsioonis. Kolm nädalat enne poegimist oli 

NEFA kõrgeim rühmas 85 MJ. Poegimisjärgselt rühmade vahel erinevused puudusid, kuid 

neljandal poegimisjärgsel nädal oli NEFA-l tendents olla kõrgeim rühmas 115 MJ ning viiendal 

nädalal erineda rühmade 115 MJ ja 100 MJ vahel. Seega olid loomade ainevahetuse näitajad 

katserühmades põhiliselt sarnased, uuritud metaboliitidest avaldas söötmise tase mõningast 

mõju vaid vere NEFA ja glükoosi kontsentratsioonile.  
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Joonis 3. Katselehmade vere aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse ja esterifitseerimata 

rasvhapete, β-hüdroksübutüraadi, glükoosi, kaltsiumi, fosfori, magneesiumi sisalduse ning 

EKM toodangu (vähimruutude keskmine ± standardviga) dünaamika. Suured tähed tähistavad 

rühmavahelist erinevust (P<0,05), väikesed tähed aga tendentsi erineda (P<0,1). Joonise 

paremas ülanurgas on esitatud lineaarse segamudeli fikseeritud faktorite olulisus. 
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Rühma 85 MJ loomadel langes toitumus puhkeperioodi jooksul (joonis 4) ja seetõttu oli neil 

ettesöötmise gruppi minnes ka kõrgeim NEFA, mis näitab omakorda varurasvade 

intensiivsemat kasutamist. Ilmselt ei piisanud 85 MJ päevas, et katta energiatarvet ning need 

loomad pidid kasutama rasvkoes talletatud energiat. Pärast poegimist oli rühmas 115 MJ vere 

glükoosi kontsentratsioon madalam ja tendents suuremale varurasvade kasutamisele võrreldes 

rühmaga 100 MJ. See viitab rühma 115 MJ loomade mõnevõrra halvemale ainevahetuslikule 

seisundile. Ainevahetusliku seisundi erinevusi rühma 100 MJ ja rühma 85 MJ, samuti rühma 

115 MJ ja rühma 85 MJ vahel ei ole võimalik eristada.  

 

 

Joonis 4. Katselehmade toitumushinde (aritmeetiline keskmine) dünaamika puhkeperioodil. 

 

Grupeerides samad loomad toitumushinde järgi kinnijätmisel (joonis 5) leidsime, et juba umbes 

60 päeva enne poegimist oli paksudel loomadel 4. ja 14. päeval pärast poegimist kõrgem AST 

aktiivusus võrreldes kõhnade või optimaalses toitumuses loomadega ning 7. päeval kõrgem 

aktiivsus võrreldes optimaalses toitumuses loomadega. NEFA puhul oli toitumuse mõju oluline 

kogu katseperioodi lõikes ja oli seitse päeva enne ja seitse päeva pärast poegimist kõrgem kui 

kõhnadel loomadel (joonis 5). Need tulemused näitavad, et kinnijätmisel liigses toitumuses 

loomadel on poegimisjärgne varuenergia kasutamine intensiivsem kui kõhnadel loomadel. 
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Seega on toitumushindel kinnijätmisel suurem mõju poegimisjärgsele ainevahetusele kui 

energia söömusel puhkeperioodil. Söötmise põhiline eesmärk puhkeperioodil peab seega olema 

poegimiseks sobiva toitumuse säilitamine. 

 

 

Joonis 5. Katselehmade vere aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse ja esterifitseerimata 

rasvhapete sisalduse (vähimruutude keskmine ± standardviga) dünaamika toitumushinde 

rühmade kaupa. Suured tähed tähistavad rühmavahelist erinevust (P<0,05), väikesed tähed aga 

tendentsi erineda (P<0,1). Joonise paremas ülanurgas on esitatud lineaarse segamudeli 

fikseeritud faktorite olulisus. 

 

Toitumuse ja energia söömuse koosmõju. Lehmade toitumust ei mõjuta ainult sööda 

energiakontsentratsioon, vaid ka pidamise (nt. söödalava pikkus), keskkonna (nt. 

haigustekitajad) ja loomaga (nt. energia kasutamise efektiivsus) seotud tegurid/faktorid. 

Individuaalne söötmine ei ole tootmisettevõttes võimalik ning söötmisgrupi toitainete tarbed 

arvutatakse söötmisgrupi „keskmise lehma“ järgi. See põhjustab toitumuse varieeruvust karjas, 

näiteks laktatsiooni lõpus ehk kinnijäämisel, mida iseloomustab joonisel 6 punktide hajuvus 

piki x-telge. Lisaks sõltub energiatarve looma ainevahetusmassist ehk ainevahetuses aktiivselt 

osalevate organite ja kudede massist. Siinkohal tuleb eristada rasvavaba kehamassi ja rasvkoe 

massi. Kui eeldame, et homogeense karja puhul on loomad karkassi suuruse poolest sarnased, 

siis ainevahetusmassi erinevused on tingitud eelkõige rasvkoe massist (toitumusest). Suurema 

rasvkoega loomad vajavad toitumuse säilitamiseks rohkem energiat kui kõhnemad loomad. 

Kuna geneetiliselt ühtliku karja puhul on lehmade rasvavaba kehamass võrdne, sõltub lehmade 

toitumuse muutus puhkeperioodil söödetava metaboliseeruva energia hulgast ja lehmade 

toitumusest kinni jätmisel. 
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Joonis 6. Toitumushinde muutus puhkeperioodil sõltuvalt metaboliseeruva energia söömusest: 

A – 85 MJ/p, B – 100 MJ/p, C – 115 MJ/p. X(Y0) tähistab regressioonsirge lõikepunkti x-teljega. 

Roosade horisontaalsirgetega on tähistatud toitumushinde muutus üle 0,25 palli. 

 

Joonisel 6 on esitatud lehmade toitumushinne kinnijätmisel (x-telg) ning selle muutus 

puhkeperioodil (y-telg), kinnijätmisest ettesöötmiseni, sõltuvalt energia söömusest (A – 85 

MJ/p, B – 100 MJ/p, C – 115 MJ/p). Punktid x-teljel tähistavad loomi kelle toitumus nimetatud 

perioodil ei muutnud ning teljest üleval või all olevad punktid loomi, kelle toitumus kas 

vastavalt tõusis või langes. Ühe hindaja korral ei ole Ferguson jt. (1994) metoodika piisavalt 

tundlik, et pidada 0,25 pallist toitumushinde kõikumist rasvkoe massi muutuseks, sageli puudub 
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nii väiksel kõikumisel ka praktiline tõlgendus. Seetõttu saab alles 0,5 pallist või sellest suuremat 

muutust pidada rasvkoe vähenemiseks või suurenemiseks. Kõikide energiatasemete korral 

esines kinnijätmise toitumushinde ja selle puhkeperioodi muutuse vahel negatiivne seos, ehk 

kõhnad loomad kasvatavad rasvkoe massi ja paksud, vastupidi, kaotavad rasvkoe massis. Kuid 

iga energiataseme korral on regressioonsirge lõikepunkt (joonisel tähistatud „x(y0)“) x-teljega 

erinev. Nimetatud lõikepunkti saab tõlgendada kui toitumushinnet, mida teatav energiasöömus 

keskmiselt toetab. Seega päevane energiasöömus vahemikus 86 MJ kuni 97 MJ toetab 

keskmiselt eesti holsteinile poegimisel sobivat toitumushinnet, vastavalt 3,24 ja 3,44 ning 

energiasöömus 109 MJ viib rasvumiseni. Samas oli sobiva toitumushinde vahemikus (3,25 – 

3,5) 85 MJ katsegrupis variatsioon suurem kui 100 MJ katsegrupis.  

Piima rasvhappeline koostis. Kõiki joonisel 7 esitatud rasvhapete osakaale (g/100 g FA) ja ka 

rasvhapete osakaalude suhteid mõjutas laktatsiooni nädal (aeg). Udaras de novo sünteesitud 

rasvhapete (C14:0, C15:0, de novo sünteesitud rasvhapete summa – De novo) ja verest võetud, 

osaliselt rasvkoe päritoluga, C18:1 cis-9 rasvhappe osakaalude dünaamikad näitavad, et 

paralleelselt negatiivse energiabilansi sügavuse vähenemisega laktatsiooni esimestel nädalatel 

oli de novo sünteesitud rasvhapete osakaalu üldine trend tõusev, olehappel (C18:1 cis-9) aga 

langev. Eeltoodud piimarasva rasvhapete osakaalud katserühmade vahel ei erinenud ühelgi 

ajahetkel, kuigi katserühma 100 MJ piimarasva rasvhapete keskmised osakaalud eristusid 

mõnevõrra rohkem kahe teise katserühma rasvhapete osakaaludest. 

Kõigi joonisel 7 esitatud rasvhapete osakaale piimarasva rasvhapetes (v.a De novo) ja ka 

rasvhapete osakaalude suhteid (C18:1 cis-9/C15:0 ja C18:1 cis-9/(C12:0 + C14:0)) on 

teaduskirjanduses soovitatud kasutada suurenenud vere NEFA ja BHB või negatiivse 

energiabilansi ulatuse prognoosimiseks. Sarnaselt udaras de novo sünteesitud rasvhapete ja 

olehappe osakaaludega ei erinenud ka nimetatud rasvhapete suhted ühelgi ajahetkel. 
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Joonis 7. Piimarasva rasvhapete osakaalude (g/100 g FA) (vähimruutude keskmine ± standard-

viga) dünaamika. Tärn tähistab rühmavahelist erinevust (P<0,05), trellid aga tendentsi erineda 

(P<0,1). Joonise paremas ülanurgas on esitatud lineaarse segamudeli fikseeritud faktorite 

olulisus.  

 

 

3.2. Järeldused ja kokkuvõte 

Puhkeperioodil söödetava/saadava metaboliseeruva energia hulk lehma kohta päevas ei 

mõjutanud poegimisjärgseid vere metaboliitide kontsentratsioone (v.a glükoos) ega  piimarasva 

rasvhapete osakaale ja rasvhapete suhteid. Seevastu lehmade kinnijätmisel hinnatud toitumusel 

oli oluline mõju poegimisjärgsele ainevahetusele. Seega on oluline, et kinnijätmisel oleks 
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lehmade toitumus võimalikult lähedane soovituslikule poegimisaegsele toitumusele ja söötmise 

eesmärk puhkeperioodil peaks olema poegimiseks sobiva toitumuse säilitamine. Selgus, et 

päevane metaboliseeruva energia kogus 85 MJ säilitab liiga madalat (3,24), 100 MJ sobivat 

(3,44), aga 115 MJ liiga kõrget (3,89) toitumust. Sellest tulenevalt võib sobiva toitumushinde 

hoidmiseks pidada õigeks kui puhkeperioodi söödaratsioon oleks koostatud selliselt, et 

söödava/saadava metaboliseeruva energia hulk lehma kohta päevas oleks 95-100 MJ. 
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4. Ettesöötmise mõju poegimisjärgsele ainevahetusele ja jõudlusele 

 

Katse ülesehitus ja katseloomade söötmine. Katsesse valiti kinni jäävad korduvpoeginud 

lehmad, kelle loodetava poegimise vahemik langes enam-vähem 30ne päevasesse perioodi. 

Kinnisperioodil jagati lehmad juhuslikult kahte rühma, üks viidi kaks nädalat enne loodetavat 

poegimist üle nn ettesöötmise gruppi teine rühm jätkas aga kinnislehmade söötmisgrupis. 

Sellise skeemiga korrates katset kolm korda, moodustus ettesöötmise rühm (E, n=57) ja 

kontrollrühm (K, n=57). 

Katselehmi söödeti täisratsioonilise segasöödaga ad libitum. Segasööda koostis ja toitefaktorite 

kontsentratsioonid on esitatud tabelis 2.  

 

Tabel 2. Täisratsioonilise segasööda koostis ja keemilise analüüsi tulemused (keskmine ± 

standardhälve). 

Näitaja 

Ratsioon 

Puhkeperiood 

-60 kuni -21 LP1 

Ettesöötmine 

-21 kuni -1 LP 

Laktatsioon 

1 kuni 30 LP 

Laktatsioon 

31 kuni 120 LP 

Koostisosa (% kuivaines) 

   Rohusilo 85,3 ± 7,3 61,4 ± 8,9 40,6 ± 4,4 34,7 ± 3,6 

   Hein/Põhk 8,5 ± 6,7 6,9 ± 2,2 5,9 ± 2,0  7,7 ± 2,3  

   Jõusööt 3,7 ± 2,8  19,2 ± 5,7 33,4 ± 3,4 34,6 ± 2,6 

   Proteiinsööt 0,7 ± 1,8  9,1 ± 3,5 16,8 ± 2,1 18,4 ± 2,1 

   Rasv - - 0,7 ± 0,7 2,1 ± 0,0 

   Mineraalsööt 1,9 ± 1,8 3,4 ± 1,3 2,8 ± 0,1 2,6 ± 0,1 

Keemiline koostis ja toiteväärtus 

Kuivaine (%) 36,8 ± 9,4 40,2 ± 5,6 48,0 ± 2,7 49,4 ± 2,7 

1 kg kuivaines:     

   Toorproteiin (g) 135 ± 7,2 147 ± 2,2 169 ± 3,0 169 ± 3,3 

   Met. proteiin (g) 74,2 ± 2,3 85,9 ± 0,8 101 ± 0,9 101 ± 1,2 

   Met. energia (MJ) 9,15 ± 0,1 10,4 ± 0,0 11,6 ± 0,3 11,9 ± 0,1 

   Kaltsium (g) 8,58 ± 0,9 8,52 ± 2,4 8,82 ± 0,4 9,05 ± 0,4 

   Fosfor (g) 3,44 ± 0,2 4,30 ± 0,2 4,15 ± 0,1 4,23 ± 0,1 

1lüpsipäev – LP 
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4.1. Tulemused ja arutelu 

Toitumus, ainevahetus ja jõudlus. Lehmade toitumus katserühmade vahel ei erinenud ühelgi 

ajahetkel, kuid kolm nädalat enne poegimist oli nende dünaamika vastassuunaline (joonis 8). 

EKM toodangul neljandal lüpsipäeval rühmas E oli tendents erineda rühmast K (rühmas K 36,4 

ja rühmas E 41,3 kg; P = 0,08), kuid alates seitsmendast laktatsioonipäevast oli toodang 

katserühmades võrdne. Ettesöötmine ei mõjutanud 305 päeva EKM toodangut, piima 

immuunoglubuliinide sisaldust ja vasika sünnimassi (joonis 9). Ettesöötmise rühmas oli vere 

kaltsiumisisaldus kõrgem neljandal ja seitsmendal lüpsipäeval ning magneesiumisisaldus 

kõrgem esimesel, aga madalam neljandal lüpsipäeval (joonis 10). Vere ensüümi GGT aktiivsus 

ja fruktosamiini, glükoosi (joonis 11) ning fosfori (joonis 10) kontsentratsioon katserühmade 

vahel ei erinenud. Ensüümi AST aktiivsus erines 21 päeva enne poegimist ja oli kõrgem rühmas 

E (joonis 11). Ensüümi GLDH aktiivsus oli rühmas E kõrgem 1. ja 3. laktatsioonipäeval (joonis 

11). Rühma mõju NEFA ja BHB kontsentratsioonidele oli sõltuv proovi võtmise ajast, sest 

interaktsioon aja ning ratsiooni vahel oli mõlema metaboliidi puhul oluline. Enne poegimist oli 

NEFA kontsentratsioon kõrgem rühmas K, kuid esimesel ja kolmandal laktatsioonipäeval 

rühmas E. BHB kontsentratsioon erines rühmade vahel teisel ja kolmandal laktatsioonipäeval 

ning oli kõrgem rühmas E (joonis 11). 

 

 

Joonis 8. Katselehmade toitumushinde (lokaalselt kaalutud keskmised) dünaamika. 
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Joonis 9. Katselehmade ternespiima immunoglobuliinide (IgG) sisaldus, vasika sünnimass ja 

305 päeva energia järgi korrigeeritud piima (EKM 305 p) toodang (aritmeetiline keskmine ± 

standardhälve). 

 

 

 

Joonis 10. Katselehmade vere kaltsiumi, fosfori ja magneesiumi sisalduse ja EKM toodangu 

(vähimruutude keskmine ± standardviga) dünaamika. Tärn tähistab rühmavahelist erinevust 

(P<0,05), trellid rühmavahelist tendentsi erineda (P<0,1). Joonise paremas ülanurgas on 

esitatud lineaarse segamudeli fikseeritud faktorite olulisus. 
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Joonis 11. Katselehmade vere glutamaadi dehüdrogenaasi, gammaglutamüültransferaasi ja 

aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse ja albumiini, esterifitseerimata rasvhapete,  

β-hüdroksübutüraadi, fruktoosamiini  ja glükoosi sisalduse (vähimruutude keskmine ± 

standardviga) dünaamika. Tärn tähistab rühmavahelist erinevust (P<0,05), trellid aga tendentsi 

erineda (P<0,1). Joonise paremas ülanurgas on esitatud lineaarse segamudeli fikseeritud 

faktorite olulisus. 

 

Kolm nädalat enne poegimist oli toitumushinde dünaamika katserühmadel vastassuunaline, 

kuid ei erinenud ühelgi ajahetkel (vt joonis 8). Visuaalselt on näha, et kontrollrühma lehmade 
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toitumus hakkas langema juba kolmandal poegimiseelsel nädalal, samas kui ettesöötmise 

rühma loomadel toitumus poegimiseelselt alguses natuke tõusis ja seejärel langes, ehk, et 

kokkuvõtteks nad säilitasid oma toitumuse poegimiseni. Toitumushinne on organismi energia 

tagavara mõõdikuks, järelikult ei piisanud kontrollrühma loomadele söödaga saadud 100 MJ 

päevas, et energiatarve katta ning nad kasutasid rasvkoes talletatud energiat. Seda seisukohta 

toetab rasvkoest vabastatava energia intensiivsust iseloomustava NEFA kõrgem 

kontsentratsioon kontrollrühmas enne poegimist. Söödaenergia puudujääk ja varasem rasvkoe 

energia kasutamine ei halvendanud nende loomade ainevahetust poegimisjärgselt, vaid 

vastupidiselt vähendas GLDH aktiivusust ja NEFA ning BHB kontsentratsiooni veres esimestel 

lüpsipäevadel. Ensüüm GLDH sünteesitkase peamiselt maksas ja selle aktiivsuse tõus veres 

viitab maksarakkude kahjustusele. Biomarker BHB kirjeldab kui hästi saab organism, peamiselt 

maks, hakkama vere NEFA-de oksüdatsiooniga. 

Piima rasvhappeline koostis. Joonisel 12 esitatud rasvhapete valiku aluseks oli 1) rasvhapete 

päritolu – de novo udaras sünteesitud või verest võetud, 2) suurenenud vere NEFA ja BHB või 

negatiivse energiabilansi ulatuse prognoosimiseks teaduskirjanduses soovitatud rasvhapped või 

nende suhted. Kõiki joonisel 12 esitatud rasvhapete osakaale (g/100 g FA) ja ka rasvhapete 

osakaalude suhteid mõjutas oluliselt laktatsiooni nädal. Udaras de novo sünteesitud rasvhapete 

(C14:0, C15:0, de novo sünteesitud rasvhapete summa – De novo) ja verest võetud, osaliselt 

rasvkoe päritoluga, C18:1 cis-9 rasvhappe osakaalude dünaamikad näitavad, et laktatsiooni 

esimestel nädalatel oli de novo sünteesitud rasvhapete osakaalu üldine trend tõusev, olehappel 

(C18:1 cis-9) aga langev. Kirjeldatud dünaamika on iseloomulik negatiivse energiabilansi 

sügavuse vähenemisele, millega kaasneb vereplasma NEFA sisalduse vähenemine ja nende 

rasvhapete vähenenud inkorporeerimine piimarasva. Laktatsiooni edenedes väheneb 

piimarasva kehast pärinevate rasvhapete osakaal ning suureneb de novo sünteesitud rasvhapete 

osakaal. 

Poegimiseelne ratsioon (E ja K) ning ka ratsiooni ja aja koosmõju rasvhappelisele profiilile ei 

olnud statistiliselt oluline. Kuigi enamikel nädalatel olid ettesöötmise rühma keskmised 

summaarsed de novo sünteesitud rasvhapete osakaalud suuremad ja olehappe osakaalud 

madalamad kui kontrollrühmas, olid erinevused statistiliselt olulised ainult kolmandal 

laktatsiooni nädalal ning trend neljandal nädalal. Negatiivse energiabilansi ulatuse või 

suurenenud vere NEFA ja BHB prognoosimiseks soovitatud rasvhapetest või nende suhetest 

oli lisaks olehappele kolmandal laktatsiooni nädalal oluliselt madalam ka ettesöötmise rühmas 

piima C18:1 cis-9/(C12:0 + C14:0) sisaldus. 
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Katseandmete analüüsil ilmnes seega, et kuigi esitatud rasvhapete dünaamikad näitasid 

ettesöötmise rühma lehmade mõnevõrra väiksemat kehavarude mobilisatsiooni laktatsiooni 

kolmandal ja neljandal nädalal, ei olnud ettesöötmise mõju kogu perioodi ulatuses statistiliselt 

oluline.  

 

 

 

Joonis 12. Piimarasva rasvhapete osakaalude (g/100 g FA; (vähimruutude keskmine ± 

standardviga) dünaamika. Tärn tähistab rühmavahelist erinevust (P<0,05), trellid aga tendentsi 

erineda (P<0,1). Joonise paremas ülanurgas on esitatud lineaarse segamudeli fikseeritud 

faktorite olulisus.  
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4.2. Järeldused ja kokkuvõte 

 

Omavahel seotud biomarkerid NEFA, BHB ja GLDH viitavad, et ettesöötmine halvendab 

piimalehmade ainevahetust esimestel poegimisjärgsetel päevadel. Piima rasvhapete profiili 

andmed aga lubavad oletada mõnevõrra väiksemat kehavarude mobilisatsiooni ettesöötmise 

rühmas laktatsiooni kolmandal ja neljandal nädalal, kuigi vereproovide andmed seda otseselt ei 

kinnita. Ettesöötmise püsivat positiivset mõju kogu katseperioodi ulatuses ei näita ei 

piimatoodangu, vasika sünnikaalu, ternespiima kvaliteedi, toitumuse ega vere- ja 

piimaanalüüside andmed. Seega ei saa me katsetulemustest lähtuvalt kinnitada, et ettesöötmine 

on igal juhul vajalik. Olenevalt karja geneetilisest ühtlikkusest ja lehmade toitumusest 

kinnijätmisel, tuleb valida igale karjale sobiv energia kontsentratsioon ka ettesöötmise 

perioodiks. Läbiviidud uurimise põhjal võiks see olla ühe ratsiooniga söötes kõrge geneetilise 

potentsiaaliga karja puhul 100 MJ päevas. 
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5. Kinnisperioodi söötmisstrateegia kõrge aretusväärtusega piimakarjale 

 

Eestis on viimastel aastakümnetel tehtud järjekindlat ja tõhusat aretustööd piimaveiste 

toodanguvõime tõstmiseks. Heaolust lähtuvalt on parandatud veiste pidamistingimusi. 

Söötmiskorraldus on teadlik ja eesmärgipärane. Parandatud on põhisöötade (eeskätt silo) 

kvaliteeti. Söödaratsioonide koostamisel minnakse sügavuti, need on täpsed ja võtavad arvesse 

üha enam parameetreid. Seda kõik selleks, et tagada kõrge aretusväärtusega piimakarja 

igakülgne toitefaktoritega varustatus, hea tervis ja jõudlus ning pikaealisus. 

Eestis on senistes piimaveistega läbi viidud uuringutes enam tähelepanu pööratud lüpsvate 

lehmade söötmisega seotud küsimustele, kinnislehmade söötmisega seonduv on aga jäänud 

tahaplaanile. Juba 2000-2005 aastal läbiviidud Põlula maksimaalse piimajõudluse 

väljaselgitamise katses nägime, et kõrge aretusväärtusega eesti holsteini tõugu lehmad ei suuda 

oma kehavarusid kinnijäämise-poegimise ajaks taastada ja alustavad iga järgnevat laktatsiooni 

kõhnemana. Probleemiks oli liialt suur (ca üks toitumushinde punkt) kehavarude kaotus 

laktatsiooni alguses. Kõik see kokku tõi kaasa lehmadel kehavarude ammendumise, kannatas 

reproduktsiooni- ja piimajõudlus ning tervis, mis lõppkokkuvõttes viis nende prakeerimiseni 

karjast. Sarnast tendentsi näeme tootmisfarmides ka praegu. Eeltoodust lähtudes oli meil hea 

võimalus koostöös Torma Põllumajandusosaühinguga MAK meetme 16.2 toetusel keskenduda 

kinnislehmade söötmisele. Traditsiooniliselt jaotub ca 60ne päevane kinnisperiood kaheks: 

puhke- (39…46 päeva) ja poegimiseelne periood (14…21 päeva). Läbiviidud tootmiskatsete 

käigus selgitasime kui palju vajavad kinnislehmad puhkeperioodil metaboliseeruvat energiat ja 

teisi toitaineid, et nende toitumus ei muutuks. Teiseks selgitasime kuivõrd õigustab ennast 

poegimiseelsel perioodil lehmade nö ettesöötmine, kuidas see mõjutab nende toitumust, 

jõudlust ja ainevahetust. Katsete tulemustest selgus, et kinnisperioodil on võimalik lehmi sööta 

ühe söödaratsiooniga, mis tähendab, et poegimiseelne ettesöötmise vajalikkus ei leidnud antud 

katse tingimustes kinnitust. Samas võib kinnisperioodil kahe söötmisrühma kasutamine olla 

ikkagi õigustatud, kui seda tingib ebaühtlane karja geneetiline potentsiaal, erinev kehavarude 

kasutamine laktatsiooniperioodil (toitumus kinni jätmisel) ja kasutada olevate põhisöötade 

mineraalne koostisest (eelkõige kaltsiumi, magneesiumi ja kaaliumi sisaldus). Oma osa on siin 

kindlasti ka söötmise korralduslikul ja majanduslikul tasuvusel. Näiteks, poegimise eelselt 

vajavad lehmad enam A ja E vitamiini, mida aga puhkeperioodi lehmad ei vaja. 
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Tuginedes neljal aastal läbi viidud katsete ja meie poolt varasemalt läbi viidud uuringute 

tulemusele ning praktilisele kogemusele ja kirjanduses toodule koostasime käesoleva 

kinnislehmade söötmisstrateegia. 

 

Laktatsiooni lõpp-periood 

Lehmade ettevalmistamist uueks laktatsiooniks tuleb alustada juba eelmise laktatsiooni lõpus. 

Sellel perioodil lehmadel üldiselt ainevahetusega probleeme ei ole. Samuti ei ole suur nende 

toitefaktorite vajadus, jõusööda (teravilja ja proteiinsööda) osatähtsus ratsioonis on suhteliselt 

väike. Küll aga tuleb sellel perioodil suurt tähelepanu pöörata lehmade toitumusele, mis kinni 

jäämise hetkeks peab olema vahemikus 3,25-3,50 palli (mõõdetuna 5 palli skaalas). Väga 

heterogeense karja puhul võib see aga osutuda küllaltki komplitseeritud ülesandeks, sest madala 

aretusväärtusega lehmad kipuvad sellel perioodil rasvuma, samas kui kõrge aretusväärtusega 

suuretoodangulised lehmad ei saavuta kinnijäämise hetkeks soovitud kehakonditsiooni. 

Mõlemal juhul tekib just (liialt kõhnadel või rasvunud) nendel loomadel uue laktatsiooni 

alguses enam probleeme erinevate ainevahetushaigustega ning kannatab reproduktsiooni- ja 

piimajõudlus. 

Erinevates farmides võib laktatsiooni lõpp-perioodil lüpsvate lehmade söötmisgrupp olla 

erineva suuruse ja kestvusega. Samas saab keskmist lehmade toitumust kõigis neis söötmisega 

suunata ühte moodi. Selle eelduseks on regulaarne (vähemalt üks kord kuus) kinni jäetavate 

lehmade toitumuse hindamine. Toimida tuleks järgmiselt: 

∑ Kui söötmisgrupi keskmise lehma toitumus kinni jätmisel on optimaalne (3,25…3,50 

palli), siis söötmist muutma ei pea.  

∑ Kui söötmisgrupi keskmine lehm on kinni jätmisel optimaalsest kõhnem (toitumus 

< 3,25 palli), siis tuleb söödaratsiooni kuivaine ühe kg proteiinisisaldust vähendada (nt 

150 g-lt 140 g-ni) ja energiasisaldust suurendada (nt 10,5 MJ-lt 11,0 MJ-ni). Ratsiooni 

proteiinisisaldust saab vähendada kui ratsioonis kasutada madalama 

proteiinisisaldusega silo või vähendada selles proteiinsööda kogust. Söödaratsiooni 

energiasisaldust saab suurendada vatsas seeduva teravilja (oder, nisu, rukis, tritikale, 

kaer) osatähtsuse suurendamisega. Kaks-ühes võimaluseks on ratsioonis kasutada 

maisisilo. Sellega suurendame ratsiooni energia- ja vähendame proteiinisisaldust. Nii 

paraneb lehmade kehavarude taastamine, tagades parema eelduse toime tulla järgmisel 

laktatsioonil.  
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∑ Kui söötmisgrupi keskmine lehm on kinni jätmisel optimaalsest paksem (toitumus 

> 3,50 palli) siis tuleb söödaratsiooni kuivaine ühe kg proteiinisisaldust suurendada (nt 

150 g-lt 160 g-ni) ja energiasisaldust vähendada (nt 11,0 MJ-lt 10,5 MJ-ni). Sellise 

tulemuse saame kui kasutame söödaratsioonis proteiinirikkamat silo ja/või suurendame 

proteiinsööda kogust, samas aga vähendame teravilja kogust. Selline muutus 

stimuleerib lehmi rohkem lüpsma, vajaminev energia võetakse siis kehavarude arvelt. 

Laktatsiooni lõpp-perioodil esile kutsutud negatiivne energiabilanss lehmade tervist ei 

ohusta, küll aga tagab parema eelduse toime tulla järgmisel laktatsioonil. 

Söödaratsiooni toitefaktorite muutuste ulatus sõltub sellest kui palju lehmade toitumus erineb 

optimaalsest, kui see on väike, siis on ka muudatused väiksemad, kui aga suur, siis peavad ka 

muudatused olema suuremad. Pärast söödaratsiooni muutust tuleb selle mõju kahe nädala kuni 

ühe kuu pärast kontrollida. Muudatusi tuleb rakendada senikaua kuni kinni jäävad lehmad on 

saavutanud optimaalse toitumuse. Kinnijäävate lehmade toitumust tuleb ka edaspidi 

regulaarselt kontrollida. 

 

Puhkeperiood 

Seda perioodi on lehmadele vaja eelkõige puhkuseks, taandareneb udara näärmekude, taastub 

seedesüsteemi tervislik seisund, mis võis olla kannatada saanud laktatsiooniperioodil suure 

söödakasutuse ja jõusöödarikka ratsiooni tõttu. 

Puhkeperioodil tuleb lehmi sööta nii, et nende toitumus ei muutuks, st säiliks sama toitumus 

mille nad saavutasid kinnijätmise hetkeks. Nad ei tohiks rasvuda ega kaotada ka oma 

kehavarusid. Katseliselt leidsime, et kinnijätmise hetkeks optimaalse toitumuse saavutanud 

eesti holsteini tõugu lehmad säilitavad oma toitumuse kui neile sööta ratsiooniga päevas 95-

100 MJ metaboliseeruvat energiat. Siinkohal tuleb arvestada lehmade kuivaine söömust ja 

metaboliseeruva energia sisaldust kilogrammis ratsiooni kuivaines. Kui söömus on suurem, 

peab ratsioonis kuivaine sisaldama vähem metaboliseeruvat energiat (nt 12,0 kg kuivaine 

söömuse korral 8,3 MJ/kg) ja vastupidi (nt 11,5 kg kuivaine söömuse korral 8,7 MJ/kg). 

Soovituslikud toitefaktorite sisaldused ratsiooni kuivaines on toodud tabelis 3. 

Lehmade puhkeperioodi söödaratsioon peab olema mahukas. Põhisöödaks on rohusilo ja kuiv 

koresööt (hein ja/või teraviljapõhk). Olenevalt kasutatavast silost ja selle kvaliteedist võib 

teraviljapõhku ratsiooni lisada isegi kuni 5-6 kg. Energia puudujäägi katmiseks on mõistlik 
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ratsiooni lisada odrajahu. Kui kasutatakse maisisilo või madalama proteiinisisaldusega rohusilo 

(eriti koos kuiva koresöödaga), siis tuleb puudu proteiinist. Selle katmiseks võib kasutada 

rapsikooki, aga sellel perioodil saab proteiini vajadust eduliselt katta ka mittevalgulise 

lämmastiku – karbamiidiga. Kuigi puhkeperioodil on lehmade toitainete vajadus suhteliselt 

väike, peab toitainete, sealhulgas mineraalelementide ja vitamiinide vajadusele ja tasakaalule 

vajalikku tähelepanu pöörama.  

 

Tabel 3. Soovituslik toitefaktorite sisaldus kg-des kinnislehmade söödaratsiooni kuivaines 

Toitefaktor Puhkeperiood Poegimseelne periood  

(14-21 päeva enne 

loodetavat poegimist) 

Kuivaine söömus, % kehamassist 1,7-1,9 1,7-1,9 

650 kg raskuse lehma kuivaine söömus, kg 11,0-12,4 11,0-12,4 

Metaboliseeruv energia, MJ 7,7-9,1 8,9-10,5 

Metaboliseeruv energia MJ/päevas 95-100 110-115 

Proteiin, g 125 145 

Metaboliseeruv proteiin, g 70 85 

Toorkiud (minimaalselt), g 220 200 

Neutraalkiud (minimaalselt), g 350 350 

Happekiud (minimaalselt), g 240 240 

Kaltsium, g 5,0 5,0-6,0 

Fosfor, g 3,0 3,5-4,0 

Kaalium, g 8,0-10,0 < 12,0 

Magneesium, g 2,5 4,0-4,5 

Väävel, g 1,5 2,0 

Naatrium, g 1,0 0,5 

Kloor, g 2,0 1,5 

Mangaan, mg 40 40 

Vask, mg 15 15 

Koobalt, mg 0,2 0,2 

Tsink, mg 60 60 

Jood, mg 0,6 0,6 

Seleen, mg 0,3 0,3 

Vitamiin A, RÜ 6000 8300 

Vitamiin D, RÜ 1500 2000 

Vitamiin E, RÜ 60 100 
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Poegimiseelne periood 

Poegimiseelse perioodi pikkuseks on reeglina kolm nädalat. Söötmise strateegia sellel perioodil 

peab kaasa aitama kiiretele ainevahetuslikele muutustele, millised toimuvad looma organismis 

seoses poegimisega. Minimeerima peab kõik üleminekuperioodiga kaasnevate 

ainevahetushaiguste riskitegurid. Ratsiooni optimaalse kaltsiumi, fosfori, magneesiumi ja 

kaaliumi sisalduse ja omavahelise tasakaaluga väldime hüpokaltseemiat ja poegimishalvatust. 

Optimaalse lehmade toitumise ja mõõduka ratsiooni energiasisaldusega lühendame negatiivse 

energiabilansi perioodi pikkust ja sügavust, minimeerime rasvade ainevahetuse ja lehmade 

tiinestumisega seotud probleeme. Mahukas söödaratsioon poegimiseelsel perioodil aitab ära 

hoida libediku nihkumist poegimisjärgsel perioodil. Põhisöödaks on ka sellel perioodil rohusilo 

koos kuiva koresöödaga (hein ja/või põhk). 

Poegimiseelsel perioodil suurendame, võrreldes puhkeperioodiga, ratsiooni energiasisaldust, et 

katta kiiresti kasvava loote, samuti udara näärmekoe taastamiseks vajalik energiatarve. Selleks 

sobib hästi maisisilo koos odrajahuga lülitamine söödaratsiooni. Maisisilo puudumisel tuleb 

suurendada odrajahu kogust. Ratsiooni proteiinisisaldust suurendame üle elatustarbe selleks, et 

loom saaks kasutada veres olevaid vabu aminohappeid energiatarbe katmiseks ka siis kui 

maksas toimuv glükoneogeneesi protsess on intensiivse varurasvade hüdrolüüsi tõttu piiratud. 

Sobilikuks proteiiniallikaks on vatsas vähelõhustuv aga seedetraktis seeduv kuutöödeldud ja 

pressitud rapsikook. Eriliselt tuleb sellel perioodil tähelepanu pöörata õigele 

mineraalelementide ja vitamiinide vajadusele ja tasakaalule, vältimaks kaltsiumi 

ainevahetusega seotud probleeme ja tagamaks vasikatele kvaliteetne ternespiim. 

 

Kinnisperioodil lehmi ühe ratsiooniga söötes tuleb silmas pidada samu põhitõdesid, mis kahe 

eraldi ratsiooniga söötes. Ratsioon peab olema mahukas, samas peab see tagama energeetiliselt 

lehmade toitumuse säilimise. Olenevalt karja geneetilisest ühtlikkusest ja lehmade toitumusest 

kinnijätmisel, tuleb valida igale karjale sobiv energia kontsentratsioon ettesöötmise perioodiks. 

Meie uuring näitas, et kõrge geneetilise potentsiaaliga karja puhul võiks see olla 100 MJ päevas. 

Teiste toitefaktorite osas on otstarbekas järgida poegimiseelse söödaratsiooni soovituslikke 

näitajaid. 
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6. Projektitulemuste levitamine 

 

Projekti eesmärgid, plaanitud tegevused ja loodetavad tulemused tehti laiemale üldsusele 

teatavaks juba projekti alguses ajakirjas Vooremaa 15.10.16 (paberkandjal lisa 1 ja internetis2) 

ja 21.10.16 AS Äripäeva hallatavas põllumajanduse portaalis põllumajandus.ee3 ning avaldati 

kokkuvõtlikult Põllumajandusuuringute Keskuse Eesti Maaeluvõrgustiku innovaatiliste 

projektide loetelus4. Projekti esimesi tulemusi tutvustati posterettekandega (lisa 2a) Tallinnas 

28.08-01.09.2017 toimunud 68ndal Euroopa loomakasvatuse föderatsiooni (EAAP) 

aastakonverentsil. Lühikokkuvõte sellest avaldati ka konverentsi kogumikus (Lisa 2b). 2018 ja 

2019 aastal tutvustati projekti jooksvaid tulemusi konverentsil „Terve loom ja tervislik toit“ 

suuliste ettekannetega (lisa 3a ja lisa 4a), posterettekande (lisa 4b) ja konverentsi kogumikus 

ilmunud artiklite (lisa 3b ja lisa 4c) vahendusel. 2019 aastal tutvustati projektitulemusi Bernis 

toimunud rahvusvahelisel konverentsil „International Conference on Production Diseases in 

Farm Animals“ suulise ettekandega (lisa 5a), kokkuvõte avaldati konverentsi kogumikus (lisa 

5b). 2019 aasta lõpus tutvustati projekti tulemusi Loomakasvatuse teadmussiirde pikaajalise 

programmi raames Tartus toimunud infopäeval „Põllumajandusloomade söötmine“ (lisa 6). 

Projekti viimase etapi tulemusi tutvustati 2020 aastal konverentsil „Terve loom ja tervislik toit“ 

nii suulise ettekandega (lisa 7a) kui artikliga konverentsi kogumikus (lisa 7b). Konverentsi 

päeva lõpus korraldati paneeldiskussioon teemal „Kinnislehma söötmine“. Selles osalesid 

Helsingi Ülikooli professor Tuomo Kokkonen, EMÜ emeriitprofessor Olav Kärt ja dotsent 

Meelis Ots, konsulent Sulev Kübar ning Pajusi ABF AS loomakasvatusjuht Kairit Vahenurm. 

Diskussiooni juhtis EMÜ nooremteadur Priit Karis. Kohapeal said sõna sekka öelda ca 50 saalis 

osalenud loomakasvatusega seotud spetsialisti. EMÜ teadlaste poolt tutvustati katsetulemusi 

Torma POÜ juhtkonnale regulaarselt toimunud ühiste seminaride raames. Õppetöö käigus 

tutvustati projektitulemusi jooksvalt ka loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini üliõpilastele 

vastava teema käsitlemisel.  

Projekti lõpparuanne on plaanis pärast rahastaja heakskiitmist avaldada elektroonselt nii PUK 

Eesti Maaeluvõrgustiku innovatsiooniprojektide alajaotuses kui ka EMÜ VLI söötmisteaduse 

õppetooli kodulehel. Koostamisel on artikkel pealkirjaga „Effect of monensin administration 

on milk fatty acid profiles, and its association with early lactation elevated concentration of 

                                                           
2 https://www.vooremaa.ee/torma-piimakari-saab-tapse-soodaratsiooni/  
3 https://www.pollumajandus.ee/uudised/2016/10/21/torma-piimakari-saab-tapse-soodaratsiooni  
4 https://www.maainfo.ee/public/files/Kinnisperioodi%20projekt.pdf  

https://www.vooremaa.ee/torma-piimakari-saab-tapse-soodaratsiooni/
https://www.pollumajandus.ee/uudised/2016/10/21/torma-piimakari-saab-tapse-soodaratsiooni
https://www.maainfo.ee/public/files/Kinnisperioodi%20projekt.pdf
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blood plasma nonesterified fatty acids in dairy cows“ ja see on plaanis avaldada ajakirjas 

Journal of Dairy Science. Ajakirja Agraarteadus on koostamisel artikkel pealkirjaga 

„Ettesöötmise mõju poegimisjärgsele ainevahetusele ja jõudlusele“. Lisaks, katsetöö jooksul 

kogutud materjali hulk ja koostatud andmebaaside kvaliteet lubavad eeldada enamate 

teadusartiklite kirjutamist ja avaldamist eelretsenseeritavates eriala ajakirjades. 

 





 

Priit Karis, Tiia Ariko, Merike Henno, Hanno Jaakson, Katri Ling, Meelis Ots

For ketosis prevention, monensin, a pharmaceutical 
that alters the ruminal fermentation pattern towards an 
increased production of propionate is proposed for use 
with multiparous dairy cows. The objective of this study 
ZDV�WR�HYDOXDWH�WKH�LQÀXHQFH�RI�PRQHQVLQ�RQ�PHWDEROLF�
VWDWXV�DQG�PLON�)$�SUR¿OH�LQ�PXOWLSDURXV�KLJK�SURGXFWLRQ�
dairy cows.

Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences
Fr. R. Kreutzwaldi 64, 51014, Tartu, Estonia
e-mail: priit.karis@emu.ee

The average concentrations of AST and glucose did 
QRW� GLႇHU� GXULQJ� WKH� WULDO�� 3RVW� SDUWXULWLRQ� WKH� DYHUDJH�
concentrations of NEFA and BHB were numerically lower 
LQ�0�DW�DOO�WLPHSRLQWV��EXW�GLႇHUHG��1()$���RQ�ZHHN���DQG�
���%+%��DW�SDUWXULWLRQ�DQG�RQ�ZHHN���DQG����

The average concentrations of odd de novo  FA were higher 
�GLႇHUHG�RQ�ZHHNV���WR����DQG�&�����cis���ORZHU��GLႇHUHG�
RQ�ZHHNV���DQG����WKURXJKRXW�WKH�WULDO�LQ�0�FRPSDUHG�WR�
&�

��/RZHU�FRQFHQWUDWLRQV�RI�1()$�DQG�%+%�LQ�EORRG�DQG�&�����cis ���LQ�PLON�LQ�0�HYLGHQFH�OHVV�LQWHQVLYH�IDW�PRELOLVDWLRQ�
• Higher concentration of odd de novo FA in M indicate a shift of ruminal fermentation towards propionic acid production.
• Monensin administration led to a shift in the metabolism of postpartum cows, observed both in blood and in milk.

The study was performed on a commercial farm (TMR 
feeding based on grass silage, annual milk yield 11246 
NJ�FRZ�� ZLWK� PXOWLSDURXV� (VWRQLDQ� +ROVWHLQ� FRZV�
�([SHULPHQWDO� ±�0�� Q ���� &RQWURO� ±� &�� Q ���� ZLWK� DQ�
DYHUDJH�%&6�RI�����������0RQHQVLQ�FRQWUROOHG�UHOHDVH�
FDSVXOHV��.H[[WRQH��(ODQFR���%DG�+RPEXUJ��*HUPDQ\��
ZHUH�DGPLQLVWHUHG�WR�0�FRZV��������GD\V�EHIRUH�FDOYLQJ��

%ORRG�VDPSOHV�ZHUH�WDNHQ�DW�FDOYLQJ��RQ�ZHHNV�������WR���
relative to calving and analysed spectrophotometrically for 
glucose, AST, NEFA and BHB. Milk samples were taken on 
weeks 1 to 6 relative to calving and analysed for fatty acid 
FRPSRVLWLRQ� XVLQJ� JDV�FKURPDWRJUDSK�� 6WXGHQW¶V� 7�WHVW�
ZDV�XVHG�WR�FRPSDUH�JURXSV�DW�WLPHSRLQWV��VLJQL¿FDQFH�
ZDV�GHFODUHG�DW�3ޒ�����

)LJXUH����&RQFHQWUDWLRQV�RI�PHWDEROLWHV��PPRO�PO��LQ�EORRG��$��DQG�IDWW\�DFLGV��J����J�)$��LQ�PLON��%��RQ�ZHHNV�UHODWLYH�WR�SDUWXULWLRQ��3$�
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Monensiini sisaldava intraruminaalse 
ravivahendi mõju verenäitajatele enne 
ja pärast poegimist

Priit Karis, Lauri Post, Katri Ling, Hanno Jaakson, Merike Henno, Jaak 
Samarütel, Meelis Ots

Söötmisteaduse õppetool

Monensiin
• Streptomyces cinnamonensis poolt toodetud 

antibiootikum

• Esialgu koktsidioosi (eimerioosi) ennetamiseks lindlates

• Heakskiit US FDA poolt 1971, 1976, 2004

• 30% loomakasvatuses kasutatavatest antibiootikumidest

• Humaan – ja veterinaarmeditsiinis tähtsusetu 

• Resistentsust monensiini vastu ei teki

• Mõju ioonide transpordi tõttu

Joonis 1. Monensiini struktuur
(DOI:10.1155/2013/742149., Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4358063)

Joonis 2. (By Adamchemik - Own work, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2481326)

Monensiini toime vatsas

Toime Gram-positiivsete bakterite vastu avaldub vatsas: 
1. Suureneb propionaadi tootmine

2. Väheneb ammoniaagi tootmine

3. Väheneb piimhappe tootmine

4. Väheneb metaani tootmine

5. Suureneb seeduvus

Joonis 3. Vatsa fermentatsiooni võrrand (McGuffey 2017)

Ketoos

Joonis 5.  Lihtsustatud monensiini mõju skeem Joonis 4. Varurasvade kasutamine

Monensiini mõju toodangule

(Duffield jt 2008)

Mõju ainevahetusele

(Duffield jt 2008)
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Mõju tervisele

(Duffield jt 2008)

Monensiini mõju loomorganismile

• Imendub ja metaboliseerub kiiresti: 93-99% 60 minutiga

• Päevane monensiini doos 1000 mg             0,045 mg/kg piimas

• Keeluaeg lihale/piimale: 0 päeva

• LD50: hobused (1,3-3 mg/kg), veised (22-80 mg/kg)

• Aeroobses keskkonnas laguneb kiiresti

Kexxtone

(https://www.drugs.com/vet/kexxtone-can.html)

• EL turustamisluba 2013

• Manustada 3-4 nädalat enne poegimist

• Sisaldab 12 alaühikut, millest üks sisaldab 2,7 g 
monensiini (kokku 32,4 g)

• Keskmise ööpäevane annus 335 mg 95 päevaks

• Poegimisperioodil ketoosi esinemissageduse 
vähendamine lehmadel, kellel võib tekkida ketoos. 

(https://twitter.com/cowfirst/status/336713388145135616)

Eesmärk

Uurida pidevalt monensiini eraldava intraruminaalse
ravivahendi mõju ainevahetust kirjeldavatele biomarkeritele
(NEFA, BHB, aspartaadi aminotransferaas (AST)) 
vereplasmas mõned nädalad enne ja pärast poegimist.

Materjal ja metoodika

• Farm A multipaarsed EH lehmad (n=167), farm B multipaarsed EH 
(n=15) ja EP (n=14) lehmad

• Kolm nädalat enne poegimist manustati Kexxtone (farm A, n=70; 
farm B, n=15)

• Toitumushinne ja vereproov nädalatel -3,-1, 1-6 sõltuvalt 
poegimisest, poegimispäeval (farm A) ning nädalatel -3, 1-4, 6 
sõltuvalt poegimisest ning poegimispäeval (farmis B) 

• Vereproovidest määrati BHB, NEFA, AST kontsentratsioon

• Statistiline andmetöötlus programmis „R“

Tulemused I
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Tulemused II Tulemused III

P2 P3P1 P5P4

Järeldused

1. Monensiinil oli mõju AST aktiivsusele, BHB ja NEFA 
kontsentratsioonile Farmis A

2. Farmis B mõju puudus

3. Toodangule puudus mõju mõlemas farmis

4. Farmispetsiifilise mõju põhjused vajavad edasist  
uurimist

Tänuavaldused

Uurimust on rahastatud Maaeluministeeriumi MAK meetme 16.2 
projektiga „Kinnisperioodi söötmisstrateegia välja töötamine kõrge 
aretusväärtusega piimakarjale“

Suur tänu katses osalenud farmidele
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Kinnislehmade toitumuse ja energia
söömuse mõju ainevahetusle

Priit Karis, Meelis Ots
EMÜ VLI söötmisteaduse õppetool

Kinnisperiood skeem
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Triglütseriid

Esterifitseerimata rasvhape 
(NEFA)

Β-hüdroksübutüraat
(BHB)

(http://www.weightlossforall.com/wp-content/uploads/2010/10/fats-2-
300x225.jpg)

Kuidas varurasva mõõdetakse?
• Toitumushinne (ingl Body Condition Score - BCS)
• Saab hinnata nahaalust rasvkude
• Kiire ja odav 
• Ei ole ideaalne 

• Nahaalune rasvkude on väike osa kogu rasvkoest
• Korreleerub halvasti lihastes oleva rasvaga
• Eeldatakse rasvkoe homogeensust ja ühtlikku kasvu/kahanemist
• Kõhurasv on metaboolselt aktiivsem

1 2 3 4 5

(http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex96
22/$FILE/bcs-dairy-cow.pdf)

Sobiv toitumus poegimisel on 3,25 – 3,5
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Perioodi summaarne toodang



18/03/2020

5

Eesmärk

1. Hinnata puhkeperioodi energiasöömuse mõju järgneva laktatsiooni 
edukusele.

2. Leida energiasöömus puhkeperioodil, mis soosiks poegimiseks 
sobivat toitumust.

Materjal ja metoodika

• Korduvpoeginud EH lehmad (n=170)
• Veebruar 2017 – mai 2018
• Puhkeperioodi energiasöömus: 85 MJ; 100 MJ; 115 M
• Täisratsiooniline segasööt ad libitum
• Toitumus Ferguson jt. (1994) meetodiga
• Vereproovidest määrati BHB, NEFA, AST kontsentratsioon
• Statistiline andmetöötlus programmis „R“
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Katseplaan
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Laktatsiooni andmed



18/03/2020

9



18/03/2020

10

Laktatsiooni andmed
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Toitumushinne kinnijätmisel

85 MJ

Toitumushinne kinnijätmisel

100 MJ
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115 MJ

Järeldused

1. Lehm tuleb kinni jätta sobivas toitumuses (3.25 – 3.5).

2. Toitumusel kinnijätmisel on suurem mõju ainevahetusele poegimise 
järgselt kui energiasöömusel puhkeperioodil.

3. Energiasöömus puhkeperioodil peab säilitama sobiva toitumuse 
poegimiseks.

4. Puhkeperioodi söödaratsiooni koostamisel tuleb looma kohta arvestada 
100 MJ metaboliseeruvat energiat päevas.
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Uurimustööd rahastas Maaeluministeerium MAK meetme 16.2 projektiga 
„Kinnisperioodi söötmisstrateegia välja töötamine kõrge aretusväärtusega 
piimakarjale“

Suur tänu Torma POÜ personalile

Tänan kuulamast!



Euroopa Liidus on nii mullikatel 
kui lehmadel lubatud kasutada 
antibiootikumi monensiin, et vähendada 
ketoosi esinemust. Monensiin muudab 
vatsa bakterite populatsiooni, mille       
tulemusena suureneb propioonhappe 
tootmine. Eesti holsteini (EH) lehmadel 
monensiini mõju varem uuritud ei 
ole. Uurimistöö eesmärk oli hinnata 
monensiini mõju korduvpoeginud 
EH lehmade ainevahetusele ja piima 
UDVYKDSSHOLVHOH�SUR¿LOLOH�

Monensiini mõju varurasvade kasutamist 
iseloomustavale metaboliidile NEFA sõltus 
proovi võtmise päevast (P=0,05), keskmised 
kontsentratsioonid olid väiksemad rühmas MON kuni 
21. LP-ni. Ketoosi indikaatori BHB kontsentratsioonid 
olid samuti madalamad rühmas MON, erinedes rühmast 
KON teisest kuni 28. LP-ni (P<0,05). Rühmas MON 
ületas vähem proove subkliinilise ketoosi piirväärtuse 
(BHB>1,2 mmol/l; 7,5% vs 2,4%; P<0,01). 

Piima rasvhape (RH) C18:1 cis-9 on kehavarude 
kasutamise indikaatoriks ja monensiin vähendas selle 
osakaalu (P<0,01). Paarituarvulise süsinikahelaga 
RH C15:0 osakaal oli suurem rühmas MON 
(P=0,02) lehmade piimas, mis viitab propioonhappe 
kontsentratsiooni suurenemisele vatsas.Uuring viidi läbi tootmisfarmis (TRSS 

söötmine, 305 p toodang u 11500 kg/
lehm) korduvpoeginud EH lehmadega 
(kontrollrühm – KON, n=120; monensiini 
rühm – MON, n=98). Monenesiini    pidevalt 
vabastav intraruminaalne kapsel 
(Kexxtone; Elanco®, Bad Homburg, 
Saksamaa) viidi vastavalt tootja juhistele 
suukaudselt vatsa kolm nädalat enne 
eeldatavat poegimist. Lehmadelt võeti 
vereproov teisel, kolmandal ja neljandal 
lüpsipäeval (LP) ning vere- ja piimaproov 
nädalase intervalliga esimesest 
kuuenda poegimisjärgse nädalani. 
Verest määrati spektrofotomeetriliselt 
HVWHUL¿WVHHULPDWD� UDVYKDSHWH� �1()$��
MD� ȕ�K�GURNV�EXW�UDDGL� �%+%��
kontsentratsioonid. Piima rasvhappeline 
SUR¿LO� PllUDWL� JDDVNRPDWRJUDD¿JD��
Statistiline analüüs  tehti  programmis “R”. 

Priit Karis, Merike Henno, Tiia Ariko, Hanno Jaakson, Katri Ling, Meelis Ots
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Uuringut toetas Maaeluministeerium MAK meetme 16.2 
projektiga „Kinnisperioodi söötmisstrateegia välja töötamine kõrge 
aretusväärtusega piimakarjale”.
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Monensiin 5.38 0.020
Toitumus 16.4 0.000

Päev:Monensiin 16.4 0.006
Päev:Toitumus 9.12 0.521
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Joonis 1. Monensiini mõju metaboliitide dünaamikale veres (punane taust) ja rasvhapete 
G�QDDPLNDOH�SLLPDV��VLQLQH�WDXVW���5�KPDGHYDKHOLQH�HULQHYXV�DMDKHWNHO��3ޒ������
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Joonis 2. Monensiini mõju avaldumine lehma organismis (lihtsustatud).

0RQHQVLLQL�P}MX�DLQHYDKHWXVHOH�MD�SLLPD�UDVYKDSSHOLVHOH�SUR¿LOLOH�
eesti holsteini lehmadel 

• Monensiin muudab lehmade ainevahetust laktatsiooni 
alguses, mis toob kaasa muutused vere metaboliitide 
kontsentratsioonis ja piima rasvhappelises koostises. 
• Monensiin muudab fermentatsiooni vatsas, millele viitab 
paarituarvulise süsinikahelaga RH suurem süntees udaras 
(RH C15:0 kontsentratsioon oli kõrgem rühmas MON).
• Monensiin vähendab subkliinilise ketoosi esinemust.
• Monensiin vähendab varurasvade kasutamist 
laktatsiooni alguses (NEFA, BHB ja RH C18:1 cis-9 
kontsentratsioonid oli madalamad rühmas MON).
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The effect of monensin on dairy 
cows in relation to farm or breed 

Karis Priit, Ling Katri, Jaakson Hanno, Ots Meelis

Estonian University of Life Sciences 

Monensin

• For prevention of ketosis

• Ionophore antibiotic

• Inhibits Gram-positive bacteria

• Increased propionic acid in rumen
Figure 1. The structure of monensin
(DOI:10.1155/2013/742149., Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4358063)

KEXXTONE

• Approved for cattle in EU in 2013

• Administered 3-4 weeks prepartum

• Capsule includes 12 subunits, 
each contains 2,7 g of monensin

• Releases 335 mg of monensin per 
day for 95 days

(https://www.drugs.com/vet/kexxtone-can.html)

(https://twitter.com/cowfirst/status/336713388145135616)

To study the effect of monensin on high-yielding dairy cows on 
two farms with different breeds.

Aim:

• The use of monensin is in rise in Estonia 

• There were no studies available on the effect of monensin 
on Estonian breeds 

Materials and Methods
• Farm A - 221 Estonian Holstein (EH) cows (Monensin – 98; Control – 123)

• Farm B - 29 Estonian Red and EH crossbreeds (Monensin – 15; Control – 14)

• Grass silage based TMR 

• Kexxtone administered 21 days before calving

• Average body condition score on administration: Farm A 3.4±0.40; Farm B 
3.5±0.32 

• Blood samples on days 1, 7, 14, 21, 28, 42 relative to calving, analysed 
spectrophotometrically for non-esterifyed fatty acids (NEFA) and B-
hydroxybubuturate (BHB) and aspartate aminotransferase (AST)

• Mixed linear model fitted in programm „R“

Results



17-Mar-20

2

Farm A

Farm B

Figure 2.The effect of monensin on the 
dynamics of NEFA on two farms. 
Values expressed as least square 
means (LSM). Asteriks refer to 
difference (P<0.05).

Tabel 1. The effect of monensin on the occurance 
of high NEFA values.

Farm A

Farm B

Figure 3.  The effect of monensin on the 
dynamics of BHB on two farms. 
Values expressed as least square 
means (LSM). Asteriks refer to 
difference (P<0.05).

Tabel 2. The effect of monensin on the occurance 
of high BHB values.

Farm A

Farm B

Figure 4.  The effect of monensin on the 
dynamics of AST on two farms. 
Values expressed as least square 
means (LSM). Asteriks refer to 
difference (P<0.05).

Conclusion

• Breed or farm specific factors alter the effect of monensin

• The use of monensin on farms with a low adipose tissue mobilization 
may not be profitable

• Managing BCS on farm has a greater effect on body lipid mobilization 
than the use of monensin

Thank you!

The study was funded by the Estonian Rural Development Plan measure 16.2 of the Estonian 
Ministry of Rural Affairs 
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The effect of monensin on dairy cows in relation to farm or breed  
P. Karis, K. Ling, H. Jaakson, L. Post and M. Ots 

Estonian University of Life Sciences, The Chair of Animal Nutrition, Tartu, Estonia 
Email: Priit.Karis@emu.ee 
 
Introduction Ketosis is a common health problem for high-producing dairy cows at the beginning of lactation. The prevalence of 

incident 
(Raboisson et al 2015). In European Union it is allowed to use monensin as a continuous-release intraruminal device for the reduction 
of incidence of ketosis in the peri-parturient dairy cow and heifer. Monensin is an antimicrobial agent that attaches to the cell 
membrane of mainly Gram-positive bacteria and interferes with their ion balance. The shift in the population of ruminal bacteria 
results in increased production of propionate, which is the main precursor for glucose production in ruminants. Our aim was to study 
the effect of monensin on high-yielding dairy cows on two farms with different breeds. 
 
Materials and Methods The study was performed on two commercial farms (A, B) with multiparous cows fed grass silage based 
TMR. Annual milk yield per cow was 11400 kg on Farm A and 12400 kg on farm B. Rations metabolizable energy and protein 
content were as follows: close-up: Farm A  10,4 MJ/kg, 85 g/kg; Farm B  9,65 MJ/kg, 81 g/kg;  lactation: Farm A - 11,9 MJ/kg, 
102 g/kg,; FarmB - 11,9 MJ/kg, 113 g/kg. On farm A 223 Estonian Holstein (EH) (Groups: Experimental  Mon, n=98; Control  
Con, n=125) and on farm B 30 crossbreeds of EH and Estonian Red cows (Mon, n=15; Con, n=14) were enrolled. Monensin 
continuous-
recommendations three weeks before calving to Mon cows on both farms. The average body condition score (BCS) at monensin 
administration was 3.4±0.40 on farm A and 3.5±0.32 on farm B. Blood samples were taken on days 1, 7, 14, 21, 28, 42 relative to 
calving and analysed spectrophotometrically for NEFA and BHB. Mixed linear model was fitted separately for either farm in program 

d BCS, 
and the random effects of animal. 
 
Results Time was a significant factor on both farms for both metabolites due to the dynamic use of body lipids postpartum. On Farm 
A monensin influenced the concentration of NEFA and the metabolite differed between groups on d21 (P=0.002). Thus, Mon cows 
used less body reserves at the beginning of lactation than Con cows. This brought along a noticeably lower BHB concentration in 
group Mon from d1 to d28 and overall and time specific monensin effect on BHB on farm A. Subclinical ketosis occurrence was also 
lower in Mon vs Con, 9% vs 3%, respectively. On the other hand, monensin effect was recorded neither on NEFA nor on BHB on 
farm B. The values of NEFA and BHB were numerically lower on farm B, except at calving, indicating a lower use of body lipids. 
BCS and its interaction model estimates (data not shown) for NEFA were greater compared to monensin on both farms. However, 
BCS influenced BHB on farm A, but not on farm B. 
 
Table 1 The dynamics of non- -hydroxybutyrate (BHB) concentrations in cows either treated with 
monensin (Mon) or not (Con) on two farms. Values are expressed as LSM. * Indicate a difference within a farm (P<0.05).  

 
 
Conclusions Breed or farm specific factors alter the effect of monensin. The use of monensin on farms with a low adipose tissue 
mobilization may not be profitable. Managing BCS on farm has a greater effect on body lipid mobilization than the use of monensin.  
 
References  
Raboisson, D., Mounié, M., Khenifar, E., Maigné, E. 2015. The economic impact of subclinical ketosis at the farm level: tackling the challenge of over-estimation due 
to multiple interactions. Prev. Vet. Med. 122:417 425. 
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Toitumuse mõjust piimalehma 
ainevahetusele üleminekuperioodil

Priit Karis
EMÜ Söötmisteaduse õppetool

2019
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Osa 1 – Üldiselt toitumushindest 

Priit Karis 11.12.19

Kuidas varurasva mõõdetakse?
• Toitumushinne (ingl Body Condition Score - BCS)
• Saab hinnata nahaalust rasvkude
• Kiire ja odav 
• Ei ole ideaalne 

• Nahaalune rasvkude on väike osa kogu rasvkoest
• Korreleerub halvasti lihastes oleva rasvaga
• Eeldatakse rasvkoe homogeensust ja ühtlikku kasvu/kahanemist
• Kõhurasv on metaboolselt aktiivsem

1 2 3 4 5

(http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex96
22/$FILE/bcs-dairy-cow.pdf)

Sobiv toitumus poegimisel on 3,25 – 3,5

Priit Karis 11.12.19

Mass vs toitumushinne
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Triglütseriid (TG)

Esterifitseerimata rasvhape 
(NEFA)

Β-hüdroksübutüraat
(BHB)

(http://www.weightlossforall.com/wp-content/uploads/2010/10/fats-2-
300x225.jpg)

Priit Karis 11.12.19

Mida jälgida

• TH kinnijätmisel: 3,25-3,5
• TH ei tohiks kinnijätmisel enam muutuda (va paksud ja kõhnad) 
• TH langus esimese 5-6 nädalaga: kuni 0,5
• Iga looma TH peaks laktatsioonitsükli lõpus olema taastunud
• TH peaks olema ühtlik, äärmused viitavad probleemidele
• TH teatava söötmisgrupi loomadel, mitte liiga paks/kõhn

Suur Mõte! 
Varurasvade hulga määramine on oluline, et kasutada ära lehma geneetilist piimatootmise potentsiaali, 
vähendades ainevahetus- ja nakkushaiguste esinemust. Samuti hindamaks söötmist ning selle adekvaatsust 
söötmisgrupis. 

Priit Karis 11.12.19
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Automaatne TH mõõtmine

Priit Karis 11.12.19

OSA 2 – Kuidas TH mõjutab lehma 
üleminekuperioodil?

Priit Karis 11.12.19

Materjal ja metoodika

Doktoritöö: „Varulipiidide hulga, lipomobilisatsiooni ja insuliiniresistentsuse 
seostest ning neid mõjutavatest teguritest piimalehmadel“
1. Intravenoosne glükoosi tolerantsi test
2. Rasvkoe biopsia
3. Vereproovid -3 kuni 6 nädalal sõltuvalt poegimisest 
• EH lehmad (n=42) jagati poegimiseelse toitumushinde järgi 3 rühma :

1. Toitumushindega ≤ 3,0 ehk KÕHN
2. Toitumushindega 3,25-3,5 ehk PARAS
3. Toitumushindega ≥ 3,75 ehk PAKS

Priit Karis 11.12.19

Priit Karis 11.12.19

1400

1500

1600

1700

1800

Kõhn Paras Paks

kg

Piim 42 LP

5000

5300

5600

5900

6200

6500

Kõhn Paras Paks

Piim 150 LP

9000

9500

10000

10500

11000

Kõhn Paras Paks

Piim 305 LP

1400

1500

1600

1700

1800

Kõhn Paras Paks

kg

EKM 42 LP

5000

5300

5600

5900

6200

6500

Kõhn Paras Paks

EKM 150 LP

9000

9500

10000

10500

11000

Kõhn Paras Paks

EKM 305 LP

Priit Karis 11.12.19



PIP Infopäev Põllumajandusloomade 
söötmine

11.12.19

PIP Infopäev Põllumajandusloomade 
söötmine 3

Priit Karis 11.12.19

a
a

a

ab
b

b

b

c

b

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40 50 60

m
g/

dl

Glucose d-21

0 10 20 30 40 50 60

Glucose d21

Thin Optimal Over-conditioned

a

a

a

a
a

a
ab

ab

ab

a

a
ab

b

b

b

b

b

b

0

50

100

150

200

250

300

350

0 10 20 30 40 50 60

µU
/m

l

min

Insulin d-21

0 10 20 30 40 50 60
min

Insulin d21

Priit Karis 11.12.19

Priit Karis 11.12.19

*

*

*

*

A

A

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

d-21 d21

ng
/m

l

Day relative to parturition

GLUT4 protein T:       P<0.001
Gr:     P=0.186
T×Gr: P<0.001

B

Priit Karis 11.12.19

Priit Karis 11.12.19

Kinnislehmade toitumuse ja energia
söömuse mõju ainevahetusle

OSA 3

Priit Karis 11.12.19
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Kinnisperiood skeem

Priit Karis 11.12.19

Eesmärk

1. Hinnata puhkeperioodi energiasöömuse mõju järgneva laktatsiooni 
edukusele.

2. Leida energiasöömus puhkeperioodil, mis soosiks poegimiseks 
sobivat toitumust.

Priit Karis 11.12.19

Materjal ja metoodika

• Korduvpoeginud EH lehmad (n=170)
• Veebruar 2017 – mai 2018
• Puhkeperioodi energiasöömus: 85 MJ; 100 MJ; 115 M
• Täisratsiooniline segasööt ad libitum
• Toitumus Ferguson jt. (1994) meetodiga
• Vereproovidest määrati BHB, NEFA, AST kontsentratsioon
• Statistiline andmetöötlus programmis „R“

Priit Karis 11.12.19

Katseplaan

Priit Karis 11.12.19

Priit Karis 11.12.19 Priit Karis 11.12.19
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Toitumushinne kinnijätmisel

85 MJ

Priit Karis 11.12.19
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Toitumushinne kinnijätmisel

100 MJ

Priit Karis 11.12.19

115 MJ

Priit Karis 11.12.19

Järeldused

1. Lehm tuleb kinni jätta sobivas toitumuses (3.25 – 3.5).

2. Toitumusel kinnijätmisel on suurem mõju ainevahetusele poegimise 
järgselt kui energiasöömusel puhkeperioodil.

3. Energiasöömus puhkeperioodil peab säilitama sobiva toitumuse 
poegimiseks.

4. Puhkeperioodi söödaratsiooni koostamisel tuleb looma kohta arvestada 
100 MJ metaboliseeruvat energiat päevas.

Priit Karis 11.12.19

OSA 4 – TH automaatne hindamine

„Toitumuse automaatne hindamine ja biosensorid piimakarja
haldamisel“

Priit Karis 11.12.19
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Päevi poegimisest

Uurimustööd rahastas:
1) Maaeluministeerium MAK meetme 16.2 projektidega
„Kinnisperioodi söötmisstrateegia välja töötamine kõrge 
aretusväärtusega piimakarjale“ ja „Toitumuse automaatne hindamine ja 
biosensorid piimakarja haldamisel“;

2) Teadus- ja Haridusministeerium grandiga „Piimalehmade sigimine ja 
Tervis„ (IUT8-1).

Tänan kuulamast!

Priit Karis 11.12.19
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Kas piimalehmade ettesöötmine on 
poegimiseelselt vajalik?

Meelis Ots
Söötmisteaduse õppetool

Terve loom ja tervislik toit
5. märts 2020

TH dünaamika Põlula katses 2000-2005

Optimaalne toitumus kinnijätmisel ja poegimisel 3,25-3,50
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Sissejuhatus
• Söötmiskorralduslikult jagatakse kinniperiood kaheks:

– 60 päeva = puhkeperiood (39…46 päeva) ja ettesöötmine (14…21 päeva)

• Miks me oleme soovitanud lehmi poegimiseelselt ette sööta:
– väheneb söömus, samas suureneb TF tarve -> loote ja udara kasvu ning 

ternespiima komponentide sünteesi arvelt
– vatsas seeduv jõusööt stimuleerib vatsahattude kasvu ja suurendab 

LRH-te imendumispinda ning toetab vatsa mikrofloora kohanemist
– võimalus muuta söödas mineraalainete ja vitamiinide taset:

• toetamaks lehma tiinuse lõpul
• vähendada kaltsiumi ainevahetusega seotud haiguste esinemissagedust poegimise 

järgselt
• suurendada ternespiimas vitamiinide A ja E sisaldust

Söötmine puhkeperioodil ja toitumus

ca 100 MJ päevas lehmi söötes oli TH-de muutuse variatsioon puhkeperioodil
kõige väiksem ja TH-ga 3,44 lehmade toitumus ei muutunud 

Toitumushinne kinnijätmisel
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Eesmärk

… välja selgitada ettesöötmise mõju kõrge aretusväärtusega 
eesti holsteini tõugu lehmade toitumusele, piimajõudlusele 
(sh ternespiima IgG sisaldusele), ainevahetusele ja vasikate 
sünnimassile pärast poegimist

Materjal ja metoodika

ß Korduvpoeginud EH lehmad (n=115)
ß Märts 2018 – september 2019
ß Toitumus Ferguson jt. (1994) meetodiga, 5 palli skaalal
ß Piima kogus mõõdeti ja koostis määrati 2 esimesel 

lüpsinädalal 2 korda ja edaspidi 1 kord nädalas
ß Vereproovidest määrati BHB, NEFA, GLC, ALB, Ca, P ja Mg 

sisaldus ning AST ja GLDH aktiivsus
ß Statistiline andmetöötlus programmis „R“
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Katseplaan

TRSS koostis ja keemiline analüüs
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Toitumuse dünaamika

Piimatoodang

305 LP piimatoodang

305 LP EKM-piima toodang
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Ainevahetusnäitajad - NEFA

Ainevahetusnäitajad - BHB
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Ainevahetusnäitajad – GLC, ALB, AST, GLDH

Ainevahetusnäitajad – Ca, P, Mg
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Mõju ternespiima imuunoglobuliinide
sisaldusele ja vasikate sünnimassile

IgG sisaldus, mg/ml Vasikate sünnimass, kg

Kokkuvõte 
Läbiviidud katse tulemuste põhjal saame öelda, et:
• uuritud parameetrite osas olid erinevused katsegruppide vahel 

minimaalsed
• ettesöötmise rühmas olid esimestel poegimisjärgsetel päevadel 

varurasvade kasutamine mõnevõrra intensiivsem, küll lüpsid need 
lehmad rohkem EKM-piima

• optimaalse TH (3,25-3,5) juures on kinnisperioodi ME söömus
ca 100 MJ päevas

Kas piimalehmade ettesöötmine on poegimiseelselt vajalik?
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Sissejuhatus 

Piimaveis jäetakse kinni tavaliselt kaheksa nädalat enne loodetavat poegimist, eesmärgiga 

valmistada loom ette järgnevaks poegimiseks ja uueks laktatsiooniks. Söötmiskorralduslikult 

jagatakse kinnisperiood traditsiooniliselt kaheks: puhke- ja ettesöötmise perioodiks. 

Puhkeperioodil ehk kinnisperioodi esimesel viiel nädalal on looma energiatarve väike, u 100 MJ 

päevas. Ühtlasi katab hea kvaliteediga koresööt peamiste toitefaktorite tarbe. Ettesöötmise 

perioodil ehk kinnisperioodi viimasel kolmel nädalal koosneb söödaratsiooni? kuivaine umbes 30 

% ulatuses jõu- ja proteiinsöödast. Peamised argumendid ettesöötmise kasuks on järgnevad: 1) 

viimastel poegimiseelsetel nädalatel suureneb toitainete vajadus seoses loote kiireneva kasvu ja 

udara näärmekoe regeneratsiooniga, samas aga väheneb kuivaine söömus, 2) jõusööt suurendab 

vatsahattude pindala, mis võib olla seotud lenduvate rasvhapete parema imendumisega, 3) vatsa 

mikrofloora populatsioon kohaneb jõusöödarikka söödaga ja 4) võimalus muuta sööda 

mineraalainete ja vitamiinide kontsentratsioone, et toetada organismi tiinuse lõpul ja vähendada 

hüpokaltseemia ohtu poegimise järgselt.  

Viimasel ajal on teaduskirjanduses hakatud ettesöötmise vajalikkuses kahtlema. Üle-eelmise 

kümnendi lõpul näitas James Drackley uurimisrühm Ameerikas rea katsetega, et sealse söödabaasil 

põhineva sööda (maisisilo ja -jahu) üle tarbenormi söötmine nii puhke- kui ka ettesöötmise 

perioodil pärsib söömust pärast poegimist, mis omakorda toob kaasa suurema rasvade kasutamise 

ja ainevahetushaiguste riski (Dann jt. 2011; Douglas jt. 2006). Samas rohusilo ad libitum söötmine 

eelpool nimetatud probleeme kaasa ei too (Salin jt. 2018), mis viitab sellele, et kinnisperioodil ei 

mõju ainevahetusele negatiivselt mitte liigne söömine, vaid liigne tärklise sisaldus söödas. Samuti 

on hakatud kõigutama dogmat söömuse vähenemisest viimastel poegimiseelsetel nädalatel. On 

leitud, et see kehtib vaid tärkliserikka sööda liigsel söötmisel. Normidele vastava tärkliserikka 



sööda (Grummer jt. 2004) või koresööda ad libitum (Salin jt. 2018) söötmisel väheneb söömus 

vaid mõned päevad enne poegimist. Uurimuse eesmärgiks oli selgitada ettesöötmise mõju eesti 

holsteini tõugu lehmade ainevahetusele pärast poegimist. 

Materjal ja meetodid 

Tootmiskatse viidi läbi Torma Põllumajandusosaühingus eesti holsteini tõugu korduvpoeginud 

lehmadega (n=115) kolmel katseperioodil: 1) märts – juuli 2018 (n=33), 2) august – detsember 

2018 (n=32), 3) veebruar – august 2019 (n=50). Loomad võeti katsesse kinnijätmisel ja jagati 

juhuslikult kahte rühma: kontrollrühm (K, n=58) – loomadele söödeti puhkeperioodi ratsiooni 

poegimiseni; ettesöötmise rühm (E, n=57) – loomadele söödeti kolm nädalat enne eeldatavat 

poegimist kõrgema energiakontsentratsiooniga ratsiooni. Katselehmi söödeti täisratsioonilise 

segasöödaga ad libitum. Segasööda koostis ja toitefaktorite kontsentratsioonid on esitatud tabelis 

1. Katses kasutatud söödapartiid analüüsiti EMÜ VLI söötmisteaduse õppetooli söödalaboris, 

kasutades Euroopa  Liidus üldtunnustatud analüüsimetoodikaid.  

Tabel 1. Täisratsioonilise segasööda koostis ja keemilise analüüsi tulemused (keskmine ± 

standardhälve). 

1lüpsipäev - LP 

Näitaja 

Ratsioon 

Puhkeperiood 
-60 kuni -21 LP1 

Ettesöötmine 
-21 kuni -1 LP 

Laktatsioon 
1 kuni 30 LP 

Laktatsioon 
31 kuni 120 LP 

Koostisosa (% kuivaines)     
 Rohusilo 85,3 ± 7,3 61,4 ± 8,9 40,6 ± 4,4 34,7 ± 3,6 

 Hein/Põhk 8,5 ± 6,7 6,9 ± 2,2 5,9 ± 2,0  7,7 ± 2,3  

 Jõusööt 3,7 ± 2,8  19,2 ± 5,7 33,4 ± 3,4 34,6 ± 2,6 

 Proteiinsööt 0,7 ± 1,8  9,1 ± 3,5 16,8 ± 2,1 18,4 ± 2,1 

 Rasv - - 0,7 ± 0,7 2,1 ± 0,0 

 Mineraalsööt 1,9 ± 1,8 3,4 ± 1,3 2,8 ± 0,1 2,6 ± 0,1 

Keemiline koostis ja 
toiteväärtus 

    

Kuivaine (%) 36,8 ± 9,4 40,2 ± 5,6 48,0 ± 2,7 49,4 ± 2,7 

1 kg kuivaines:     

 Toorproteiin (g) 135 ± 7,2 147 ± 2,2 169 ± 3,0 169 ± 3,3 

 Met. proteiin (g) 74,2 ± 2,3 85,9 ± 0,8 101 ± 0,9 101 ± 1,2 

 Met. energia (MJ) 9,15 ± 0,1 10,4 ± 0,0 11,6 ± 0,3 11,9 ± 0,1 

 Kaltsium (g) 8,58 ± 0,9 8,52 ± 2,4 8,82 ± 0,4 9,05 ± 0,4 

 Fosfor (g) 3,44 ± 0,2 4,30 ± 0,2 4,15 ± 0,1 4,23 ± 0,1 



Katseloomadelt võeti vereproovid sabaveenist 21 ja 7 päeva enne eeldatavat poegimist ning 

lüpsipäevadel (LP) 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21, 28, 35, 42. Proovid tsentrifuugiti (4000 x g, 20 min) ja 

külmutati (-80) kuni analüüsimiseni kliinilise keemia analüsaatoriga Randox Monaco. 

Vereplasmast määrati aspartaadi aminotransferaasi (AST), gammaglutamüültransferaasi (GGT), 

glutamaadi dehüdrogenaas (GLDH) aktiivsus ja esterifitseerimata rasvhapete (NEFA), β-

hüdroksübutüraadi (BHB), fruktoosamiini ja glükoosi kontsentratsioon. Energia järgi korrigeeritud 

piima (EKM) toodang kalkuleeriti vastavalt Sjaunja (1990) poolt esitatud valemile, mille järgi on 

kilogrammis EKM piimas energiat 3,14 MJ. Katselehmade toitumust hinnati Ferguson jt. (1994) 

metoodika alusel alates kinnijätmisest (ligikaudu 60 päeva enne loodetavat poegimist) nädalase 

intervalliga kuni katseperioodi lõpuni (42 LP). Hindamaks katserühma mõju uuritavate tunnustele 

koostati segamudel fikseeritud faktoritega aeg, rühm, aja ja rühma koosmõju; segava faktoriga 

toitumushinne kolm nädalat enne poegimist ja juhuslike faktoritega loom ja periood. Statistiline 

analüüs teostati programmis „R“. 

 

Tulemused  

Lehmade toitumus katserühmade vahel ei erinenud ühelgi ajahetkel, kuigi rühma K loomade 

toitumus hakkas langema juba kolm nädalat enne poegimist (joonis 1). EKM piimatoodangul 

neljandal LP rühmas E oli tendents erineda rühmast K (vastavalt K: 36,4 kg ja rühmas E: 41,3 kg, 

P = 0,08), kuid alates seitsmendast laktatsioonipäevast oli toodang katserühmade vahel võrdne. 

Vereplasma ensüümi GGT aktiivsus ja fruktosamiini ning glükoosi kontsentratsioon katserühmade 

vahel ei erinenud. Ensüümi AST aktiivsus erines 21. päeva enne poegimist ja oli kõrgem rühmas 

E (K: 88,8; E: 98,5 mmol/l, P < 0,05). Ensüümi GLDH aktiivsus oli kõrgem 1. ja 3. LP ning samuti 

rühmas E (joonis 2). Rühma mõju NEFA ja BHB kontsentratsioonidele oli sõltuv proovi võtmise 

ajast, sest interaktsioon aja ning ratsiooni vahel oli mõlema metaboliidi puhul oluline (P < 0,05). 

Enne poegimist, -21. (K: 0,17; E: 0,12 mmol/l) ja -7. LP (K: 0,25; E: 0,19 mmol/l, P < 0,01), oli 

NEFA kontsentratsioon kõrgem rühmas K, kuid esimesel (K: 0,36; E: 0,54 mmol/l) ja kolmandal 

(K: 0,45; E: 0,58 mmol/l, P < 0,05) LP rühmas E. BHB kontsentratsioon erines rühmade vahel 

teisel (K: 0,50 ; E: 0,60 mmol/l) ja kolmandal (K: 0,54; E: 0,66 mmol/l, P < 0,05) LP ning oli 

kõrgem rühmas E (joonis 3).  



 

Joonis 1. Toitumsuhinde (aritmeetiline keskmine) ja EKM toodangu (vähimruutude keskmine 
± standardviga) dünaamika. Trellid tähistavad rühmavahelist tendentsi erineda (P<0,1). Joonise 
paremas ülanurgas on esitatud lineaarse segamudeli fikseeritud faktorite olulisus.  

Joonis 2. Aspartaadi aminotransferaasi ja glutamaadi dehüdrogenaasi (vähimruutude keskmine ± 
standardviga) dünaamika. Tärn tähistab rühmavahelist erinevust (P<0,05), trellid aga tendentsi erineda 
(P<0,1). Joonise paremas ülanurgas on esitatud lineaarse segamudeli fikseeritud faktorite olulisus.  



Joonis 3. Esterifitseerimata rasvhapete ja β-hüdroksübutüraadi (vähimruutude keskmine ± standardviga) dünaamika. 

Tärn tähistab rühmavahelist erinevust (P<0,05). Joonise paremas ülanurgas on esitatud lineaarse segamudeli 

fikseeritud faktorite olulisus.  

 

Järeldused ja kokkuvõte 

Kontrollrühma lehmade toitumus hakkas langema juba kolmandal poegimiseelsel nädalal, samas 

kui ettesöötmise rühma loomad säilitasid oma toitumuse poegimiseni. Toitumushinne on organismi 

energia tagavara mõõdikuks, järelikult ei piisanud kontrollrühma loomadele söödaga saadud 100 

MJ/p, et energiatarve katta ning nad kasutasid rasvkoes talletatud energiat. Seda toetab NEFA, mis 

iseloomustab rasvkoest vabastatava energia intensiivsust, kõrgemad kontsentratsioonid enne 

poegimist kontrollrühmas. Söödaenergia puudujääk ja varasem rasvkoe energia kasutamine ei 

halvendanud nende loomade ainevahetust poegimisjärgselt, vaid vastupidiselt vähendas GLDH 

aktiivusust ja NEFA ning BHB kontsentratsiooni veres esimestel lüpsipäevadel. Ensüüm GLDH 

sünteesitkase peamiselt maksas ja selle aktiivsuse tõus veres viitab maksarakkude kahjustusele. 

Biomarker BHB kirjeldab kui hästi saab organism, peamiselt maks, vere NEFA-dega hakkama. 

Seega on biomarkerid NEFA, BHB, GLDH omavahel seotud ja viitavad, et ettesöötmine halvendab 



piimalehmade ainevahetust esimestel poegimisjärgsetel päevadel. Samas võib kinnisperioodil kahe 

söötmisrühma kasutamine olla ikkagi õigustatud, et vältida toitumuse langust enne poegimist. 

Edasiste katsetega tuleb leida optimaalne päevane metaboliseeruva energia hulk, mis toetaks sobiva 

toitumuse säilitamist kõrge aretusväärtusega eesti holsteini tõugu lehmadel kolmel viimasel 

poegimiseelsel nädalal ning hinnata selle mõju ainevahetusele poegimisjärgselt.  
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