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Sissejuhatus

• Sünnist võõrutamiseni toimuvad vasika 
organismis mitmed muutused, mis mõjutavad 
oluliselt looma edasist käekäiku ja kasumlikust 
omanikule.  

• Kulude vähendamise võimaluseks on 
lühendada noorkarja üleskasvatamiseks 
kuluvat aega, samas tegemata järeleandmisi 
loomade tervise osas. 
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• OÜ Anu Ait panus/teadspõhine tõestus 
vasikate üleskasvatamiseks –

– Kutsuti ellu MAK meetme 16.2 raames 
rakendusuuringu projekt „Vasikate startersööda 
väljatöötamine, tagamaks parimat jõudlust, 
tervist ja seedeorganite arengut“ koostöös EMÜ 
söötmisteaduse õppetooli teadlastega
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MAK meetme 16.2 projekti 
eesmärk

• … välja töötada optimaalse koostisega vasikate 
startersööda retsept, selgitamaks startersööda 
mõju vasikate jõudlusele ja tervisele 

– Välja töötatava startersööda puhul on oluline, et 
vasikas hakkaks seda võimalikult varakult ja isukalt 
sööma.

• Eesmärgi saavutamiseks:

- Töötati välja 6 erinevat startersööta

- Pilootkatse

- Kahe startersööda võrdluskatse
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Startersöötade analüütiline koostis 
kuivaines
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Starter 1 Starter 2 Starter 3 Starter 4 Starter 5 Starter 6

Met. energia (MJ) 12,9 12,9 12,7 12,6 12,6 12,5

Toorproteiin (g/kg) 190,3 190,1 190,0 181,0 189,6 186,1

Toortuhk (g/kg) 36,8 38,2 34,4 62,0 62,0 62,0

Toorkiud (g/kg) 59,6 55,3 57,2 40,1 40,1 44,4

Toorrasv (g/kg) 47,6 47,2 48,3 44,0 44,0 37,7

Ca (g/kg) 8,10 8,10 8,00 7,00 7,98 7,95

P (g/kg) 4,90 4,80 4,90 4,30 4,08 4,16

Mg (g/kg) 1,80 1,80 1,80 1,60 1,00 1,00

Na (g/kg) 5,90 6,00 5,60 4,10 4,01 4,01

Pilootkatse
Eesmärk – selgitada välja kuue erineva koostisega startersööda meeldivus 
vasikatele

• Katse viidi läbi Tartu Agro AS-is

• Katses osales 30 vasikat (16 pullikut ja 14 lehmikut)

• Vasikad võeti katsesse peale ternespiimaperioodi, kui nad viidi 
vasikalauta

• Vastava grupi startersööta söödeti vasikatele 14 päeva jooksul.
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Pilootkatses mõõdeti/vaadeldi:

• 13. ja 14. katsepäeval mõõdeti startersöötade söömused 
(kaalutised ette pannes ning jääk 24 tunni möödudes)

• Jälgiti vasikate huvi tekkimist väljatöötatud startersöötade 
vastu

• Jälgiti igapäevaselt kõikide vasikate tervisliku seisundit 
(kõrvade asend, nina- ja silmanõre iseloomu, roojaskoori).

7

Pilootkatse tulemused
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• Vasikate üldine tervis
- Üldiselt olid vasikate konditsioonid väga head.

- Katse jooksul haigestus 7 vasikat (peamisteks põhjusteks respiratoorsed
häired ja kõhulahtisus).

• Startersöötade vastu huvi tekkimine
- Suurel osal vasikatest tekkis huvi startersööda vastu juba katsesse

tulemise esimesel päeval (3-4 elupäev).

- Erandina starter 3 vastu tekkis huvi alles 6.-7. katsepäeval.

- Startersöötade 1 ja 2 vastu tundsid eranditult kõik vasikad huvi juba
katsesse tulemise päeval, kuid söömus jäi nendes gruppides
tagasihoidlikuks.



Pilootkatse tulemused
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Kahe startersööda võrdluskatse
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Võrdluskatse metoodika

• Katse viidi läbi Aravete Agro AS-is

• Katsesse valiti 34 vastsündinud lehmvasikat
- Passiivne immuunsus (IgG sisaldus vähemalt 15 g/l)

- Sünnimass (vähemalt 32 kg)

- Tõug (eesti holstein) 

• K4 grupp- 15 vasikat ja K5 grupp 16 vasikat (3 
vasikat jäid välja)

• Startersöötade söömust mõõdeti igapäevaselt 
16ndast elupäevast kuni 60nda elupäevani 
(osadel vasikatel ca 70nda elupäevani).
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Võrdluskatse metoodika

• Söötmisskeem
- Alates sünnist anti vasikatele vabalt ette startersöödad

- 16nda elupäevani registreeriti ligikaudne söömus, sealt                            
edasi grammi täpsusega igapäevaselt

- Vaba ligipääs heinale ja puhtale joogiveele

• Jootmisskeem:
- Ternespiim kuue tunni jooksul kokku 4 L, 12 esimese tunni vältel kokku 6 L

- Ternespiima järgselt 2 nädalat täispiima 3x2,5 L

- 16-45. elupäevadel TPA ja täispiima segu (1:1) 3x2,5 L

- 45-70. elupäevadel TPA 2x3 L

12



Võrdluskatse metoodika

• Loomade jõudlus:
- Sünnikaal

- 1 kuu vanuselt (~30 elupäeva)

- 2 kuu vanuselt (~60 elupäeva)

- Järelmõju hindamise kaalumine 6 kuu vanuselt

• Loomade tervis:
- Igapäevaselt registreeriti kõrvalekalded                                        

tervisenäitajatest

- Vastavad andmed registreeriti vasika individuaalsele                       
tervisekaardile. 
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Võrdluskatse tulemused: SÖÖMUS

Gruppide vahe 119 g

p=0,047

K4 13,2±1,63 kg

K5 19,5±1,82 kg    
p=0,016

K4 728±41 g

K5 1048±40 g

6,3 kg

320 g
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Võrdluskatse tulemused: KEHAMASS

Võrdluskatse tulemused: KEHAMASS

Juurdekasv ööpäevas

K4 659±18,3 g

K5 729±28,8 g 

4,4 kg

70 g



Kokkuvõtteks
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Pilootkatsest järeldus: 

• Erineva koostisega starterite meeldivus vasikatele on erinev. 

• Starter, mille vastu vasikad kõige varasemalt huvi hakkasid tundma, 
ei saavutanud hilisemal perioodil parimat söömust. (Esimene 
meeldivus ei tähenda, et vasikas seda pidevalt tahab süüa!)

Võrdluskatsest järeldus: 

• Vasikad sõid kõige isukamalt startersööta K5 ning saavutasid teiseks 
elukuuks oluliselt suurema kehamassi.

• Söömus suureneb enne (43 elupäev) ja seejärel hakkab ka vasikate 
kaal tõusma (50 elupäev).

Lisaks: 

• iga muutus mis me vasikate üleskasvatamisel teeme (piimajoogi 
vahetus, jootmiskordade arvu muutus, nudistamine, muu stress) 
mõjutab oluliselt startersööda söömust  - Vasikad on väga tundlikud 
ning vajavad stabiilsust!

Täname
❖ Tartu Agro AS personali

❖Aravete Agro AS personali

❖Eesti Maaülikooli

❖ ja teisi uuringule kaasaaitajaid.

Uurimustöö viidi läbi MAK meetme 16.2 projekti „Vasikate 
startersööda väljatöötamine tagamaks parimat jõudlust, tervist ja 
seedeorganite arengut“ raames. 
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KOOSTÖÖ

Tänan kuulamast!


