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Piimaperioodi vasikate söötmine
– kuidas teha õigeid valikuid?

Ternespiima jootmine – kuidas
saada vasikatele hea
immuunsus?

Kerli Mõtus
Eesti Maaülikool

Kerli Mõtus
EMÜ VLI
Karjatervise dotsent

Olukorrast riigis – 55 Eesti karja jaotus vasikate keskmise
seerumi proteiinide sisalduse alusel
23 karja (42%)

32 karja (58%)

Veise platsenta
• Eraldi loote ja emalooma verevarustus veise platsenta iseärasuste
tõttu – looteeas ei saa vasikas emalt immuunglobuliine
• Vasika immuunsus sõltub kaitsekehade hulgast, mida manustatakse
ternespiimaga esimese 24 elutunni jooksul
• Kui see ebaõnnestub – passiivse immuunsuse puudulikkus (PIP)
(vasika seerumi proteiinisisaldus <5,2 g/dl VÕI seerumi IgG<10 g/l)

Sündinud vasikas on kaitsekehadeta

Ternespiimast saadud
immuunglobuliinid

vereringe

soolevalendik

soolevalendik

vereringe

vereringe
Immuunglobuliinide imendumine soolevalendikust vereringesse on
võimalik vasika esimesel 24. elutunnil
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Passiivse immuunsuse puudumine
immuunglobuliinid

Verre satub liiga vähe immunoglobuliine, mistõttu vasikas e suuda end
haigustekitajate eest kaitsta.
Kolostromeeter /Brix
soolevalendik

vereringe

Vasika kontroll

Terneses ei ole kaitsekehi

Kaitsekehad ei imendu
Asfüksia

Ternese bakterioloogia

Nisade tilkumine
Mullikate ternes?
Hiline lüpsmine?

Hiline
Temperatuur,
jootmine lahjendamine

Kõrge bakterite arv
ternespiimas

Jootmisnõude,
Mastiit niplite puhtus

Pärast 24. tundi ei saa kaitsekehad enam vereringesse imenduda

Udara
ettevalmistus

Ternese bakterioloogia eesmärgid
• Kogu bakterite arv <100 000 cfu/ml
• Fekaalsed koliformid <10 000 cfu/ml

Ternespiima säilitamine
• 2-3 päeva 2-4 ˚C juures.
• Soojemas suureneb järsult bakterite arv ja tõuseb pH
• Pikaajaline säilitamine -18…-20˚C juures kuni 6 kuud.
• Jahutamine/külmutamine pidurdab bakterite paljunemist, kuid ei hävita neid.
• Sulatamine kuni 60 ˚C vees.

Lüpsimasina
puhtus

Piimakogumisnõude
puhtus

Jahutamine/
säilitamine

Ternespiima pastöriseerimine
• Ternespiima pastöriseerimine 60 ˚C 30…60 min
• Hävitab E. coli, S. enteritidis´e, Mycoplasma bovis, Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis´e
UURING (Saldana et al., 2019)
• Pastöriseerimine 60 ˚C 30 min → -9% IgG
• Pastöriseerimine 60 ˚C 30 min → -12% IgG
• AGA vasikate seerumi proteiini sisaldus olu üldiselt kõrgem (ElizondoSalazar and Heinrichs, 2009) – määrav tegur Ig imendumisel on
ternespiima madal bakterite arv!!!
• Vajadus pastöriseerimise järel VAID siis, kui bakterite arv on
probleemiks!

Passiivse immuunsuse mõõtmine vasikatel
• Seerumi üldvalgusisaldus korreleerub hästi IgG tasemega (r ≥ 0,88)
• Piirväärtus seerumist mõõtes 5,2-5,5 g/dl
• Plasma puhul piirväärtus 6,0 g/dl
• Kuni 7-päeva vanused vasikad
• Brix refraktomeetriga piirväärtus seerumist 8,6%
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Kui palju ternespiima tuleks vasikale joota?

Miks on passiivne immuunsus oluline?
2016. aasta metanalüüsi (10
uuringut) alusel PIP seostus:
• 2,12 korda suurem suremusrisk
• 1,75 korda suurem tõenäosus,
et ravitakse HT haiguse tõttu
• 1,51 korda suurem tõenäosus,
et ravitakse KL tõttu
• PIP → haigused →
antibakteriaalne ravi →
resistentsus!
• PIP kogukulu oli keskmiselt 60 €
piimavasikatel ja 80 € lihaveise
vasikatel

• 150-200 g Ig esimesel 2 elutunnil
• 3-4 liitrit kõrgekvaliteedilist ternespiima (Ig >50 g/l)

Passiivne immuunsus & krüptosporidioos

Süsteemne kaitse oluline E. coli vastu
immuunglobuliinid

soolevalendik

vereringe

Kolibakterid

Lefkaditis et al., 2020

Poegimiseelne vaktsineerimine rota-, koronaviiruse ja enterotoksilise E.
coli vastu Eestis
Laktogeenne kaitse oluline kõhuviiruste puhul

Vasika peensoole histoloogiline pilt

immuunglobuliinid

soolevalendik

vereringe

Rotaviirus
https ://www.pinterest.com/ghkageyama/histology/
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Rotaviirusega nakatunud vasika peensoole histoloogiline pilt

Poegimiseelne vaktsineerimine rota-,
koronaviiruse ja enterotoksilise E. coli vastu Eestis
– 13 karja analüüs

Ivar Blank, EMÜ

Farmi ID number

Vastpoeginud vaktsineeritud lehmade piima jootmine vasikatele ning
vaktsineeritavad loomagrupid

Vaktsineeritakse ainult lehmi
Vaktsineeritakse ainult lehmi, ei
joodeta esmaspoegijate piima
Vaktsineeritakse kõiki lehmi ja
mullkaid

11
9
1
8
10
6
12
3
2
4
5
13
7

Uuringuperioodid
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Poegimiseelne vaktsineerimine rota-,
koronaviiruse ja enterotoksilise E. coli vastu Eestis
• Järeldused




Vaktsineerimisprotokollid ja vasikate jootmise praktikad erinevad farmiti


31% farmidest ei vaktsineeri mullikaid



46% farmidest joodavad vastpoeginud lehmade piima alla 14 päeva

Korrektse poegimiseelse vaktsinerimisprogrammi rakendamise korral vähenes
vasikate suremus kuues farmis keskmiselt 34%
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Kokkuvõtteks
• Ternespiima jootmises on endiselt lahendamata küsimusi
• Võtmeteguriks võib olla ternespiima jootmise protokollide
sisseviimine – vähendab loomingulisust?
• Ternespiima jootmine on ainuvõimalus tõhustada vasikate
vastupanuvõimet nakkushaigustele
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