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Kerli Mõtus

Eesti Maaülikool

1. Mis on vasikate piimaperioodi söötmise eesmärk 

Teie farmis?

2. Milliste kriteeriumite alusel valite/valiksite 

vasikatele piimapulbri?

 Tervis

 Kasv

 Vatsa areng

• Hind
• Piima eest makstav hind

• Piimapulbri hind

• Vasikate pidamine
• Eraldi hoones

• Grupis/individuaalselt

• Tööjõud

• Mugavus

• Jootmisviis, tehnoloogia
• Käest jootmine

• Piimatakso võimalus

• Ammed

• Pastörisaatorid

• Nakkushaigused

• Mitteturustatava (praak)piima kogus farmis

• Ootused, strateegiad

1 liitri piima hind 0,31 eurot

Miinimum Maksimum

Koostis

Toorproteiin% 20 27

Toorrasv % 16 20

Toorkiud% 0 1,3

Toortuhk% 7 10

Laktoos % 37,5 49

Lüsiin% 1,4 2

Metioniin % 0,35 0,55

Treoniin % 0,9 0,9

Ca% 0,7 0,95

P% 0,6 0,9

Energia (MJ) 17,4 18,5

Vitamiinid

Vit A R.Ü. 25000 55000

Vit D3 R.Ü. 4000 8000

Vit E mg 80 300

Vit B1 mg 5 16

Vit B2 mg 3 10

Vit B6 mg 2 10

Vit B12 mcg 0,02 80

Niatsiin mg 50 50

Vit K3 mg 2 6

Vit C mg 80 500

Ca-d-pantotenaat mg 23 25

Foolhape mg 1 1

Koolionkloriid mg 300 880

Biotiin mg 200 200

Β-karotiin mg 40 40

Mikroelemendid

Raud  mg 50 150

Vask  mg 6,4 10

Seleen 0,2 0,4

Mangaan mg 25 55

Tsink mg 55 170

Jood mg 0,6 1,5

Hind (eurot/kg) 1,4 2,4
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Piimapulber A

Toorained: lõssipulber, vadakupulber, õlid, rasvad, mineraalained, vitamiinid ja lisandid.

Analüütilised koostisosad: 

• toorvalk 21%

• toorrasv 17,5%

• toortuhk 9,0%

• toorkiud 0,0%

• niiskus 2,5%

• laktoos 46,0%

• lüsiin 1,7%

• metioniin 0,5%

• Tsüstiin, metioniin 0,85%

• kaltsium 0,8%

• fosfor 0,75%

• magneesium 0,15%

• raud 101 mg/kg

• mangaan 45 mg/kg

• seleen (naatriumseleniit) 0,3 mg/kg

• tsink 84 mg/kg

• jood 1 mg/kg

• antioksüdant BHA 2 mg

• propüülgallaat 2 mg

• energiasisaldus 17,4 MJ/kg 

Söödalisandid kg kohta:

A-vitamiin (retinool, E672) 40 000 RÜ

D3-vitamiin (kolekaltsiferool E671) 5000 RÜ

E-vitamiin (DL- α-tokoferool atsetaat) 200 mg

K-vitamiin 4,5 mg

C-vitamiin 158 mg

B1-vitamiin 6 mg

B2-vitamiin 6 mg

B6-vitamiin 4 mg

B12-vitamiin 40 µg

vask, (vasksulfaat) 10 mg

Soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained: 

E1706. Lactobacillus rhamnosus’t (DSM 7133) ja

Enterococcus faecium’i (DSM 7134) suhe 3:7 (1*10^9 cfu/kg).

Hind 2,12 eurot kg +KM

1 liitri hind 0,30 eurot +KM

Piimapulber B

Toorained: magus vadakupulber, laktoosanhüdraat, delakteeritud vadakupulber, vadakuproteiini

kontsentraat, sojaproteiinikontsentraat*, nisuproteiiniisolaat, rasv, emulgaator, letsitiin, tärklis.

Analüütilised koostisosad:

• toorvalk 21,5%

• toorrasv 16,0%

• toortuhk 9,5%

• toorkiud 0,6%

• Ca 0,8%

• P 0,6%

• Na 0,6%

• Laktoos 41,0%

• Vask (vasksulfaatpentahüdraat) 6,4 mg

• Raud, raudsulfaat monohüdraat 50 mg/kg

• Jood-I-Kaltsium jodaat, veevaba 1 mg

• Mangaan, mangaansulfaat monohüdraat 44 mg

• seleen (naatriumseleniit) 0,3 mg/kg

• Tsink, tsinksulfaat monohüdraat 55 mg

• Seleen, naatriumseleniit 0,2 mg

• Antioksüdandid: BHA, BHT

Söödalisandid kg kohta:

A-vitamiin (retinool, E672) 40 000 RÜ

D3-vitamiin (kolekaltsiferool E671) 4000 RÜ

E-vitamiin (DL- α-tokoferool atsetaat) 80 mg

C-vitamiin 80 mg

Hind 1,8 eurot kg +KM

1 liitri hind 0,25 eurot +KM

 Vesi 87%

 Laktoos 5%

 glükoosist ja galaktoosist koosnev disahhariid

 energia- ja süsinikuallikaks enamusele mikroobidele, mis kasvavad piimas

 Soodustab Ca ja P imendumist

 Rasv 4%

 Rohkem kui 98% rasva kogukaalust moodustavad triglütseriidid

 vabu rasvhappeid, tserebrosiide, fosfolipiide ja kolesterooli

 Piimarasvas on muude loomsete rasvadega võrreldes suhteliselt palju lühikese ja keskmise C-
ahelapikkusega rasvhappeid ja polüküllastamata rasvhappeid

 Lühikese ahelaga rasvhapped inhibeerivad patogeensete mikroobide arengut.

 Asendamatud rasvhapped (arahhidoonhape ja linoleenhape)

 Võihape (ainult mäletsejate piimarasvas)

 Lahustunud A, D ja E-vitamiinid (rasvlahustuvad vitamiinid)

 Valk 2,8–3,5%

 Kaseiinvalk 80%, vadakuvald 20% (albumiinid, globuliinid)

 Steroidsed hormoonid 

 Mineraalained (1 liitris 7-8 grammi)

 nii orgaaniliste kui ka anorgaaniliste hapete soolad

 Vitamiinid

 lahustunud kas rasvas või veefaasis

 Mõjutatud söötmise poolt

 Somaatilised rakud

 Põletikurakud

 Ensüümid

 Hävivad kuumutamisel

Valgu nimetus Sisaldus g/kg % koguvalgust

Kaseiin 26,0 79,5

s1-kaseiin 10,0 30,6

s2-kaseiin 2,6 8,0

-kaseiin 10,1 30,8

-kaseiin 3,3 10,1

Vadakuvalgud 6,3 19,3

-laktalbumiin 1,2 3,7

-laktoglobuliin 3,2 9,8

Seerumalbumiin 0,4 1,2

Immunoglobuliinid 0,7 2,1

Muud vadakuvalgud 0,8 2,5

Gloobuli membraani 

valgud 

0,4 1,2

Kokku 32,7 100

Piimavalgu ligikaudne koostis (I. Kübarsepp)

Element Keskmine, g/l Piirkogused, g/l

Kaltsium 1,20 0,65...2,65

Fosfor 0,95 0,47...1,44

Kaalium 1,45 1,15...2,00

Naatrium 0,50 0,11...1,15

Kloor 1,00 0,54...2,42

Magneesium 0,13 0,02...0,23

Mineraalainete sisaldused piimas, makroelemendid (I. Kübarsepp) 

 0-3 ELUNÄDALAT

 Vasikas ei seedi ega omasta taimset proteiini

 Libediku pH=4

 Pepsiin ei ole aktiveerunud

 Proteiinide lõhustumine renniini abil

 Taimse proteiiniga piimapulbrites madala asendamatute 
aminohapete (lüsiin, metioniin, tsüsteiin) sisaldus

 Seedumata taimne valk, kolilaadsete bakterite vohamine, 
soole limaskesta kahjustused 

 Valk jääb omastamata – vasika kasv pidurdub

 NÕUDED TPA-le sel perioodil

 Proteiini sisaldus 20-24%

 100% piimapõhine proteiin

 Lehmapiima koostisele võimalikult lähedane (kaseiinvalk 80% 
ja vadakuvalk 20%)
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 LÕSSIPULBER

 Lõss (kooritud piim) saadakse, kui täispiimast eraldatakse rasv. 

 Koos rasvaga võetakse ära ka rasvaslahustuvad vitamiinid (A, D, E, K). 

 Vitamiinidest on lõssis veeslahustuvad B-rühma vitamiinid. 

 Valk ja suhkur tulevad täispiimast lõssi täielikult üle, ka põhiosa piima 

mineraalsooladest jääb lõssi hulka.

 Lõssi kuivainesisaldus on väike (8…9%), kuid kuivaine on proteiinirikas 

(36…37%). Lõssi valk on rikas kriitiliste aminohapete sisalduse 

poolest. 

 Seedub aeglaselt, peensoooles 8 tundi → täiskõhutunne

 VADAK

 Vadak ehk juustuvesi on juustu ja kohupiima valmistamise kõrvalsaadus. 

 Kuivaine põhikoostisosaks on piimasuhkur, millele lisanduvad 

mineraalsoolad, jääkidena leidub piimarasva ja vees lahustuvaid valke 

(0,5%). Vitamiinidest jäävad vadakusse veeslahustuvad B-rühma vitamiinid.

 Vadak, vadakutooted, vadaku proteiini kontsentraat

 Kuivatatud vadaku valgusisaldus on 12%

 Vadaku proteiini kontsentraadi valgusisaldus 80%

 Läbib libediku kiiresti, peensooles 1,5 tundi → näljatunne

 TAIMSED PROTEIINID

 Sojaproteiin, sojajahu, nisuproteiin, kartuli proteiin

 Antitoitelised faktorid (antinutritional factors) (proteinaasi inhibiitorid, 

antigeensed proteiinid) mõjutavad seedeensüümide toimet ja toitainete 

imendumispotentsiaali

 Kiireneb libediku tühjenemine, suur piima kogus pääseb korraga 

peensoolde, soodustab kõhulahtisuse tekkimist. Eriti oluline kahekordse 

jootmise puhul (suured kogused)

 LÕSSIPULBER – VALK!!! + SUHKUR + 
MINERAALSOOLAD + B-grupi vitamiinid

 VADAKUPULBER – PIIMASUHKUR!!! + 
MINERAALSOOLAD + B-grupi vitamiinid

 Aga RASV?
 Vasika elutegevuseks ja kasvuks vajaminev 

energia

 Jahe kliima

 Rasva lisaallikana kasutatud taimseid rasvu

 Lühikese/keskmise süsinikskeletiga rasvhapped 
(kookospalmi õli) on paremini omastatav

 Õlide (palmi-, kookos-, linaseemneõli) lisamine 
TPA-de koostisesse rasva % tõstmiseks

Piimapulber A

Toorained: lõssipulber, vadakupulber, õlid, rasvad, 

mineraalained, vitamiinid ja lisandid.

Analüütilised koostisosad: 

• toorvalk 21%

• toorrasv 17,5%

• toorkiud 0,0%

• lüsiin 1,7%

• metioniin 0,5%

• Tsüstiin, metioniin 0,85% Piimapulber B

Toorained: magus vadakupulber, laktoosanhüdraat, 

delakteeritud vadakupulber, vadakuproteiini

kontsentraat, sojaproteiinikontsentraat*, 

nisuproteiiniisolaat, rasv, emulgaator, letsitiin,

tärklis.

Analüütilised koostisosad:

• toorvalk 21,5%

• toorrasv 16,0%

• toorkiud 0,6%

RASV

 Piimaasendajad klassifitseeritakse kolme kategooriasse:

 TK kuni 0,15% – ei sisalda taimset proteiini

 TK 0,15-0,50% – väike kuni mõõdukas kogus taimset proteiini

 TK >0,5% –suur kogus taimset proteiini 

 Mõned taimse proteiini allikad (sojaproteiini kontsentraat või 

soja isolaat) ei sisalda või sisaldab väga väikeses koguses 

taimset proteiini

 Koostis!

 Soja sisaldavad tooted sisaldavad seedimist pärssivaid 

ühendeid (trüpsiini inhibiitorid, glütsiinid)

Piimapulber A

Toorained: lõssipulber, vadakupulber, õlid, rasvad, 

mineraalained, vitamiinid ja lisandid.

Analüütilised koostisosad: 

• toorvalk 21%

• toorkiud 0,0%

• lüsiin 1,7%

• metioniin 0,5%

• Tsüstiin, metioniin 0,85%

Piimapulber B

Toorained: magus vadakupulber, laktoosanhüdraat, 

delakteeritud vadakupulber, vadakuproteiini

kontsentraat, sojaproteiinikontsentraat*, 

nisuproteiiniisolaat, rasv, emulgaator, letsitiin, 

tärklis.

Analüütilised koostisosad:

• toorvalk 21,5%

• toorkiud 0,6%

PROTEIIN
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 Proteiin on piimapulbrite kõige kallim koostisosa

 Täispiima proteiinid on kallid

 Alternatiivsed loomsed proteiiniallikad : vadakupulbrid, 
vadakuproteiini kontsentraat, delakteeritud vadak või vadakuproteiini 
isolaadid, hüsdolüüsitud nisuglueeni proteiin, peptiidproteiini pulbrid, 
plasmaproteiinid jt
 Vereproteiinide söötmine EL-is mäletsejalistele keelatud. Lubatud lisada 

piimavasikate TPA-desse kalajahu (eriloaga)

 Taimsed proteiinid: soja, nisu, riis, taimsed peptiidid
 Nende toiteväärtus, aminohappeline koostis ja seeduvus on probleemkohad

 Vajalik asendamatute aminohapete (lüsiin, metioniin) lisamine

 CON – 100% piimaproteiinidel põhinev

 30WG – 30% proteiinist nisugluteen

 50WG – 50% proteiinist nisugluteen

 50SPC - 50% proteiinist sojaproteiini 

kontsentraat

 50WGSPC - 50% proteiinist nisugluteen ja soja-

proteiini kontsentraat (1:1)

 TPA-d balansseeritud üldvalgu, -rasva ja 

asendamatute aminohapete osas

 2019. aasta suurenes järsult vasikate suremus

 Haigestuvad vasikad esimese kolme elunädala jooksul, 
järsku ei taha vasikas juua, jääb loiuks ja tekib verine 
kõhulahtisus ning kiire surm. 

 Sagenenud on tümpaania juhtumid.

 Lahangul verine peensoole põletik (kõigi peensoole kihtide 
põletik). 

 Raviskeemid: antibakteriaalne ravi justkui ei oma toimet. 
Mõnikord aitab kui võtta vasikas piimajoogilt ära paariks 
joogikorraks.

Kuu Hukkunud vasikate arv

September 6

Oktoober 18

November 14

 JOOTMINE:

 1.-3. jook ternes 

 4. joogist piimapulbrijook (koostis: piimapulber, 

taimsed õlid, nisuproteiin jt; analüütiline koostis: 

toorproteiin 23%, toorrasv 20%, toorkiud 1,3%), 

lahjendus 160 g pulbrit 1 liitri vee kohta 

(soovituslik lahjendus 125-150 g 1 liitri vee 

kohta). 

 SÖÖTMINE

 Startersööt, hein ja vesi alates 3. elunädalast 

(amme grupis)

 Kari VVDV vaba

 Roojaproovide analüüs

 Immuunsuse analüüs

Vasika ID Hematokrit (%) Plasma 

proteiinide 

sisaldus (g/dl)

Märkused

6512 32 8,1 Hea immuunsus

6511 40 7,3 Hea immuunsus

5907 33 7,1 Hea immuunsus

5905 38 7,2 Hea immuunsus

6510 29 5,3 Halb immuunsus

5904 30 7,2 Hea immuunsus



19.03.2020

5

Mis võib olla vasikate veriste kõhulahtisuste 

ja tümpaaniate põhjuseks?

TPA – kõrge toorkiu sisaldus; ülekontsentreeritud?

Koresöötade pakkumine aitaks tasakaalustada seedekulgla mikrobioomi

Vaktsineerimine klostridioosi vastu – kas on vaja??

Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 2001

Piimapulber A

Toorained: lõssipulber, vadakupulber, õlid, rasvad, 

mineraalained, vitamiinid ja lisandid.

Analüütilised koostisosad: 

• toorvalk 21%

• toorrasv 17,5%

• toorkiud 0,0%

• lüsiin 1,7%

• metioniin 0,5%

• Tsüstiin, metioniin 0,85%

• kaltsium 0,8%

• fosfor 0,75%

• magneesium 0,15%

• raud 101 mg/kg

• mangaan 45 mg/kg

• seleen (naatriumseleniit) 0,3 mg/kg

• tsink 84 mg/kg

• jood 1 mg/kg

• vask, (vasksulfaat) 10 mg

• A-vitamiin 40 000 RÜ

• D3-vitamiin 5000 RÜ

• E-vitamiin 200 mg

• K-vitamiin 4,5 mg

• C-vitamiin 158 mg

• B1-vitamiin 6 mg

• B2-vitamiin 6 mg

• B6-vitamiin 4 mg

• B12-vitamiin 40 µg

Piimapulber B

Toorained: magus vadakupulber, laktoosanhüdraat, 

delakteeritud vadakupulber, vadakuproteiini kontsentraat, 

sojaproteiinikontsentraat*, nisuproteiiniisolaat, rasv, 

emulgaator, letsitiin, tärklis.

Analüütilised koostisosad:

• toorvalk 21,5%

• toorrasv 16,0%

• toorkiud 0,6%

• Ca 0,8%

• P 0,6%

• Na 0,6%

• Vask (vasksulfaatpentahüdraat) 6,4 mg

• Raud, raudsulfaat monohüdraat 50 mg/kg

• Jood-I-Kaltsium jodaat, veevaba 1 mg

• Mangaan, mangaansulfaat monohüdraat 44 mg

• seleen (naatriumseleniit) 0,3 mg/kg

• Tsink, tsinksulfaat monohüdraat 55 mg

• Seleen, naatriumseleniit 0,2 mg

• A-vitamiin 40 000 RÜ

• D3-vitamiin 4000 RÜ

• E-vitamiin 80 mg

• C-vitamiin 80 mg

 Pre- ja probiootikumid

 Prebiootikumid - süsivesikud (oligofruktoos, mannaanoligosahhariidid)

 Probiootikumid (pärmseened, piimhapet tootvad bakterid)

 Funktsionaalsed proteiinid

 Kaitsekehad teatud viiruste ja/või bakterite vastu

 Laktoferriin seob rauda, mis on vajalik kolibakterite ja rotaviiruse 

paljunemiseks soolestikus

 Hapestajad

 Alandavad seedkulgla pH-d, mis pidurdab ebasoovitavate bakterite 

kasvu

 Paraneb piima proteiinide (eeskätt vadaku) seeduvus – lipaasi aktiivsus 

madal

 Aitab kaasa piimakalgendi tekkimisele libedikus

 Suured kogused võivad mõjutada toote maitseomadusi ja vähendada 

söömust

 Täispiim: rasv 3,9%, valk 3,3%

 1 liitris piimas 33 g 

proteiini ja 39 g rasva

 Täispiimaasendaja: toorvalk 21%, 
toorrasv 17,5%

 Kuivainet 125 g liitris

 KA peale arvutades 1 liitris 26 g 
proteiini, 22g rasva

 2,6% proteiini, 2,2% rasva

 Uuringud viitavad
 Proteiini ja ME korvab starteri 

suurem söömus

 Saadud rasva kogus jääb 
väiksemaks

 Kasv ei pruugi jääda madalamaks

 On loodud rasva lisandeid 
(naatriumbutüraat, 
kookospalmiõli, rapsiõli) ja 
aminohapete lisandeid (lüsiin, 
metioniin), mis kokkuvõttes 
annavad sama kasvukõvera kui 
täispiim
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2 gruppi:

Guindon et al. (2015)

Control Kõrge proteiin

Päev 2-41:        2 liitrit 2x/päevas   2,4-3,3 liitrit 2x/päevas

Päev 42-48:       1x/päevas jootmine

Päev 49:            võõrutus

 Kaks korda enam startersööta

 Keskmine juurekasv 410 g/ööp

 Söödaväärindus oli sama

28:20 TPA

 Kaks korda enam TPA-d

 Suurem vee tarbimine

 Keskmine juurekasv 630 g/ööp

 Keskmiselt +3 kg juurdekasv

 Turja-, puusakõrgus, rinnakorvi ümbermõõt 

parem

42-49 päeva

20:20 TPA

1-41 päeva

• KAKS KORDA ENAM TPA-D• SUUREM STARTERSÖÖDA SÖÖMUS

 Pole erinevusi juurdekasvus, vee 

tarbimises, söödaväärinduses

 Võõrutuse ajal tekkis paus juurdekasvus 

mõlemal grupil.

28:20 TPA

 Väiksem startersööda söömus

 Kehamass jäi kõrgemaks

 Paremad kasvuparameetrid

20:20 TPA

Võõrutusjärgne, 

50-56 päeva

JÄRELDUSED: 28:20 TPA korral on kasvukiirus parem (ööpäevane juurdekasv ca 50% parem ja 

puusakõrgus 3 cm suurem).

Võõrutuseelsel perioodil sõi 28:20 grupp 50% vähem startersööta, võõrutusjärgsel perioodil 88%. 

Mis on selle pikaajalisem mõju?

Sarnased tulemused teistes uuringutes: Cowles et al. (2006), Raeth-Knight et al. (2009) 

 Piimaga ülekanduvad haigustekitajad (mükoplasmad, 

salmonellad, paratuberkuloosi tekitajad)

 Väiksem vitamiinide ja mineraalainete sisaldus

 Antibiootikumide jäägid praakpiimas

 Ebastabiilne koostis

 Resistentsust kinoloonidele ka lehmadel, kellel kinoloonidega

kokkupuudet ei esinenud

 Hüpotees: mikrobioom noortel vasikatel (2-3 nädalat) on eriti 

vastuvõtlik kinoloonide resistentsuse arengule

 Kinoloonide resistentsuse ülekanne vanusegruppide vahel

 Otsene seos praakpiima (antibiootikume sisaldav piim) jootmise

ja E. coli kinoloonide resistentsuse vahel

Anna Duse et al., 2015, Rootsi

 Kolmanda ja neljanda põlvkonna tsefalosporiinid humaanmeditsiinis

 E. coli võib kanda laiendatud spektri-beetalaktamaas CTX-M geeni, mis tingib resistentsuse tsefalosporiinidele

 Eesti on väga suur tsefalosporiinide kasutaja!
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 Haige lehma piima jootmine?!?

 Saksamaal 2012. avaldatud uuring

 Praakpiim / pastöriseeritud praakpiim / tangipiim / pastöriseeritud 

tangipiim 3-56. päev

 Resistentsed E. coli isolaadid praakpiima ja pastöriseeritud praakpiima 

jootmisel

 Vasikatele võib joota pastöriseeritud praakpiima, mis tuleb lehmadelt, 

keda ei ole ravitud antibiootikumidega

Aust et al., 2012. Saksamaa

 Katse 80 vasikaga 43 farmist

 Grupp A – 6 liitrit või 0,68-0,75 kg TPA/päevas 3x/päevas

 Grupp B – 8 liitrit või ≥1 kg TPA/päevas 3x/päevas

 Sujuv võõrutus võrdsete piimakogustega

 Kasvukiirus piimaperioodil on positiivses korrelatsioonis 

joodetava piima kogustega

 Kuna startersööda söömus väheneb, on võõrutusjärgsel 

perioodil tavaprogrammi puhul juurdekasv parem.

Bach et al., 2013

Bach et al., 2013

Võõrutus = 73. päev

Hiljem 

erinevust 

ei olnud

Bach et al., 2013

Kasvukiirus piimaperioodil on positiivses 

korrelatsioonis joodetava piima kogustega.

Kuna startersööda söömus väheneb, on 

võõrutusjärgsel perioodil tavaprogrammi 

puhul juurdekasv parem.

Ei esinenud erinevust hingamisteede haiguse 

ja kõhulahtisuse esinemissageduses.

Optimaalne aeg piimakoguste sujuvaks 

vähendamiseks on 45 päeva.

1. Milliseid tahkeid söötasid vasikatele söödate?

2. Milliste kriteeriumite alusel valite vasikatele 

tahked söödad?
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Vastsündinud vasika maod Täiskasvanud veise maod

Libedik 80% magude mahust Libedik 7% magude mahust

 Sündides ühemaolised loomad

 Põhiliseks toiduks on piim

 Söögitoru vagu

 Libedik 80% magude mahust 

 Eesmaod välja arenemata

 Vajadus hästi töötava vatsa järele, et seedida 
koresöötasid
 Areng mõjutatud sööda poolt

 Energia (starter) vajalik 

 vatsa hattude tekkeks

 pH alanemiseks

 süsivesikuid seedivad bakterid

 Kiudained (hein, silo) vajalikud 

 vatsa mahutavuse arendamiseks

 lihaskesta tööks

 Mäletsemiseks

 vatsa pH tõstmiseks

 kiudu seedivad bakterid

 Vesi vajalik tahkete söötade söömiseks

Eesmagud ülesanded

Toitainete seede ja imendumine

• Kasutab 20% koguhapnikust

• 30% toitainete seedest ja 

proteiini sünteesist

Hoida kontrolli all ebasoovitavate 

mikroobide arengut

Kaitsta toksiinide, kemikaalide 

eest

Teha selektsiooni, mis imendub 

vereringesse

=

Eesmagude välja arendamine on vasika tervise ja arengu seisukohast ülioluline!!!

 Heina vajalikkus piimaperioodil? – vastuoluline teema nii 
teaduses kui praktikas

 Heina seeduvus väiksem kui kontsentraatsöötadel

 Suur heina kogus pärsib startersööda söömust ja 
juurdekasvu

 Väike kogus (7,5-15% tahketest söötadest) hea kvaliteediga 
heina parandas söömust ja kaaluiivet

 Halva kvaliteediga hein vähendab seeduvust

 Kindlasti vältida põhu söötmist!

 Lutsern parim vasta pH hoidmiseks

 Parandab mälumist ja mäletsemist – sülje eritumist

 Suureneb tsellulolüütiliste bakterite arvu vatsas

 Parandab söömuskäitumist - väheneb sööda 
väljasorteerimise harjumust
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 Vasturääkivused kiu heina pikkuse osas

 Paremad tulemused kui hakata heina söötma 2. 

elunädalast kui 4. või 6. elunädalast

 Koresööda pakkumine startersöödast eraldi – suurem 

söömus ja parem juurdekasv, soodsam mõju 

söömuskäitumisele

Graanulid või müslid?

 Koosmõju kontsentraatide tüübi ja koresööda 

vahel

Müslide puhul pikeneb mälumise aeg –

kõrgem vasta pH

 Söömus suurem müslide puhul?

 Kui sööta granuleeritud startersööta, siis 

kindlasti anda juurde heina

Negatiivne korrelatsioon piimajoogi koguste 

ja tahkete söötade söömuse vahel

 Eesmaod on stressis, bakterite mikrobioom tasakaalust väljas

 Heakvaliteediline koresööt

 Puhas ja värske joogivesi

 Vältida teisi stressi tekitavaid olukordi

Vasikate startersööda söömus

≥1,5 kg /päevas
Kaalub 75-80 kg

Mis on võõrutusvanus?

 Piimaperioodi söötmine omab pikaajalist 

mõju vasikate kasvule ja produktiivsusele

 Piimatoidulisest loomast mäletsejaks

 Väga suured piimakogused ei soodusta

 Rõhk maitsvale startersöödale

 Heina pakkumine siiski vajalik


