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SISSEJUHATUS

• Lüpsilehmade poegimiseelses 

ratsioonis oleme makroelementidest 

seni enam tähelepanu pööranud 

kaltsiumile ja fosforile.

• Vähem oleme seni tähelepanu

pööranud kaaliumile ja magneesiumile.

• Kaalium on suhteliselt heas korrelatsioonis kaltsiumiga ja enamasti saame 
hakkama kaaliumi liiaga ratsioonis siis kui vähendame  ratsiooni 
kaltsiumisisaldust.

• Kui mitte alati !!!



MAGNEESIUM JA KAALIUM

• On palju uuringuid mis tõestavad, et

magneesiumi ja kaaliumi õige vahekord

ja sisalduse normeerimine lehmade 

poegimiseelses ratsioonis on veelgi 

tähtsamad kui kaltsiumi ja fosfori 

normeerimine.

• Seni aktsepteeritud magneesiumi normid on osutud mittepiisavateks.

• Eriti arvestades seda, et mineraalsöötades kasutatakse magneesiumi allikana 
magneesiumoksiidi, mille omastatavus (ioniseeruvus) on sageli vaid 50%. 

• Magneesiumi imendumine söötadest on vaid 25…30%.



MAGNEESIUM  VAJALIKKUS

• Enamasti seostame magneesiumi vajalikkust lehmadel seoses karjamaa-
tetaaniaga.

• Tänapäeva suurfarmides kohtame sagedamini talvetetaaniat.

• Haiguse põhjused on samad:

- rohusöötade suur kaaliumisisaldus

- rohusöötade suur proteiini, eriti vatsas lõhustuva proteiini sisaldus

- ratsiooni madal magneesiumisisaldus

NB! Kaltsium ja magneesium konkureerivad imendumisel 
(ollakse seisukohal, et neil on ühine valguline kandja).  Liiga 
palju kaltsiumit ratsioonis vähendab magneesiumi imendumist. 
Füsioloogiliselt õige kaltsiumi ja magneesiumi suhe on 2:1. 



MAGNEESIUM  VAJALIKKUS

• Magneesium pole tähtis element ainult hüpokaltseemia vältimiseks, 
vaid see aitab ka mobiliseerida kaltsiumit  luudest, stimuleerides 
parathormooni.

• Vere madal magneesiumi sisaldus pärsib kaltsiumi kättesaadavust 
luudest.

• Magneesiumil on organismis suur tähtsus

- luude kasv ja areng

- osalemine lihaskontraktsioonides

- ensüümide aktiveerimine

- valgu ja rasva ainevahetus jne. 



MAGNEESIUM  VAJALIKKUS

• Viimaste uuringute järgi imendub magneesium vatsas. 
Selleks peab see vatsas ioniseeruma.

• Piimaga väljutatakse palju magneesiumit ja selle sisaldus 
piimas on konstantne. Magneesiumi vajadus suureneb koos 
piimatoodangu tõusuga.

• Imendumine sõltub ratsiooni kaaliumi sisaldusest. Lehm kes 
lüpsab 40 kg piima päevas vajad magneesiumi päevas 22 
g/kg kuivaines siis kui ratsiooni kaaliumi sisaldus on 1..2%. 
Kui ratsiooni kaaliumi sisaldus on kõrgem ja piimatoodang 
suurem siis veelgi enam – kuni 25g/kg kuivaines.



KAALIUM SÖÖTADES
• Osaleb fotosünteesil taimedes.

• Vajalik taimedes süsihappegaasi assimileerumisel süsivesikuteks (tärklis, 
lihtsuhkrud, polüsahariidid) - fotosüntees.

• Soodustab ammoniaagi omastamist ja valkude sünteesi taimedes -
fotosüntees.

• Kaaliumi leidub enam taimeosades kus toimub intensiivne ainevahetus 
(noored lehed, haljassöödad).

• Taimede kaaliumisisaldus sõltub selle sisaldusest mullas.

• Kõikides rohusöötades (v.a. põhk) on kaaliumit vähemalt 15 g/kg 
kuivaines, mis katab reeglina veiste tarbe täielikult.

• Mõnevõrra kaaliumirikkam on ristikhein, pisut vaesemad kõrrelised 
(22…28).

• Lägaga väetatud rohumaadel võib rohusöötade kaaliumisisaldus tõusta 
isegi üle 50 g/kg kuivaines.



KAALIUMI ROLL ORGANISMIS

• Kaaliumil  on organismis palju ülesandeid:

- kindlustab osmootse rõhu rakkudes ja

rakuvälises keskkonnas,

- osaleb närviimpulsside edasikandumises,

- osaleb südame, skeleti ja silelihaste 

funktsioonides (kontraktsioonides)

- neerude talitluses.

• Kaaliumi sisaldus peab olema kõrgem laktatsiooniperioodil (eriti kohe peale 
poegimist) ja madalam enne poegimist,

- kõrge seepärast, et vastpoeginud lehm väljutab palju kaaliumit piimaga,

- madal seepärast, et kõrge ratsiooni kaaliumi sisaldus muudab vere väga    
aluseliseks, mis takistab kaltsiumi imendumist luudest. 



MAGNEESIUM JA KAALIUM SÖÖTADES

Sööt Mg, g/kg kuivaines K, g/kg kuivaines

Ristikurohke silo 3,2…2,5 25…21

Timutisilo 2,0…1,5 23…21 (<40)

Maisisilo 2,3 10…15

Teravilja põhk 1,3…0,8 10…12

Teraviljajahu 1,5…1,0 5…4

Rapsikook 5,0 14

Sojasrott 3,2 22



MAGNEESIUM, KAALIUM, KALTSIUM JA FOSFOR 
POEGIMISEELSES RATSIOONIS (1)

Sööt Kuivaine, 
kg

Mg, g K, g Ca, g P, g

Timutirohke 
silo (vana)

4,0 1,5 (6,0) 21 (84) 5,3 (21,2) 1,5 (6,0)

Odrapõhk 3,0 0,8 (2,4) 12 (36) 3,9 (11,7) 1,0 (3,0)

Odrajahu 3,0 1,4 (4,2) 5,5 (16,5) 0,8 (2,4) 4,1 (12,1)

Rapsikook 1,0 5,0 (5,0) 14 (14) 8,3 (8,3) 10,5 (10,5)

Kokku 11,0 17,6 150,5 43,6 31,6

Kg/kuivaines 11,0 1,6 13,7 3,9 2,9

Soovitatav 4…4,5 < 12            <6                 <4



MAGNEESIUM, KAALIUM, KALTSIUM JA FOSFOR 
POEGIMISEELSES RATSIOONIS (2)

Sööt Kuivaine, 
kg

Mg, g K, g Ca, g P, g

Maisisilo 2 2,3 (4,6) 10 (20) 5,3 (10,6) 1,5 (3,0)

Odrapõhk 5 0,8 (4,0) 12 (80) 3,9 (19,5) 1,0 (5,0)

Odrajahu 3,0 1,4 (4,2) 5,5 (16,5) 0,8 (2,4) 4,1 (12,1)

Rapsikook 1,0 5,0 (5,0) 14 (14) 8,3 (8,3) 10,5 (10,5)

Kokku 11,0 13,7 130,5 42,8 30,6

Kg/kuivaines 11,0 1,6 11,8 3,9 2,8

Soovitatav 4…4,5 < 12            <6                 <4

Maisisilo olemasolu korral on kerge voltida poegimishalvatust !!!



KUIDAS MANIPULEERIDA KAALIUMI SISALDUSEGA

• Kaaliumi sisaldust tuleks määrata kõikides poegimiseelses ratsioonis 
olevates söötades.

• Vähemväärtuslikult rohumaalt kogutud silo ja hein on tõenäolisemalt 
väiksema kaaliumi sisaldusega.

• Vihma saanud hein sisaldab vähem kaaliumit, kaalium on kergesti 
lahustuv ja vihm peseb osa kaaliumist välja.

• Maisisilo, põhk ja teravili on hea kombinatsioon poegimiseelses 
ratsioonis.

• Tervikkoristatud teraviljasilo sisaldab kaaliumit ca 10 g/kg. 

• Kohe peale poegimist vajab lehm kaaliumirikast ratsiooni. Aluseline 
ratsioon soodustab söömust. 



ENAM TÄHELEPANU MINERAALSÖÖDA MAGNEESIUMI 
SISALDUSELE

• Poegimiseelse lehma söödaratsioon sisaldab magneesiumit 1,5…1,6 
g/kg kuivaines (söötes 11 kg kuivainet – 16,5...17,5 g)

• Vajadus on 4…4,5 g/kg kuivaines (söötes 11 kg kuivainet – 45…60 g)

• Mineraalsöödaga peame seega lisama täiendavalt ca 30 g, soovitavalt 
enam kui 40 g).

• Standardmineraalid sisaldavad kuni 150 g/kg (väga mitmed pakutavad 
alla 100 g/kg). 

• Minimaalselt tuleks sellist mineraali seega sööta 200 g.

• Odavam lahendus on standardmineraali sööta 150 g lehma kohta 
päevas ja lisaks magneesiumfosfaati (-sulfaati).





KOKKUVÕTTEKS

• Eriti oluline on teada kaaliumi sisaldust lehmade poegimiseelses 
ratsioonis.

• Analüüsime siis kaltsiumi ja fosfori kõrval ka koresöötade 
kaaliumisisaldust.

• Poegimiseelsete lehmade magneesiumi tarbest katame põhisöötadega 
vaevalt 30%. 

• Magneesiumi omastatavus lehmade poolt sõltub magneesiumi allikast 
mineraalis.

• Enamasti kasutatakse mineraalsöötades magneesiumoksiidi. Selle 
omastatavus sõltub fraktsiooni suurusest. 

• Sulfaadid ja kloriidid on paremini ioniseeritavad, nende kasutamist 
piirab aga kibe maitse.

• Lüpsilehmade mineraalsöödas peaks olema magneesiumit vähem kui 
poegimiseelse lehma ratsioonis. 90g/kg mineraalsöödas on igati piisav. 



Eestimaa elu hoidja



Vähem probleeme karja taastootmisel !!!


