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Genoomtehnoloogia
kasutamine on muutumas
üha laialdasemaks, et
mõjutada produktiivsust,
tervist ja heaolu kasvu ning
suurendada geneetilist
paranemist.

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/news-and-events/technical-articles/genomic-selection-dairy-heifers

• Tehke kindlaks, mida tulevikus oma karjalt nõuate,
• võimalikult suure kasu saamiseks on vaja kindlaks teha
tugevused ja nõrkused,
• testitavate mullikate ja genoomiliselt valitud pullide
kaasamine võimaldab suurendada teadmisi karja kohta ja
märkimisväärselt suurendada valiku intensiivsust,
• üldine genoomiline valik võimaldab mitte ainult karja
loomade paremat valimist, vaid ka parema täpsuse
tõuaretuspaaride valimisel.

https://www.southeastfarmer.net/section/livestock/selecting-replacement-heifers1

Kas lühike karja eluiga piirab tõuaretuses valimise võimalusi?

468 noorlooma jälgiti 1 elukuust- kuni 3. poegimiseni
(2003-2004.a. Lõuna Inglismaa)

Keskmiselt :
11% ei elanud 1 poegimiseni
19% langes välja 1 lakt, keskmine elupäevade arv lüpsil 322
24% langes välja 2 lakt, keskmine elupäevade arv lüpsil 623
Ainult 55% taastootmisse tulnud mullikatest poegis edukalt 3 laktatsiooniks (
vahemikus 80-32% üksikutes farmides)

Peamine põhjus igas vanuses oli viljatus, mis moodustas 33% kaotustest,
lisaks muud põhjused. Kõik see suurendab karja asendamise vajadust.
Allikas: Journal of Dairy Science Volume 94,Issue 4, April 2011, Pages 1831-1838. J.S.Brickell, D.C. Wathes.

• Viimase 10 aasta jooksul on tehtud palju piimakarja mullikate
uurimist.
• Soovitus on, et holsteini mullikad peaksid enne puberteeti kasvama
keskmiselt 0,770 - 0,861 kg päevas ja poegimisel peaksid saavutama
85–90% täiskasvanu kehamassist, et saavutada optimaalne esimese
laktatsiooni piimatoodang.
• Mullikad peaksid poegima 22–23 kuu vanuselt, et minimeerida
mullika kasvatamise kulusid ja maksimeerida piimatoodangut esimese
laktatsiooni ajal.
•

Allikas: Jud Heinrichs Professor of Dairy Science Pennsylvania State University. 16. augustil 2019

Kas on veenvad tõendid mis kinnitaksid, et mullika suurem
kasvukiirus ja 1 lakt. suurem tootlikus on majanduslikult
tasuvam kui 3 laktatsiooni enam lüpsev lehm?
• Mõned uuringud on keskendunud laktatsioonide arvu kasvule ja mõned
1.laktatsiooni toodangu suurendamisele.
• Tootmiseks kasutatav geneetiline valik toimub noortel lehmadel, juba
1.laktatsioon. Selline valikupoliitikal on olnud soovimatuid korrelatsioone muude
majanduslikult oluliste tunnuste, näiteks tervise ja viljakuse osas. (Genetic Aspects of Growth of
Holstein-Fresian Dairy Cows from Birth to Maturity. By Coffely et al., page 322)

• Suure geneetilise potensiaaliga lehmad kasvavad sünnist kuni 1 poeg kiiremini kui
keskmise väärtusega lehmad, valimi tulemusena saavutame kõrgema kasvukiiruse
juba varases elus. (Genetic Aspects of Growth of Holstein-Fresian Dairy Cows from Birth to Maturity. By Coffely et al., page 322)

Table 3. Suggested Body Condition Scores for Growing Heifers by Age in Months.

Events

Age (months)

BCS
Goal

BCS
Min

BCS
Max

0 to 4

2.25

2.00

2.50

4 to 10

2.50

2.25

2.75

Pre-Breeding

10 to 12

2.75

2.50

3.00

Breeding

12 to 15

3.00

2.50

3.25

Bred

15 to 20

3.25

3.00

3.50

Calving

> 20

3.50

3.50

3.75

https://extension.psu.edu/body-condition-scoring-as-a-tool-for-dairy-herd-management
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Table 2. Suggested Body Condition Scores for Cows by Stage of Lactation.
Stage of
Lactation

DIM

BCS
Goal

Calving

0

3.50

3.25

3.75

Early Lactation

1 to 30

3.00

2.75

3.25

Peak Milk

31 to 100

2.75

2.50

3.00

Mid Lactation

101 to 200

3.00

2.75

3.25

Late Lactation

201 to 300

3.25

3.00

3.75

Dry Off

> 300

3.50

3.25

3.75

Dry

- 60 to -1

3.50

3.25

3.75

https://extension.psu.edu/body-condition-scoring-as-a-tool-for-dairy-herd-management
UPDATED:
MAY 4, 2016
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BCS
Min

BCS
Max

1

2

3

1 etapp
• Vatsa papillid vajavad arenemiseks propioonhapet ja see pärineb
pärast „käärimist“ enamasti kontsentraadist.
• Koresööda allikad pakuvad rohkem äädikhapet ja seega ei mõjuta see
kiiret vatsa arengut.
• Sel perioodil on põhirõhk tasakaalus piima söötmise ja kontsentraadi
tarbimise vahel.

• Teadusuuringud on näidanud, et kui vasikas tarbib iga päev
märkimisväärses koguses kontsentraate kulub vatsa
väljaarendamiseks umbes 3 nädalat.
• Kuni on väljakujunenud mikroobipopulatsioon ja piisav
imendumisvõime, saab vasikas normaalset kasvu jätkata peale
võõrutust.
• Kui piimasöödad eemaldatakse enne eesmagude arengut, siis vasikas
ei kasva ja võib isegi kaotada kehakaalu 1–3 nädala jooksul kuni vatsa
väljaarenemiseni.

• Seetõttu on tärkliseallikate lagundamine vatsa arengu peamiseks
komponendiks.
• Klassikaliselt vähendab varast võõrutust halb pidamiskeskkond, mis loob
haigeid vasikaid, söögiisu vähenemist, söömust.
• Piima või piimaasendajate ületarbimine (> 14% kehakaalust päevas)
vähendab vasikate söögiisu tahkete söötade järele.
• Ebameeldivad, tolmused, hallitusega starterid vähendavad tarbimist.
• Vaba vesi ja puhas ämber nii vee kui ka teravilja söötmiseks.
• Iga kord, kui märkate kahe nädala vanuseid vasikaid, kes ei söö starterit,
peatage ja otsustage, miks nad seda ei söö.
• Kui nad ei söö 4 nädala vanuses pool kilo päevas, otsige jälle põhju.

Võõrutus
• Iga kord, kui hindame piimaperioodi ülalpidamise kulusid leitakse, et
see on kõige kallim noorlooma (peamiselt tööjõud ja sööt).
• Vanus võõrutamisel ja mullikate kasvatamise ökonoomsus käivad
käsikäes.
• Ilmselt on mõistlikus vanuses võõrutamine vaid osa võrrandist, kuna
soovime, et vasikad kasvaksid kõigil etappidel.
• Minimeerida võõrutusel muud stressitekitajad!
• Võti on vatsa arendamine!

• Mis tahes rühmas asuvas mullikate rajatises on oluline suuruse ja
vanuse erinevuse minimeerimine igas rühmas.
• Rühmade moodustamine tähendab alguses maksimaalselt vanuse
vahet 2–4 kuud, hiljem võib see vahe rühma kuuluvate noorloomade
vahe.

Pärast võõrutust
• Selles etapis on oluline kasutada looma kiiret kasvukiirust, et
maksimeerida ja algatada vatsa edasine edukas areng. Selles etapis on
soovitatav sööta kvaliteetset koresööta koos kvaliteetse
vasikasöödaga. Lisaks on soovitatav vähemalt 17% valku ja kõrge
energiasisaldusega sööt.

Puberteet
Mullika luustik peab arenema nii pikkusesse kui kõrgusesse ilma rasva
ladestumata. Kergelt nähtavad roided ja seljajoon, samuti rasvata udarakude.
Oluline on veenduda esimese seemenduse küpsuses, st jälgida kasvu ja
arengut, kaalumist.
• On mitmeid soovitusi 1 seemenduse küpsuse hindamisel, üks neist on
rinnaümbermõõt 166 cm ja kõrgus 133 cm. Oluline on mõõta neid aspekte
tagamaks, et kasvatusplaan on õigel teel.
• Söötmisel, vähemalt 15–16% toorvalku ja madalam energiatase.
• ETKÜ aretuseesmärk on, et täiskasvanud lehmade ristluu kõrguse
eesmärgiks on 150 cm, täiskasvanud lehma kehamass peab olema
vähemalt 750 kg.

Tiinusperiood
• Selles etapis on endiselt oluline piirata rasvade ladestumist.
• TMR peaks sisaldama 15% valku ja energia on eelmise faasiga
võrreldes veelgi vähenenud.

Pidamine
• Õhuvahetus (mullikate hingamisprobleemid, kuna korpus võimaldab
ebapiisavat või liigset õhuvahetust)
• Asemete kalle
• Kaitsta mustuse eest
• Välitingimustes peab olema tagatud tuulekaitse.
• Vee pidev ja mugav kättesaadavus.
• Külma stressi leevendamine
• Rümade moodustamine

• Söötes 1 kord päevas ja piiratud söödafrondiga peab olema värskele
söödale kõigil juurdepääs.
• Liiga agressiivsed ja pelglikud mullikad on väga vastuvõtlikud üle- või
alatoitlusele.
• Kaks korda päevas söötmine puuduliku söödafrondiga ei ole lahendus,
kuna on tõestatud, et see suurendab mullikate konkurentsi ja kaalu
suuremat varieeruvust
• Kasutage tervet mõistust, et näha, kas kõik mullikad on teie
söötmissüsteemide kasutamisel rahul ja kasvavad ühtlaselt.

• Täppissöötmise esmasel rakendamisel häälitsevad mullikad
tõenäoliselt vahetult enne söötmist, sagedus ja suurus suurenevad
järgmise söötmise suunas.
• Sööki peab jaguma 12-16 tundi
• Selline käitumine väheneb ja kaob praktiliselt 10–14 päeva pärast.
• Kui mullikad kasvavad vastavalt eesmärkidele ja saavad õigesti
tasakaalustatud ratsiooni, söödetakse neid piisavalt.

