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Mis eesmärgil kasutatakse söödalisandeid ?

• Piimatoodangu suurendamiseks eeskätt laktatsiooni tipp-

perioodil.

• Piimatoodangu languse ära hoidmiseks laktatsiooni 

teisel poolel.

• Piima koostisosade suurendamiseks (proteiin ja/või 

rasv).

• Söömuse suurendamiseks.

• Vatsas proteiini sünteesi stimuleerimiseks.



Mis eesmärgil kasutatakse söödalisandeid ?

• Lenduvate rasvhapete sünteesi stimuleerimiseks ja 

modifitseerimiseks.

• Toitainete seede stimuleerimiseks seedekanalis.

• Vatsa pH stabiliseerimiseks.

• Juurdekasvu stimuleerimiseks ja söödakasutuse 

efektiivsuse suurendamiseks.



Mis eesmärgil kasutatakse söödalisandeid ?

• Negatiivsel energiabilansi perioodil kehakaalu 

vähenemise minimeerimiseks.

• Kuumastressi vähendamiseks.

• Tervise parandamiseks (vähem ketoosi ja maksa 

rasvumist, vähem atsidoosi ja poegimishalvatusi, 

immuunsüsteemi tugevdamiseks jne.)



Paljude lisandite söötmine sõltub 

laktatsioonistaadiumist



Metaboolne adaptatsioon üleminekuperioodil

Võrreldes kinnisperioodiga suureneb neljandaks 

päevaks peale poegimist:

- glükoosi vajadus kolmekordseks,

- aminohapete vajadus kahekordseks,

- rasvhapete vajadus viiekordseks,

- kaltsiumi vajadus neljakordseks.



Gkükogeensed prekursorid

(Propüleenglükool)

• Propüleenglükooli, kui glükogeenset prekursorit on 

manustatud lehmadele edukalt aastaid.

• Efektiivne on manustamine ravimijoogina.

• Vähem efektiivne koos jõusöödaga.

• Praktiliselt kasutu TRSS koostises.



Propüleenglükooli (PG) metabolism

PG
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maks
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Piimh. Propioonh.
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Glükoos    Insuliin NEFA

PG suu kaudu manustades:

30 min jooksul insuliini tase 

veres suureneb 200-400%.

Väheneb NEFA ja BHB

Väheneb TG sisaldus maksas.

NEFA

Nielsen, Ingvartsen 2004 järgi, J.D.S.



Miks propüleenglükool on vähe efektiivne TRSS ?
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1. Segatuna teiste söötadega 

PG  ei imendu vatsast 

kiiresti ja mikroorganismid 

lagundavad LRH-ks.

2. Ei mõjuta arvestatavalt 

glükoosi taset veres ja 

insuliini sünteesi

Nielsen, Ingvartsen 2004 järgi, J.D.S.
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Glükogeensed prekursorid

(Propionaadid)

Glükogeense prekursorina soovitatakse propionaati, 
tavaliselt Ca-ga või mõne teise mikroelemendiga.

• Arvestamata mineraalelemendi mõju lehma tervisele on 
propionaadi enda mõju maksas toimuvale 
glükoneogeneesile väike.

• Katsetulemused ei kinnita neid teooriaid (ei vähene 
veres NEFA-d ja BHBA).

• Heas lüpsihoos lehmal tekib päevas sageli enam kui 
1500g propionaati.

• 100…200 g täiendavat propionaati suu kaudu on tühine 
kogus võrreldes vatsas tekkivaga



Glükogeensed prekursorid

(Glütserool)
• Söötades (ka söödarasvas) oleva glütserooli kasutavad ära 

mikroorganismid.

* Fermentatsiooni produkt on põhiliselt propionaat.

* Sellisena pole tärklisest parem.

* Mõned katsed on näidanud, et manustades energiajoogina 1 kg 
glütserooli päevas väheneb NEFA-de tase veres ja sellega 
ketoosioht.

* Pole kindlasti nii efektiivne kui propüleenglükool.

* Parandab ratsiooni söömust, eriti silo söömust.



Lisandid, mis vähendavad maksa rasvumist

• Rasvkoest vabastatud rasvhappeid (NEFA) kasutatakse 

osaliselt piimarasva sünteesiks ja perifeersetes kudedes 

energiaallikana.

• Maksa ülesanne on liigsed NEFA-d kahjutuks muuta.

• Esmalt asuvad maksarakud neist ATP energiat tootma 

(β-osüdatsioon).

• Kui NEFA-sid palju, tekivad ketokehad (BHB), mida 

organism väjutab.



Lisandid, mis vähendavad maksa rasvumist

• Kui NEFA-sid palju, hakatakse neid pakkima ka 

lipoproteiinide koostisesse.

• Erinevalt sigadest ei suuda lehmad toota vajalikul hulgal 

maksaspetsiifilist valku apoproteiin – B100  mistõttu 

resünteesitud triglütseriidid akumuleeruvad maksas.

• Heas lüpsihoos lehmal võib maksa infiltreeruda kuni 500 

g rasva päevas.



Lisandid, mis vähendavad maksa rasvumist

• Soovitatakse lisada ratsiooni koliini (B4-vitamiini).
• See pole tüüpiline vitamiin, mida mäletsejad vajavad, 

seda sünteesivad loomad ise, kuid ei piisa intensiivse 
keharasva kasutamise ja rasva lisasöötmise korral.

• Mikroorganismid lagundavad vatsas intensiivselt koliini, 
seepärast peab see olema protekteeritud.

• Koliini vajatakse letsitiini sünteesiks, viimast vajatakse 
liporoteiinide  sünteesiks ja rasva maksast välja 
transportimiseks.

• Koliin on metüüldoonoriks organismile – säästab 
metioniini.

• Lisamise määr –ca 20 g päevas.



Koliinkloriidi lisamise efekt



Lisandid, mis vähendavad maksa rasvumist

• Soovitatakse lisada ratsiooni täiendavalt lüsiini ja 
metioniini.

• Neid peetakse esimesteks piimasünteesi limiteerivateks 
aminohapeteks.

• Arvatakse, et sellega toetatakse vatsaspetsiifilise 
proteiini sünteesi, mis limiteerib VLDL sünteesi.

• Ka metioniin on organismis metüülrühma doonoriks. 

• Silmnähtavat praktilist kasu pole katsed suutnud siiski 
tõestada – lisakulutus ületab enamasti tulu. 



Lisandid, mis vähendavad maksa rasvumist

• Soovitatakse lisada ratsiooni täiendavalt niatsiini –

vitamiin pp, B3, nikotiinhape

• On koeensüümide (NAD, NADP) koostises.

• Suurendavad maksa võimet kasutada veres olevaid 

NEFA-sid.

• Soodustavad rasvhapete β-oksüdatsiooni.

• Kahjuks ka siin pole mitte kõik teaduslikud katsed 

tõestanud niatsiini söötmise positiivset mõju.



Niacin (6-12 g päevas) NRC, 2001(ülevaade)

–NEFA: 14 katse võrdlus

 2,  11,  1

–Ketoonid: 10 katse võrdlus 

 6,  4

–Piimatoodang: 30 katse võrdlus 

 1,  29

–Piimarasv: 30 katse võrdlus 

 3,  26,  1

–Piimavalk: 27 katse võrdlus 

 5,  20,  2

Raha

raiskamine!



Lisandid, mis vähendavad maksa rasvumist ja NEB

• Spetsiifilised rasvhapped

A) trans-10, cis-12 CLA

* nimetatud CLA isomeer pidurdab piimarasva sünteesi.

* kuna piim on rasvavaesem eeldatakse, et väheneb 
piimaga väljutatava energia hulk ja vajadus kehast 
täiendavat energiat võtta.

* NEB siiski ei vähene – suureneb piimatoodang.



Lisandid, mis vähendavad maksa rasvumist

• Spetsiifilised rasvhapped

B) oomega-6 ja oomega-3 rasvhapete segu:

- Toode on mõeldud küll eeskätt tiinestumise parandamiseks, 

kuid leiame ka katseandmeid, et PUFA-de söötmisel väheneb 

maksa rasvumine.

- PUFA-d soodusatavad suguhormoonide sünteesi, kuid väga 

vähesed katseandmed kinnitavad tiinestumise paranemist.



Turul ringlevad energiasöödad

• Millistele tingimustele peab vastama üks energiasööt NEB 

perioodil (laktatsiooni algul)?

Ta peab tõstma vere glükoosi- ja insuliinisisaldust ning 

pärssima keharasvade

kasutamist.



Turul ringlevad energiasöödad

• Vedelad:

- propüleenglükool (tinglikult energiasööt)

- Propüleenglükoos + glütserool (tinglikult energiasööt).

• Tahked, sisaldavad:

- kuiva propüleenglükooli

- erinevaid rasvasid

- mineraalelemente ja vitamiine 

- maitse- ja lõhnaaineid jne.



Lisandid, mis toetavad suurenenud rasvhapete 

vajadust

• Kuigi rasvhapete vajadus peale poegimist suureneb, 

võrreldes poegimiseelse perioodiga viis korda, pole selle 

toetamiseks väga palju võimalusi.

• Saame aidata looma sellega, et viime organismi looduse 

poolt sünteesitud (fotosüntees) rasvhappeid.

• Vähendame sellega energia (eeskätt glükoosi) vajadust 

rasvhapete de novo sünteesiks.



Vatsaaktiivne õli

Tapab vatsa bakterid

Kahjulik kiudu lõhustavatele bakteritele

Vähendab piima rasvasisaldust



Piiragud küllastamata RH söötmisel

• Maksimaalselt on veis võimeline seedima 5…7 % söödarasva 

ratsiooni kuivainet.

• Soovitused piirduvad 4…5%-ga.

Suur küllastamata RH sisaldus ratsioonis:

• Suure söömuse korral seeduvus ouliselt väheneb.

• Väheneb kuivaine sõõmud.

• Väheneb kiu seeduvus

- taimne õli(rasv) katab kiuosakesed, mis takistab bakteritel kiu 

lõhustumist.

- on tsellololüütilistele bakteritele toksiline

- vähendab mineraalide omastamist, tekivad Ca ja Mg seebid



Vatsainertne rasv

Kõrge sulamistäpp

Vatsas lõhustumatu

Ei kahjusta vatsas fermentatsiooniprotsesse



Vatsainertsed rasvad

Vatsainertsed

rasvad

Looduslikud 

küllastatud rasvad 

(palmirasv)

Töödeldud 

küllastamata rasvad

Hüdrogeniseeritud

rasvad
Ca seebid



Rasvhapete metabolism organismis

• Küllastamata RH vatsas küllastatakse, selle tulemusena muutuvad 

tahketeks.

• Peensooles imenduvad rasvhapped muutumatult ja pakitakse 

lipoproteiinide koostisesse.

• Küllastatud rasvhapped (C 18:0 ja C 16:0) viiakse enamasti 

piimarasva koostisesse.

• Küllastamata rasvhappeid kasutatakse enamasti ainevahetuses 

energia saamiseks.  



Biohüdrogenisatsioon

Sulamistäpp  - C18:1 – + 13 

C18:2 - - 6

C18:3 - - 14
Sulamistäpp – C18:0 

- +70 -

Küllastamata rasvhapped on mürgised 
vatsabakteritele !!!



Piimarasva depressiooni põhjustab ka rasva 

söötmine

1. Piimarasva biohüdrogenisatsioonil tekkivad 

transrasvhapped.

2. Piiratud udara võimekus muuta küllastatud 

rasvhapped jälle vedelaks.



1. Increase C18 PUFA 

Precursors 

Linoleic acid

(cis-9, cis-12 18:2) 

Rumenic acid 

(cis-9, trans-11 CLA 

Vaccenic acid

Trans – 11 

18:1

Stearic acid

18:0
Stearic acid

18:0

trans-10, cis-12 

CLA 

trans-10 18:1 

Biohüdrogenisatsiooni 
depressiooni rada
vatsa pH sõltuv)

Biohüdrogenisatsiooni normaalne ja 
depressiooni rada

C18:0 sulamistäpp +  70 C

trans-10 18:1 



Suur udarasse jõudnud küllastatud 

RH hulk

• 18:0 cis-9 18:1 

Δ-9 desaturaas

Udaras muudetakse küllastunud 
rasvhapped uuesti vedelaks, et 
neid väljutada

+ 70 

C

+ 13 C0 0



Lisandid, mis toetavad suurenenud rasvhapete 

vajadust

• Vatsaaktiivsed rasvad (küllastamata rasvhapped 

söötades - rapsiõli).

• Vatsainertsed rasvad (küllastunud rasvhapped ja 

kaitstud rasvad – Ca-seebid ja palmirasv).

Toorrasva sisalduse ülempiir 50 g/kg kuivaines

Küllastamata rasvhapete ülempiir 25 g/kg kuivaines



NEB perioodil pole söödarasv tiinestumise 

seisukohalt näidustatud.

• NEB perioodil reguleerib söömust nn. metaboolne 

koormus – maksa OA oksüdatsiooni võime.

Vats LRH

Rasvkud

e NEFA

Soolestik Söödarasv

Piimarasv

Ketoon-

kehad

Lipoprote-

iinid

Tsitraaditsük-

kel

ATP



Ratsiooni kõrge tärklise või 

rasva mõju energaibilansile



Lisandid, mis vähendavad atsidoosi  esinemissagedust

 Pärmi eluskultuurid

 Naatriumbikarbonaat (söögisooda – kõige 

loomaomasem happesuse regulaator), 

 Korall-lubi

 Magneesiumoksiid

Mitte ükski lisand ei asenda hästi

tasakaalustatud ratsiooni



Mükotoksiinide sidujad

Jaotatakse kahte suurde rühma:

A. orgaanilised absorbendid:

- aktiivsüsi,

- taimede ja mikroorganismide rakukesta ained: 

– Kaera ja nisu kliid.

– Lutserni kiud. 

– Ekstraheeritud pärmi- või bakterrakukestad.

– Tselluloos, hemitselluloos ja pektiin.



Mükotoksiinide sidujad

B. Anorgaanilised sidujad

baseeruvad räni sisaldavatel polümeeridel: 

- tseoliidid,

- bentoniidid,

- rapsiõli rafineerimisel tekkiv pleegitussavi,

- hüdreeritud  Na, Ca ja Al silikaadid (HSCAS),

- vulkaaniline tuhk,

- erinevad savid.



Millised on ZEA ja DON

toksilised piirid ? 
• EFSA annab soovitused nii 

üksiku sööda kui segasööda

kohta 88%-lise kuivaine-

sisalduse juures.

• FDA annad soovitused 

sööda ja segasööda kuivaine

kohta.

EFS

A



ZEA

Veiste söötmisel peab EFSA täiesti 

ohutuks ZEA piiriks 0,5 ppm segasööda 

puhul, niiskusega 12%, FDA 0,56 ppm 

segasööda kuivaines.

FDA peab potentsiaalselt ohtlikuks 

(potentialy harmful) ZEA piiriks 

täisratsioonilises segasöödas 3,9...7,0 

ppm, EFSA 4,0...7,0ppm



DON

• DON ohutuks piiriks peab FDA 0,5 ppm segasööda 

kuivaines

• potentsiaalselt ohtlikuks piiriks peab FDA 2,6-6,0 

ppm, EFSA aga 1,5...2,5, mil täheldatakse lehmadel 

toodangu langust ja kõhulahtisust.



Mittevalguline proteiinsööt

(karbamiid)

* Kasutatakse laialdaselt riikides, kus söödaratsioonid ei 
baseeru rohusilol.

* On vatsamikroobide poolt kasutatav lämmastikuallikas.

* Mittevalgulise proteiini söötmine õigustab end siis, kui 
ratsioonis on proteiini alla 12,5…13 %, kui VPB on 
negatiivne, kui ei piisa mikroorganismidele kättesaadavat 
ammoniaaki.      



Lüpsilehmade mineraalelementide vajadus katmine 

põhisöötadega (11:7:4, rohusilo, oder, raps)

Mineraal-

element

Tarve kokku

(22 kg KA päevas)

Kaetakse 

põhisöödaga

Põhisöötadega 

kaetakse %

Kaltsium, g 220 148       67%

Fosfor, g 99 101    102%

Kaalium, g 220 242     110%

Magneesium, g 66 56         85%

Väävel, g 44 90        205%

Naatrium, g 66 7            11%

Kloor, g 77 73          95%

Mangaan, mg 880 820       93%

Vask, mg 330 165        50%

Koobalt, mg 4,4 2            45%

Tsink, mg 1320 787        60%

Jood, mg 13,2 1              8%

Seleen, mg 6,6 1,5          23%



Orgaanilised mikroelemendid

(Kelaadid)

Sõna kelaadid tuleneb kreeka keelest ja tähendab vähi 

sõrga.

Kelaatideks nimetatakse mineraalelemendi ja 

mittemetallilise ühendi komplekse, kus mineraalelement 

(metall) on keemilise sidemega ühendatud orgaanilise 

ühendiga.

Orgaanilised mineraalid (kelaadid) võime jagada  kolme 

põlvkonda.



Orgaanilised mikroelemendid

(Kelaadid)

I-põlvkond

- Mineraalelemendid seotakse ensümaatili-

selt lõhustatud valkude koostisesse.

- Mineraalelement on “kaetud” krõbeda ja 

karameliseerunud ümbrisega.

- Ühendis on suhteliselt väike mineraal-

elementide ning suur aminohapete ja 

peptiidide osatähtsus. 

- On erineva kontsentratsiooni ja 

stabiilsusega.



Orgaanilised mikroelemendid

II põlvkond 

-Mineraalelemendid  on seotud väikese arvu, sageli kahe 

aminohappega.

- Kontsentreeritum ja stabiilsem.



Orgaanilised mikroelemendid

III põlvkond 

(Glütsinaadid ja metionaadid)

-Tuntakse kahte aminohapet (glütsiin ja metioniin), milliste 

molekuli koostisesse on võimalik siduda kahevalentseid 

metalle.

(Nt. tsink-mono-glütsinaat-kelaat või

tsink-mono-metionaat-kelaat)



Orgaanilised mikroelemendid

Milliseid III põlvkonna kelaate toodetakse ja turustatakse:

- Zn – glütsinaat,

- Mn – glütsinaat,

- Cu – glütsinaat,

- Mg – glütsinaat, 

- Fe - glütsinaat



Kelaatide omastatavus

• Kelaadid ei oma elektrilist laengut, seepärast nende 

ioniseerumine ei sõltu seedekanali pH kõikumistest.

• Kelaadid “veavad” metalli kuni imendu-mise kohani 

(peensoole valendikku) ja vabastavad seal ioniseeritud 

metalli, mis imendub.



Orgaanilised vs. anorgaanilised

mineraalelemendid

• Osa teadlasi on seisukohal, et orgaaniliste 

mineraalelementide kasutegur on üle hinnatud.

• Võrdlemisel lähtutakse enamasti “bio-kättesaadavusest”. 

St. kui palju mineraalelemendist ühel või teisel kujul 

jõuab imendumise kohani ja kui palju ioniseerub. 



Orgaanilised vs. anorgaanilised

mineraalelemendid

• Kindlasti on siin eelis orgaanilistel mineraalelementidel 

anorgaaniliste ees.

• Mitte kõik teadlased ei näe aga juba ioniseerunud 

mikroelementidel imendumise osas vahet.



Orgaaniline vs anorgaaniline seleen

• Organismis on seleen selenoproteiinide koostises.

• Selenoproteiinides on seleen tsüstiini koostises. 

• Taimedes ja seleenpärmis aga metioniini koostises.

• Loomadele tuleks sööta seleeni defitsiidi korra 

orgaanilisele seleenile lisaks ka anorgaanilist seleeni.



Mida peaksime teadma vitamiinidest ?
• Lehmadele vaja eelkõige rasvlahustuvaid vitamiine – A, 

D ja E.

• B-rühma vitamiine ja K-vitamiini sünteesivad vatsa 

mikroorganismid.

• Jõusöödarikka ratsiooni korral soovitatakse lisada 

biotiini.

• Rasvarikka ratsiooni korral eelkõige koliini.

• Poegimiseelse lehma ratsioonis eriti olulised vitamiinid 

A ja E.



A - vitamiin

• … on retinoidide üldnimetuseks, kuid siia rühma 

kuuluvad ka karotinoidid (β-karoteen)

• Taimsetes söötades on β-karoteen

– metaboliseerub soole mukoosarakkudes soole 

mikrofloora ensüümi karoteeni oksügenaasi toimel 

A-vitamiiniks.



A - vitamiin

• Loomsetes söötades olev A-vitamiin imendub 80%-liselt

• Taimsetes söötades olevad A-vitamiini provitamiinid 

imenduvad 50%-liselt

– soolemukoosas muudetakse A-vitamiiniks ainult β-

karoteen, teised imenduvad resünteesita,

– karoteen parandav tiinestumist, täpne toime pole 

teada.



Β-KAROTEEN

- β-karoteeni sisaldus vereplasmas korreleerub 

positiivselt progesterooni produktsiooniga,

- β-karoteen kiirendab esimest ovulatsiooni peale 

poegimist,

- suurendab tiinestuvust esimesest seemendusest,

- soodustab emaka taandarengut peale poegimist,

- vähendab munasarjade tsüstide esinemissagedust.



D-vitamiin

• Osaleb Ca ja P ainevahetuses.

• Loomad saavad kas päikesekäes kuivatatud heinast või 

viibides päikese käes.

• Silorikkal ratsioonil, laudas peetavad loomad peavad 

saama kogu D-vitamiini koos mineraalsöödaga.

• P/m-loomadel on D2 ja D3 võrdse toimega, linnud 

omastavad D2 ainult 10%.



E -vitamiini antioksüdantsus

• E vitamiin on olulisim lipofiilne antioksüdant.

• Lipofiilsena akumuleerub biomembraanides, vere 
lipoproteiinides, rasvkoe rakkudes kus reageerib hapniku 
vabade radikaalidega ja elimineerib need.

• Blokeerib elektroni eemaldamise polüküllastumata 
rasvhapetelt, pärssides sellega polüküllastumata 
rasvhapete peroksüdatsiooni ja kaitstes niiviisi 
biomembraane.



Märgistus - RRR (või d- ) α-tokoferool tähendab 
looduslikku päritoli,

Märgistus - S, dl-, all rac α-tokoferool tähendab sünteetilist 
päritoluga

Vitamiin – E , α-tokoferool 



Vitamiin -E

• Vähendab päramiste peetuse 

esinemissagedust.

• Vähendab organismis põletikulisi protsesse.

• Suurendab neutrofiilide ja makrofaagide 

funktsiooni organismis.

• Sünteetilise α-tokoferooli efektiivsus on ca 2 korda 

väiksem kui looduslikul vormil.

• Looduslikus E-vitamiinis ƴ-tokoferoos, mis on10 x 

aktiivsem kui α-tokoferooli.



Kokkuvõtteks

• Söödalisandeid on palju ja nendes orienteeruda on 

raske.

• Teaduse ja arendustöö tulemusena tuuakse üha uusi 

lisandeid turule.

• Katsetega tõestatud tulemused kannavad sageli 

kommertshuve.

• Lisandid pole imeasjad ja ei asenda tasakaalustatud 

söödaratsiooni.


