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Loomaarsti roll toodanguhaiguste 

vältimisel

• Andmete põhjal väita, kas karjas on üleüldse 

probleem

• Prognoosida söötade kvaliteedianalüüsi ja 

söötmise korralduse põhjal võimalikke 

probleeme tulevikus

• Aidata lahendada kliinilisi juhtumeid ja 

probleeme

• Ainevahetushaiguste monitoorimise süsteemi 

loomine



Karja regulaarne hindamine

• Söötade kvaliteet

• Piimatoodang, piima andmed

• Lehmade kliiniline uurimine

• Kehakonditsioon, rooja konsistents, vatsa 
täitumus jm näitajad

• Haiguste esinemus



Tänane päev

• Kaks enamlevinud seisundit, mis 

mõjutavad karja tervist enim 

• Juhtumipõhine analüüs

• Oma karja ainevahetushaigusliku olukorra 

analüüs



Lehmal on alati õigus

Mäletsemine
Vatsa täituvus

Kehakonditsiooni indeks

Roe

Piimatoodang

Piimaandmed

Jalad/sõrad 



Karja tervise näitajad ehk kas üldse 

on probleem

• Poegimishalvatus - ?

• Emakapõletikud- ?

• Abordid –?

• Libediku paigaltnihkumine-? 

• Vasikate surevus- ?

• Somaatiliste rakkude arv-?

• Kliinilised mastiidid- ?

• Väljamineku statistika



Kuupäev Normid

Lehmade arv

Piimatoodang

Piimatoodang lehma kohta

Piima valgu % >3,1%

Piima rasva % >4%

Mitme lehma piima rasv <3%

Mitme lehma piima valk <3%

Kliiniliste mastiitide arv <2% kuus

Somaatiliste rakkude arv <150 000

Subkliiniliste mastiitide arv <15%

Bakterite arv 1 ml-s <40 000

Piima uurea sisaldus 250-300

Abortide arv <6%

Surnultsündide arv <5%

Vasikate suremus <10%

→24 h jooksul <6%

→1-14 päeva <2%

→15-30 päeva <2%

→1-3 kuud <2%

→3-24 kuud <2%

Päramiste peetused <15%

Poegimishalvatused <5%

Libediku paigaltnihkumine <4%

Sündide arv kuus

Vasikate kõhulahtisus <20%

Vasikate köhimine <6%

Lonkavate lehmade arv <4% kuus

Tiinestuvus esmakordsest 

seemendusest 60,00%

Seemenduste arv tiinestumise kohta 1,5

Esmaspoegimise iga kuudes 24 kuud

Poegimisvahemik <395 päeva

Loomade praakimine <25%

Lonkamise tõttu <2%

Udaraprobleemide tõttu <7%
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9 Eesmärk

Sigimisnäitajad mullikatel

Keskmine vanus esmakordse inna 

avastamisel (kuud) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 <12

Keskmine seemendusiga (kuud) 14,9 14,5 14,4 14,3 14,5 14,5 14,6 14,8 14,7 14,7 13

Seemendatud 15-kuuseks saades (%) >80

Tiinestuvus 1. seemendusest (%) 56,1 55,5 56,4 55,1 56,1 54,3 55,4 54 53,2 54,5 75

Keskmine seemendusindeks 

(seemendusi tiinestumise kohta) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,3

Abistatud poegimisi mullikatel (%) 8 13 8 12 9 20 12,5 20 37 43 <20

Abortide % mullikatel (% tiinetest 

mullikatest) 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 <4

Emakapõletike % mullikatel 

poegimisjärgselt 43 22 30,1 39 35 33 19 39 31,8 44,4 <10

Produktsiooninäitajad 1. laktatsiooni 

lehmadel

Mullikatel somaatiliste rakkude arv >150 

000 raku/ml 1. kontroll-lüpsis 4 0 5,4 13 4,7 0 6 5 19 22,7 <10%

Kliinilisi mastiite mullikatel 30 

laktatsioonipäeva jooksul (% sel perioodil 

poeginud mullikatest) 8 6 15 16 22 10 25 10 21 14,2 <8%

Ainevahetust ja toodangu kvaliteeti iseloomustavad 

parameetrid

Piima valgu % 3,31 3,2 3,27 3,13 3,27 3,48 3,61 3,47 3,46 3,39 >3,1%

Piima rasva % 4,08 3,79 4,02 3,89 4,22 4,52 4,17 4,5 4,37 3,97 >4%

Rasva:valgu suhe 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1.5-1.1

Valgu:rasva suhe 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 >0.75

Piima uurea sisaldus (mg/l) 267 303 248 319 314 265 261 299 267 263 250-300

Poegimishalvatused 5,2 0 7,7 3 0 4,2 4,5 2,3 2,9 6,5 <7%

Libediku paigaltnihkumisi  (% poeginud 

lehmadest) 0 0 0 0 0 2,1 0 2,5 1,4 1,6 <3%

Ketoosi juhud (% poeginud lehmadest) 

(ainult haiged loomad, mitte ketoosi 

kahtlusega loomad) 8,6 9 14 17 15 14 13,6 11,9 4,3 16,9 <5%



Kodune ülesanne:)
Poegimiseelse- ja järgse perioodi hindamine HINNE 1 HINNE 2 HINNE 3 

( piirväärtus)

Udaratursega mullikate % >30 10-30 <10

Ternespiima kogus esimesel lüpsil (L) >10 6-10 <6

2. ja enam laktatsiooni lehmadel 

poegimishalvatuste%

>20 5-19 <5

Päramiste peetus % >15 5-15 <5

Libediku paigaltnihkumise % >10 5-10 <5

Kliiniliste mastiitide % >15 5-15 <5

Valgu% esimese 60-l poegimispäeval <3,1 3,1-3,25 >3.25

Rasva ja valgu suhe esimesel 

poegimisjärgsel kuul

>1,4 1,4-1,25 <1,25

Toitumushinde langus esimesel 

poegimisjärgsel kuul

>1,0 0,5-1 <0,5

Haiguste tõttu praakimine esimesel 

poegimisjärgsel kuul

>10 5-10 <5

Hindega 1=                  x 1 punktiga                  Kokku 

Hindega 2=                  x 5 punktiga                  Kokku

Hindega 3=                  x10 punktiga                Kokku

Kui kogusumma on alla 80 punkti, peab karjas üle vaatama poegimiseelse ja järgse töökorralduse, 

söötmise, lehma heaolu jne. 

Punktisumma 50-80: karja esineb teatud puudusi ning majanduslik kahju on tekkinud 



Küsimused farmerilt

• Meil on vist subkliiniline atsidoos? SARA

• Meil on vist subkliiniline ketoos?

• Meil on vist mineraalelemendid valed?

• Meie lehmad kõhnuvad ja jäävad maha või 

on kõhust lahti.

• Hüpoteesi kontrollimine läbi andmete ja 

uuringute



Kuidas alustada, kui „tundub, et 

on probleem“
• Haigustunnused?

• Piimatoodangu muutus?

• Piima andmete muutus?

• Hüpoteesid?

• Hakkame kontrollima, kas peab paika

• Teadmised

• Analüüsimine

• Otsustamine 



Näide. Haigustunnused

• 500 lehmaga kari, piimatoodang 11000 kg

• Märtsis hakkasid lehma äkki surema, 

surevus 6-8 lehma kuus

• Piimatoodang oluliselt ei langenud

• Äkksurmad pigem alla 100 päeva lüpsnud 

loomadel, kõrge toodanguga, täiesti terved 

loomad

• Kuidas alustada? Küsimused? Mõtted?



Edasised sammud

• Proovid laborisse

• Söötmise kontrollimine

• Silo kontrollimine

• …….



Äkksurma sündroom: 

klostriidiumid
• Cl. perfringens; Cl. sordelli

• Kust lehm nakkuse saab?

• Laborivastuse saamine keeruline-

proovivõtu aeg ja vahendid

• Spooride olemasolu söödas või 

keskkonnas





Haavandid tekivad kui libediku pH

on pikemat aega väga madal
• Normaalselt on libediku limaskest happe eest kaitstud 

limakihiga ja hea verevarustusega ning bikarbonaatide
poolt. Kui need mehhanismid saavad kahjustada, siis 
libediku happeline keskkond kahjustab limaskesta ning 
põhjustab haavandeid. 

• Jämedakõrreline sööt, mis kahjustab limaskesta

• Vähe proteiinsööta, mis alandab kaitsva limakiht 
tekkimist 

• Stress – stimuleerib hapete produktsiooni 

• Stressi võib põhjustada igasugune keskkonnamuutus 
(ilmastik, söötmine, karja hierarhia jne) 

• Endotokseemilised seisundid!



Klostridiooside võimalikud 

riskitegurid „näidiskarjas“
• Järsk söödavahetus?

• Söötade kvaliteet?

• Kõrge süsivesikute osakaal, atsidoos, kiu 

puudus?

• Libediku haavanditõbi?

• Kuumastress?

• Maisisilo söötmine?



Söötade kvaliteet

• Oht looma elule?

• Oht looma tervisele?

• Piimatoodangule?

• Söödaratsiooni näitajad- teoreetiline

• Etteantud sööda hindamine- praktiline

• Sööda söömine ja “tagajärjed”-praktiline



Näited 

Elule

Liblikõieline silo: 

KA 14,3%

pH 5,57

Ammon N 21,63

Võihape 0,42 

Hukkunud loomadelt 
isoleeriti Listeria 
monocytogenes

Tervisele 
Silod normaalsete  keemiliste 

näitajatega ja sisaldusega. 
Ratsioon paberi järgi tasakaalus. 
(suvel)

- poegimisjärgne isutus

- kõhulahtisus 

- jalgade probleemid

- üle 50% kõrgetoodangulistest
lehmadest on toitumus alla 2,5 
hindepunkti

- söödasegu väga lühike ja 
moodustas viltja massi, osaliselt 
moodustas kokku kleepunud massi

- segu valmistati kord päevas

- osa eelmise päeva segust oli 
muutunud kuumaks



Kuidas reastada silo fermentatsiooninäitajad

1. pH – koos kuivainesisaldusega ütleb palju

2. Hapete summa (< 130/150 g/kg KA)

3. Võihape (0…0,5 g/kg KA)

4. Ammoniaak-N kogu N (< 7%)

5. Piimhape (30…100/150 g/kg KA)

6. Äädikhape (< 20…30 g/kg KA)



SARA (subactute ruminal acidosis) 

definitsioon

• Vatsa pH alanemine alla füsioloogilise 

normi pärast kergesti seeduvate 

süsivesikute söötmist, sest:

• Vatsalimaskest koos mikrofloora ja 

keskkonnaga ei ole kohanenud

• Suurenenud piimhappe kogust ei ole 

võimelised vatsamikroobid fermenteerima

• Vatsa puhverdusvõime on puudulik 



Äädikhape 65% 

Propioonhape 25%

Võihape 10 %

Piimhape

Normaalselt 

sv seede

LRH

Vatsa pH 6-7

G- ja G+ bakterid on tasakaalus

Läbi vatsaseina vere-

ringesse ja maksa, kus 

sünteesitakse glükoos



Vatsa pH regulatsioon 

• Süsivesikute lagunemise lõpp-produktid- lühikese 
ahelaga rasvhapped (SCFA), alandavad vatsa 
pH-d

• madal vatsa pH tehakse kahjutuks põhiliselt 
neutralisatsiooni ja absorptsiooni teel.

Neutralisatsioon

• Sülg on põhiline vatsasisene puhver. Tema pH on 
8,4 ja ta on rikas bikarbonaatide ja fosfaatide
poolest. 

• Sülje sekretsioon ja kogus, mis jõuab vatsa, sõltub 
sööda närimisest ja mäletsemise ajast- selleks on 
vajalikud kindla osakeste suuruse ja elastsusega 
kiud.



Mäletsemise tähtsusest

• Lehm vajab päevas 100-150 l sülge.

• Sülje pH on 8,5 ja päevane kogus sisaldab 3,5 kg 
bikarbonaate

• Et sellist kogust sülge produtseerida, peab lehm tegema 
30-50 tuhat mälumisliigutust

• Et mälumisliigutusi teha peab lehm seedima vähemalt 2 
kg pikka kiudu ja viskemao talitlemiseks on vajalik üle 2 
cm kiudu

• Iga kilogramm kiudu stimuleerib 20-30 minutilise 
mäletsemise

• Mäletsemise hindamine farmis- kuidas teete?



Endotokseemia- põletikud

Rumeniit, parakeratoos

Lonkamised 

sõrahaigused,liigesepõleti

kud

Sigivushäired

Maksakahjustus

Vatsaatsidoos

Toksiinid maksa



Release of 

endotoxins

Rumenitis due to low pH 



Ägeda atsidoosi tunnused 

• Dehüdratatsioon

• Endotokseemia –endotoksiline shokk

• Kolm päeva: isutu, jalutu, hingetu

• Kõhulahtisus hilisemas järgus

• Maksabstsessid ja/või kaudaalse õõnesveeni 

tromboos- äkksurma sündroom, 

ninaverejooksud 

• Libediku põletik ja haavandid -äkksurma 

sündroom

• Äge laminiit



Tüsistused



Atsidoosi tunnused karjas

• Vahelduv isu või isutus 

• Kõhulahtisus

• Sagenenud laminiidid või tallahaavandid e. 

kari lonkab

• Põletike osakaal suureneb (udara, emaka, 

liigesepõletikud)

• Ratsioon (KA; TK KA-S, NDF), piima 

muutused, vatsavedeliku hindamine



Farmi hinnates

• Lauda ehitus

• Söötmissüsteem

• Grupeerimise põhimõtted

• Kliima

• Lehma heaolu

• Päevaplaan

• Käitumine söömisel

• Puhkekäitumine

• Vee saadavus

• Söötmise korraldus

• Söödakvaliteet

• Söödaanalüüsid

• Söötmise sagedus 

• Üleminekud

• TRS korraldus

• Sööda seeduvus, 

maitsvus

• Söödaosade jaotumine

• Söödasegu välimus



Atsidoosi ja tallahaavandite 

põhjus karjas? 



Lehma päevaplaan



Tegevused

• Söödaratsiooni silode koostis, ratsiooni kuivaine, 
kontsentraatide suhe koresöödasse, NDF

• Miksisegu kvaliteet ja osakeste suurus, segamine jne. 

• Söötmise korraldus ehk üleminekud

• Mäletsemine 

• Roe

• Piim 

• Jalad jt. kliinika (maksaabtsessid, ninaverejooksud)

• Kuldstandard diagnoosiks on vatsa pH alanemine 



Vatsatervise parameetrid

Mäletsemine puhke ajal > 80%

R:V suhe <1,0 <5%

Piimarasv < 2,5% % loomadest <10%

Piimarasv% madalam valgu %st 0,4võrra <10%

Kontsentraatide osakaal ratsioonis <65%

Tärklise ja suhkrute osakaal ratsioonis <30-35%

Teravilja osakaal <40%

Toorkiu sisaldus 15-17%

ADF; NDF 19-21%; 27-30%

Söödaosakeste pikkus

>13 mm osakeste osakaal 30%

>40 mm osakeste osakaal 5-10%

Pikka kiudu 1-2 kg

Söödafronti 0,6 m lehma kohta



Piimarasv ja rasva/valgu suhe

• Madalat rasva % on ikka peetud SARA indikaatoriks. 
Piimarasva depressioon, „low milk-fat syndrome

• Korrelatsiooni koefitsient vatsa pH ning piimarasva vahel 
on ainult 0,35 (üks uuring näitas 0,39) 

• Piima rasvasisaldus võib langeda ka ilma vatsa pH 
languseta. Näiteks rasvade lisasöötmisega liialdades 

• Piimarasva hinnang andmine varajases lakt.staadiumis 
on ebaotstarbekas, sest keharasvade mobiliseerumise 
tõttu on rasvasisaldus kõrgem

• R:V alla 1,1 võiks viidata probleemidele

• Kui 10% karjast on rasva % 0,4 või rohkem ühikut 
väiksem kui valguprotsent ning  10% lehmadest, kes on 
laktatsiooni keskel, on rasvaprotsent väiksem kui 2,5%

VAATAME NÄIDISKARJA ANDMEID



pH määramine

• Vatsa pH määramine on kuldstandard SARA 
diagnoosimiseks. Läviväärtus sõltub, kuidas proovi 
võetakse

• Suu kaudu on sensitiivsus väga madal, sest sülg 
neutraliseerib ja põhjustab kõrgemaid pH väärtuseid. 

• Kõige täpsem on ruminotsentees. Proovivõtu aeg 5-8 
tundi pärast TRS etteandmist või  eraldi söötmisel 3-4 
tundi pärast eraldi kontsentraatide söötmist. 

• Grupi suurus 12 lehma, kus alarmiks on 3/12 ehk 25 %

• Uuringu aeg 0-30 päeva pp ning 30-200 päeva pp

• Karja suurus on limiteeriv faktor (ei saa teha väikestes 
karjades).

• Pigem välistamiseks kui diagnoosi kinnitamiseks



• Rooja pH ei korreleeru vatsa pH-ga 

• Rooja hindamisel SARA korral, saab öelda, et 
roe on pehmem, kollakam, mõnikord vahutav 
ning magus-lääge lõhnaga sisaldades ka 
seedumata söödaosasid ning teravilja. 

• Alati tuleb kaaluda ka teisi rooja konsistentsi 
muutvaid olukordi, näiteks pikkade söödaosade 
leidmine võib viidata ka vatsas seeduva proteiini 
vähesusele

• Toksikoosid? Koronaviirus? 



Uriini pH määramine atsidoosi 

kinnitamiseks

• Uriini pH määramine on tegevus pigem 

kinnisperioodiaegse anioonse ratsiooni söötmise 

kontrollimiseks kui atsidoosi diagnoosimiseks 

poegimisjärgsel perioodil

• Ribatestiga on raske täpset pH väärtust määrata

• pH alla 7,0  25% uuritud loomadest 

• Anioonse ratsiooni korral- kinnislehmadele 

subkliinilise atsidoosi “korraldamisel” pH 6,0 -6,5



Põhjused

• Libediku atoonia

• Hüpokaltseemia

• Suur LRH 

kontsentratsioon 

Endotokseemia

• Vatsaatsidoos 

• Ketoos 

• Alkaloos

• Suurenenud gaaside 

produktsioon

• Suur LRH hulk

• Gaasi teke intensiivne-

käärimine jätkub 

libedikus.

• Libedik paisub-

inaktiveerub- nihkub



Miks tekib libediku atoonia?

• Hüpokaltseemia, sest

– +DCAD,   [Ca]veres, mastiit, neg.energia bilanss

– 7 korda kõrgem risk haigestuda

• Efektiivse kiu puudus

– Lenduvaid rasvhappeid palju ja kiiresti, gaase 

palju=> libediku liikuvus väheneb => HCl  liigub 

tagasi vatsa=> süsteemne metaboolne alkaloos

• Endotokseemiad

– Mastiit, metriit, jalad, atsidoos



Miks gaaside produktsioon on 

suurem?

• Konsentraatide : efektiivse kiu suhe

Sööt Gaaside maht

(methane,O2,N2)

Hein 800 ml/hr

Konsentraate 3 

kg

1100 ml/hr

Konsentraate 12

kg

2200 ml/hr



Ammoniaagimürgitus 

• Ratsioonis vähe seeduvat 
energiat

• Kõrge karbamiidi tase

• Palju kiiresti lõhustuvat proteiini

Maksa alanenud 

võime kahjustada 

toksiine

• Ketoos

• Maksarasvumine

• Intoksikatsioonid

• Infektsioonhaigused

Ammoniaagi mürgitus

Kogu ammoniaaki ei muudeta 

vastas mikrobiaalseks valguks



Ammoniaagi mürgituse tunnused 

karjas

• Poegimisjärgne maaslamamine

• Emaka ja udarapõletikud 

• Jalgade ja liigeste probleemid

• Närvinähud (k.a sündinud vasikatel)

• Toksikoosi tunnused 

• Isutu, vahutav, värisev



Hetkel söödeti:

• Jõusööt 8 kg, rasv

• Kolm silo (rohusilo 25 kg, maisisilo 5kg, 

lutsernisilo 20 kg)

• Silo pH-d 5,2; 5,33; 5,56

• Ammon N- 13,2; 28,71; 17,85 



Energia bilanss

• Sööda hindamine peab meile andma infot 
eeskätt energia puudujääkide osas, eriti 
siis, kui suured erinevused tekivad 
kalkuleeritud ja tarbitud sööda osas. 

• NEB on alati riskifaktoriks poegimisjärgsel 
perioodil 

• Subkliinilise ketoosi diagnoosimine on 
kompleks piimaandmetest, lehmast ning 
laudas tehtavatest uuringutest





Definitsioon ja kuldstandard

• Subkliiniline ketoos on olukord, kus lehma 

organismis suureneb ketokehade sisaldus, 

mis on põhjustatud energiapuudusest 

söödas, energia kättesaamise 

probleemidest söödast

• Kuldstandardiks on 

beetahüdroksüvõihappe (BHB) määramine 

vereseerumist (üle 1,4 mmol/l).



Kas mul 

võib olla 

maks 

rasvunud?





Küsimused ja tegevused 

nn.subkliinilise ketoosi kahtlusel karjas

• Kliinilises ketoosis olevate osakaal?

• Primaarne või sekundaarne ketoos? Uuri!

• Söötmine: ratsioon+ sööt ise + söömine

• KKI, vatsa täituvus pärast poegimist

• Piimaandmed (rasv, valk, piimakilod)

• BHB testid- piimast, verest



Negatiivse energiabilansi 

parameetrid

KKI poegimisel 3-3,25

Lehmade %, kelle KKI langeb varases

laktatsioonis enam kui 0,5 hindepunkti

<10%

Lehmade % rasva-valgu suhe <1,5 

alla 70 päeva lüpsnud

<5%

Lehmade % valguprotsent <3,05%

Alla 70 päeva lüpsnud

<15%

Nädalane piimatoodangu languse % 

pärast tipuperioodi

<2,5%

Söödafronti poegimise ümber 0,6 m

Söödajääkide osakaal poegimise 

ümber

>3%

BHB ja NEFA tase enne poegimist < 1,4 mmol/l, 0,4 meq/l

BHB ja NEFA tase pärast poegimist < 1,4 mmol/l ; 0,7 meq/l



Testide kokkuvõte. Vaatame 

näidiseid!
Test Läviväärtus Alarm Risk

Vatsa pH ≤ 5,5 > 25% SARA

Vere BHB > 1,4 mmol/l > ~10% Subkliiniline 

ketoos

Vere NEFA > 0,4 mEql/ l 2-

14 päeva ante 

partum

> ~10% Negat.energia 

bilanss enne 

poegimist, 

rasvunud maksa 

sündroom



Millest räägib meile 

kehakonditsioon?

• Lehmade kehakonditsioon on organismi 

rasvavarude indikaator ning selle 

muutuste põhjal on võimalik hinnata 

kehakaalu dünaamikat terve aasta jooksul

• Hindamine on asendamatu abivahend 

karjatervise juhtimises

• Õppida on lihtne!



Soovituslikud kehakonditsiooni hinded, 

et ära hoida poegimisjärgseid probleeme

• Poegivad loomad: 3,5-3,75( mitte üle 4), ei tohi olla üle 
10% hindega 4 ja rohkem

• Ei tohi kaotada üle 0,75 hindepunkti neg.energiabilansi 
perioodil ning sel perioodil peab KKI olema 2,5- 3. Pärast 
neljandat nädalat ei tohiks enam kehakaal langeda ,sest 
kuivaine söömus hakkab järgi jõudma energiatarbele. 
Lehm ei tohiks kaotada üle 10% kehamassist sellel 
perioodil

• Alates 90.päevast lakt.keskel: 2,75- 3,25. Kui üle 3,5, siis 
oht liigsele energiale

• Laktatsiooni II pool: kuni 3,5. Siin on tihtipeale probleem 
ülesöötmises, kui läheb üldiselt kõrgemaks



Faktid,faktid,faktid.......

• Üks hindepunkti langus on ca 50-60 kg kehakaalu kadu või 10% 

kehamassist

• Lehm kaotab 60-80 päeva jooksul 1-1,5 kg kehamassi päevas 

säilitades hea tervise, kui kinnisperioodi lõpus on KKI 3,5-4. 

• Normaalne KKI kaotus varajases laktatsiooni järgus on 0,5-1 punkti

• Alla 2,5 ei tohiks lehma KKI langeda v.a väga kõrge toodanguga 

lehmad, kes intensiivselt keharasvu kulutavad

• Sigimisvõime taastub, kui lehma kehakaal on hakanud tõusma st. 

KKI ei lange enam. 

• Kui piimavalgu % ei ole alla 3, siis on lehm võimeline indlema+ 

tiinestuma.

• Kui on nähtavad üle kahe roide, siis on lehmal probleeme 

tiinestumisega



Millest räägib meile lehma vatsa 

täituvus?

• Alternatiiv kehakonditsioonile

• Näitab ka viimase 24 tunni söömust

• Hea indikaator poegimisjärgsel perioodil

• Üleminekuperioodi lehma tervise kontroll



Vatsa täituvuse hindamine



• Atsidoosi tunnused karjas

• Vahelduv isu või isutus (ei söö 

enam jahu)

• Piimarasva langus alla 3.0

• Kõhulahtisus( vahutav,vesijas)

• Sagenenud laminiidid või 

tallahaavandid e. kari lonkab

• Põletike osakaal suureneb (udara, 

emaka, liigesepõletikud)

• Äge atsidoos- istutu, jalutu, 

hingetu

• Esmaabi!

Ketoosi tunnused karjas

• Vahelduv isu või isutus

• Uimased lehmad poegimisjärgselt

• Eesmaod  ei tööta hästi

• Piimatoodangu langus pärast 
poegimist on kiire 

• Piimakõver hakkab langema liiga 
ruttu

• Üksikud ketoosi juhtumid, mis 
vajavad ravi

• Tuleb vahet teha kahel ketoosi 
tüübil( sest põhjused on erinevad!)

• Koheselt 1-2 nädalal pärast 
poegimist

• Klassikaline 1-2 kuud poegimisest



Uriini pH määramine kinnisperioodi 

lõpus

• Katioonide rikka ratsiooni korral on uriini 
pH üle 8,2 , kusjuures pH 8,4 sensit.70% 
ning spetsiifilisus 100% 3 päeva enne 
poegimist

• Optimaalseks hüpokaltseemia kontrolliks 
peaks HF  uriini pH olema 6,2-6,8 
anioonide lisamisel (Goff 2006)

• Alla 5,5- liiga palju anioonseid soolasid

• Hindame keskmist ehk 8 lehma grupist 


