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TH dünaamika Põlula katses 2000-2005
Kas piimalehmade ettesöötmine on
poegimiseelselt vajalik?

Optimaalne toitumus kinnijätmisel ja poegimisel 3,25-3,50

Meelis Ots

Söötmisteaduse õppetool

Terve loom ja tervislik toit
5. märts 2020

Sissejuhatus

Söötmine puhkeperioodil ja toitumus

• Söötmiskorralduslikult jagatakse kinniperiood kaheks:
– 60 päeva = puhkeperiood (39…46 päeva) ja ettesöötmine (14…21 päeva)

• Miks me oleme soovitanud lehmi poegimiseelselt ette sööta:
– väheneb söömus, samas suureneb TF tarve -> loote ja udara kasvu ning
ternespiima komponentide sünteesi arvelt

– vatsas seeduv jõusööt stimuleerib vatsahattude kasvu ja suurendab
LRH-te imendumispinda ning toetab vatsa mikrofloora kohanemist

– võimalus muuta söödas mineraalainete ja vitamiinide taset:
• toetamaks lehma tiinuse lõpul
• vähendada kaltsiumi ainevahetusega seotud haiguste esinemissagedust poegimise
järgselt
• suurendada ternespiimas vitamiinide A ja E sisaldust

Toitumushinne kinnijätmisel

ca 100 MJ päevas lehmi söötes oli TH-de muutuse variatsioon puhkeperioodil
kõige väiksem ja TH-ga 3,44 lehmade toitumus ei muutunud

Eesmärk

Materjal ja metoodika

… välja selgitada ettesöötmise mõju kõrge aretusväärtusega
eesti holsteini tõugu lehmade toitumusele, piimajõudlusele
(sh ternespiima IgG sisaldusele), ainevahetusele ja vasikate
sünnimassile pärast poegimist

 Korduvpoeginud EH lehmad (n=115)
 Märts 2018 – september 2019
 Toitumus Ferguson jt. (1994) meetodiga, 5 palli skaalal
 Piima kogus mõõdeti ja koostis määrati 2 esimesel
lüpsinädalal 2 korda ja edaspidi 1 kord nädalas
 Vereproovidest määrati BHB, NEFA, GLC, ALB, Ca, P ja Mg
sisaldus ning AST ja GLDH aktiivsus
 Statistiline andmetöötlus programmis „R“
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Katseplaan

Toitumuse dünaamika

TRSS koostis ja keemiline analüüs

Piimatoodang

305 LP EKM-piima toodang

305 LP piimatoodang

Ainevahetusnäitajad - NEFA

Ainevahetusnäitajad - BHB
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Ainevahetusnäitajad – GLC, ALB, AST, GLDH

Mõju ternespiima imuunoglobuliinide
sisaldusele ja vasikate sünnimassile

Ainevahetusnäitajad – Ca, P, Mg

Kokkuvõte
Läbiviidud katse tulemuste põhjal saame öelda, et:
• uuritud parameetrite osas olid erinevused katsegruppide vahel
minimaalsed
• ettesöötmise rühmas olid esimestel poegimisjärgsetel päevadel
varurasvade kasutamine mõnevõrra intensiivsem, küll lüpsid need
lehmad rohkem EKM-piima
• optimaalse TH (3,25-3,5) juures on kinnisperioodi ME söömus
ca 100 MJ päevas

Kas piimalehmade ettesöötmine on poegimiseelselt vajalik?
IgG sisaldus, mg/ml

Vasikate sünnimass, kg

Tänan!
Uurimustööd rahastas Maaeluministeerium MAK meetme 16.2
projektiga „Kinnisperioodi söötmisstrateegia välja töötamine
kõrge aretusväärtusega piimakarjale“
Suur tänu Torma POÜ personalile ja kolleegidele
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