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2. osa

Sari
Mida lehmad iga päev vajavad

Iga kilo kuivsööta
tähendab rohkem piima

1. osa. Õhk
2. osa. Sööt
3. osa. Vesi
4. osa. Heaolu
Suure jõudlusega lehma söötmine
laktatsiooni algul esitab piimakarjakasvatajale kõrgeimaid nõudmisi.
Lehmade geneetiliselt suur jõudluspotentsiaal aitab nende intensiivsele
piimasünteesile kaasa ja võimaldab
lüpsta suuri piimakoguseid. Et katta
suure jõudlusega kaasnevat energiavajadust, peab enamik söödast koosnema kergesti omastatavatest kontsentreeritud söödakomponentidest. Ei
söödeta mitte lehmi, vaid pigem nende
vatsamikroobe. Lehma tundlik seedesüsteem nõuab kõiki vajalikke toitaineid õiges vahekorras ja mis kõige
tähtsam – need peavad ööpäev ringi
olema muutumatul kujul saadaval
rasvhapete tootmiseks ehk piimasünteesi algetapiks. Proteiini- ja
energiaallikaid, nagu tärklist, suhkrut
ja pektiini, peab tasakaalustatult kombineerima struktuursete süsivesikutega, nagu tselluloos ja ligniin. Omastatavad toitained kasutab lehm ära
hierarhiliselt, s.t ta seab nende kasutamisele prioriteedid, mida ei saa
muuta.
1. Lehma toitmine
2. Tiinuse säilitamine
3. Kasv, kui ei ole veel täis kasvanud
4. Laktatsioon
5. Viljakus
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Kuivsööda tarbimisest oleneb piimajõudlus ja sellest
tulenev kasum või kahjum. Üle poole kasumist
teenitakse esimese 100 laktatsioonipäeva jooksul.
Iga kilogrammi võrra suurem päevane piimajõudlus
laktatsiooni algul tähendab üle 300 kg rohkem
piima kogu laktatsiooni kohta.
Järjekord viitab sellele, et ühel ajal
ei õnnestu saavutada maksimaalset
piimajõudlust ja head viljakust, kui
lehma toitainevajadused pole kaetud.

Tagage tervislik ratsioon
Seada lehma suure energiavajaduse puhul ratsioonid mäletsemise
järjekorrale vastavaks on katsumus,
aga ka tervete lehmade eeldus.
Vähemalt
10%
söödaosakestest
peaksid olema pikemad kui 2 cm,
et tekitada sobiv struktuur. Kui
neid on rohkem, piirab see lehma
maksimaalset söödatarbimist. Põhija jõusööda vahekord peaks olema
vähemalt 45 : 55. Soovitud struktuuri võib luua ka mehaaniliselt.
Kui sööt hakitakse sileerimisel,

söödatornist välja võtmisel või segasööda puhul söödajaotursegistis liiga
peeneks, kaotab sööt oma struktuuri.
Segamine peaks kestma lühikest
aega. Raputussõel võimaldab eri
pikkusega söödaosakesi objektiivselt
kontrollida. Sööda sage etteandmine
ennetab lehmade sonkimist selles.

Täisratsiooniline segasööt
Et täita lehma, s.t mikroobide
vajadusi püsivate tingimuste järele
vatsas, võib kasutada täisratsioonilist
segasööta (TRSS). Selles on toitained
tasakaalustatud portsjonina lehma
jaoks valmis. Kui sööt on ühtlaselt
segatud, saab lehm iga suutäiega
sama koguse sööta, energiat, valku,
mineraale, vitamiine ja eluliselt vaja-
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likke ehituslikke aineid vatsa hattude
moodustumiseks. Suure jõudlusega
lehmad söövad portsjonist rohkem
kui väiksema jõudlusega lehmad, seega piisab enamasti ühe ratsiooni pakkumisest laktatsioonis suure jõudlusega karjale. Lehmad, kes ülemäära
rasvuvad või ei saavuta soovitud
jõudlust, viiakse üle vähendatud toitainesisaldusega ratsioonirühma. Kõik
segaratsioonid peaksid sisaldama 45–
55% kuivainet.

Söötke täissöönud lehmi
Lehmade söötmise kunst seisneb
oskuses panna täissöönud lehm veel
üht suutäit lisaks võtma. USA uuringud näitavad, et suure jõudlusega
lehmad söövad u 12 korda päevas ja
vajavad selleks keskmiselt u 25
minutit. Lehm seisab iga päev viis
tundi söödalava ääres, mistõttu on
söödaplatsi kujundamisel ning viimseni läbimõeldud söötmisel väga
tähtis roll söödatarbimise maksimeerimisel. Sarnaselt käitumisele karjamaal sööb lehm meelsasti kummargil

peaga. See suurendab süljeeritust 17%
võrra. Söödalava peaks asuma 15 cm
lehma seisukohast kõrgemal, s.t söödalava on pisut kõrgendatud. Söömise ajal ei tohi lehm puutuda turjatõkke ega sõimeserva vastu. Selleks
peaks turjatõke asuma u 125 cm kõrgusel ja u 10–15 cm sõimeservast eespool. Sõimeserv ei tohi olla kõrgemal
kui 53 cm, muidu puutub lehm söömise ajal kõriga selle vastu. Mõlemad
kõrgused olenevad söödakäigu kõrgusest.

Söödalavapiire?
Igal lehmal on peale oma aseme vaja
ka oma söögikohta. Üldreegel on järgmine: lehmade rühmast 75% peaks
saama ühel ajal süüa. Lauda ületäitumus ei too kunagi kaasa suurt piima-

Tehke laudas katse
■
■

■

■

■
■

■
■
■
■

Lehmarühmade söödatarbimine
on teile täpselt teada.
Kogu ratsiooni ja põhisööda
täpset kuivainesisaldust
jälgitakse ning ratsiooni koostist
korrigeeritakse vajaduse korral.
Sõim pole kunagi tühi. Pärast
lüpsmist ootab lehma värske
sööt ja seda lisatakse nii tihti,
et lehm leiab toidu eest 22
tundi päevas.
Söödalava puhastatakse iga
päev ning see 5–10% sööta,
mis lehmad järele jätavad,
lõhnab ja näeb välja täpselt
nagu värske sööt.
Lehmad söövad isukalt ega songi
sööta.
Igal lehmal on söögikoht ja sellegipoolest ei seisa kõik lehmad
kunagi ühel ajal söödalava ääres.
Lehmade kaeltel pole muljumise
jälgi.
Ühe rühma kehaline seisund
on sarnane.
Puhkavatest lehmadest vähemalt
50% mäletsevad.
Esimese 100 laktatsioonipäeva ajal
pole lehmadel rohkem sõraprobleeme kui loomadel, kes on
kauem laktatsioonis olnud. Tallahaavandite üldine esinemissagedus on alla 5%.
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sorteerida ja kokku koguda kui vaja.
Söödalavapiirete paigaldamisel tuleb
igal juhul jälgida, et üles jääks piisavalt
lai ava, millest loomad saaksid pingevabalt ja piiret puudutamata oma pea
läbi sirutada.

Sile söödalava
Söödalava pinna kujundus on samuti tähtis. Pind peaks olema võimalikult sile, sest lehm tõmbab sellest
päeva jooksul sadu kordi oma äärmiselt tundliku keelega üle, et sööta
haarata. Lehmade söömiskäitumine
meenutab rohututtide haaramist karjamaal ja ilmselgelt mängib looma nina sealjuures väga olulist osa. Lehma
nina on 10 korda tundlikum kui inimese oma. Nii on loomal võimalik
karjamaal ka mitme kuu vanuseid
sõnnikuhunnikuid
haista ja nendelt kohtadelt mitte süüa (lopsakad tutid). Uuringutes on selgunud, et
tänu sobivalt siledatele söödalava pealispindadele, millel ei
ole vuuke, kuhu jäätmed koguneksid, kasvab kuivaine tarbimine kuni 900 g võrra.
Söödalavade
kohal
peaks olema katus, et
kaitsta sööta ja ka lehma pead suvel liigse
soojenemise eest.

Kui lehmad saavad süüa
söödalavapiirdega
söödaplatsil, tarbivad
nad rohkem kuivainet.
Kõik fotod: Schilling

jõudlust. Esimeses laktatsioonis mullikad ja lehmad vajavad kuni 150.
laktatsioonipäevani vähemalt 65 cm laia söögikohta,
hiljem piisab ka 45 cm
söögipinnast. Arvutuses tuleb käigud, söödalava otsad
ja pimedad nurgad tugede taga lahutada söödalava kogupikkusest. Sööt
peab ees olema vähemalt 22 tundi päevas. Kui lehmad saavad söödalavapiirdeta söödaplatsil süüa, tarbivad
nad lisaks märkimisväärsed 720–1270
g kuivainet. Niisugune kuivaine tarbimise kasv võib kogu laktatsiooni
arvestuses tähendada suurenenud
piimajõudlust üle 500 kg lehma kohta.
Kas paigaldada lauta söödalavapiire
või mitte, tuleb otsustada igal ettevõttel endal. Teisest küljest peavad
laudas olemas olema rajatised, et lehmi

Sõimeserv ei tohi asetseda kõrgemal kui
53 cm ja turjatõke peaks olema paigaldatud 125 cm kõrgusele.

Piiramata juurdepääs söödale
Mitte ainult söödalava ise, vaid ka selle juurde viivate käikude kujundamine
määravad, kas lehm tarbib maksimaalse koguse sööta. Vahe- ja söödakäikude projekteerimisel on eriti tähtis
arvestada lehmade selgelt domineeriva
käitumisega üksteise suhtes. Kuuerealises keskel asetseva söödalavaga
vabapidamisega laudas jääb alati ⅔ kar-
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ƒ Söödalava pealispind
peab olema sile.
Karedad pinnad on
lehmade jaoks
ebameeldivad.
Täisratsioonilise
segasööda korral
antakse lehmale
toitained välja
mõõdetud portsjonina.
F

jast käikude tõttu söödast
eemale. Need käigud ei tohi
osutuda pudelikaelaks. Iga
25 meetri järel peab lehm
leidma vahekäigu, mis peab
olema vähemalt 3,5 m lai, et
pudelikaelaks. Iga 25 meetri
järel peab lehm leidma vahekäigu, mis peab olema vähemalt 3,5 m lai, et kõrgema
staatusega loomad ei takistaks juurdepääsu söödale.
Vähemalt kolme meetri laiused vahekäigud võimaldavad loomadel pingevabalt kohtuda. Üle nelja meetri
laiused söödakäigud on osutunud
äärmiselt jõudlustsoodustavateks. Seal
võivad söödalava ääres seisvate
lehmade taga kohtuda kaks vaba
söögikohta otsivat looma. Kõik vaheja söödakäigud peavad tingimata libi-

semiskindlad olema, et liikuvaid lehmi
tasakaalust mitte välja viia. Tasandatud rombi- või soonemustriga
põrandad tagavad restpõrandatega
võrreldes selgelt loomulikuma liikumisviisi ja lehmade suurema aktiivsuse. ■

Söötmise kontroll
■

Iga päev:
Kuivsööda tarbimise mõõtmine
(söödakogused iga lehmarühma
kohta v.a söödajäägid). Igapäevane
müüdud
piimakoguse
kontrollimine.
Lisaks:
välistemperatuur, sõrahooldus, rühmavahetus, söödavahetus jne.

■

Igal nädalal
Põhisööda kuivmassi mõõtmine
mikrolaineahjus või kuivatuskapis, et ratsiooni koostist vajaduse korral korrigeerida.

■

Igal kuul
Lehmarühmade kehalise seisundi hindamine. Põhisööda
analüüsid on mõistlike ratsiooniarvestuste eeldus.

Kokkuvõtteks
Iga poole kilo kohta, mis lehm
rohkem sööb, annab ta päevas kuni
liitri piima rohkem. See tähendab
300 liitrit suuremat piimajõudlust
aastas. Lehmade söödalava peab
olema vähemalt 22 tundi päevas
täidetud aromaatse, jaheda ja tasakaalustatud söödaga. Kes ei arvesta
söödajääke sööda hulka, riskib sellega, et lehmad ei söö maksimaalselt. Sage mehaaniline sööda
lisamine ergutab lehmi veel rohkem sööta tarbima. Struktureeritud
sööt võimaldab lehmadel palju
mäletseda ning hoiab nii lehma
vatsa- ja sõratervist.

Lehmi on vaja
kontrollida.
Vähemalt 50%
puhkavatest
lehmadest peaksid
mäletsema.
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