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Mortellaro haigust esineb tänapäeval pea igas karjas. Siiski aitavad nii võimalikult kuivad ja puhtad põrandad kui ka õige
sõrahooldus vähendada uusi nakatumisi ning haiguse arengut ägeda staadiumini.

Kuue punkti programm
tervete sõrgade heaks
Loomaarst ja teadlane Nigel Cook Wisconsin-Madisoni ülikoolist esitles 2014. aasta
Elite konverentsil enda välja töötatud kuue punkti programmi, et tagada sõrgade
parim tervis.
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olm kõige levinumat ja seega mõjukaimat sõrataudi piimafarmides on kogu
maailmas ühed ja samad: dermatitis digitalis (Mortellaro), laminiit ja tallahaavandid.
Kui Mortellaro on põhjustatud nakkusest ja
kord lauta sattununa soodustab selle levikut valdavalt halb laudahügieen, siis laminiit
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ja tallahaavandid on kahjustatud sõrakoe
tagajärjed. Koekahjustused tekivad peamiselt vale sõrahoolduse ning muljumiste
ja põrutuste tulemusel, millel on omakorda erinevad põhjused. Nimetatud kolm
sõrataudi on seega kokkuvõtlikult tingitud
loomapidamise vigadest.

1. Mida parima sõratervisega farmid teisiti teevad?
Näitaja

66 tippfarmi

Lombakuse sagedus %

13

Liivalatrite osakaal (muudest sügavallapanuga latritest) %

62 (70)

Kummipõrandaid laudas %

5

Kummipõrandaid ajamisteedel %

15

Kummipõrandaid ootealal %

41

Kummipõrandaid lüpsiplatsil %

68

Pääs karjamaale %

9

Sõrgade lõikamine vähemalt 2 korda laktatsiooni kohta %

58

Sõrgade lõikamine veistel enne poegimist %

49

Keskmine sõravanni tegemise sagedus (kordi nädalas)

4,5

Ventilaatoreid puhkelatrite kohal %

84

Lehmi töötaja kohta

62

Peamised tegurid, mis aitavad lonkamist ennetada, ilmnevad suure toodanguga parima
sõratervisega USA farmides korraldatud küsitluse tulemustest selgelt.
Nigel Cooki jaoks on otsustava tähtsusega kuus loomapidamist ja juhtimist puudutavat punkti, mis toovad hea sõratervise ja
sillutavad nii teed suurele piimatoodangule.

1. Ilmtingimata sügavallapanuga asemed
Küsitluse järgi (Brotzman, 2014) lamavad
lehmad USA lääneosa 66 tootlikumast parima sõratervisega farmist 62% juhtudel liivast
sügavallapanuga asemetel ja 70% lahtise

sügavallapanuga asemetel (joonis 1). Sügava
lahtise allapanu eelis on see, et sõrad leiavad
vetruvast, aga sellegipoolest haakuvast materjalist püsti tõusmise ja pikali heitmisega
kaasneva koormuse juures suurt tuge. Need
omadused ei klapi peale liiva mitte ühegi teise allapanu puhul lehma vajadustega kindla
toe järele. Muud allapanumaterjalid, nagu
põhu ja lubja segu või saepuru koos hobusesõnnikuga, annavad järele. Matt ei tohi selle
peal aga väga kõva olla.
Just sõraprobleemidega lehmadel on
püsti tõusmine ja pikali heitmine hästi hool-

LÜHIDALT
 Sõrataudid ja nendest tingitud lonkamine on peaaegu alati põhjustatud loomapidamise või
juhtimise vigadest.
 Sõrataudid on sealjuures liiga pikalt kõvadel põrandatel seismise ja kõndimise, liiga lühikeste
lamamisaegade, nii ebahügieeniliste jalutusalade kui ka hooletu või vale sõrahoolduse ja sõravannide kasutuse otsesed tagajärjed.

2

Graafika: Orb

2. Lombakus ja lüpsiajad lühendavad puhkeaega (LMS = lombakusskoor)

Lombakad lehmad (LMS 2–3) tohivad tavaasemetega lautades maksimaalselt 1 tund lüpsil
olla, et neile vajalikku lamamisaega mitte lühendada. Liivalatrite korral on võimalik 3–4-tunnine lüpsiaeg, lehmad lamavad selgelt kauem.
datud sügava allapanuga asemetel palju
lihtsam, samas kui nad matiga kaetud asemele libisemise või kinnijäämise hirmust
veel vaevu pikali heidavad (joonis 2). Lühenenud lamamisaegade tõttu saab sõrakude
pikal seismisel kannatada, pärisnahk saab
muljuda ja tagajärjeks on koormusest tingi-

tud nahapõletikud. Kui siis lombakas lehm
on kord asemele maha heitnud, jääb ta hirmust püstitõusmise ees (valu) väga kauaks
lamama. Sellisel lehmal läheb piisavaks
söömiseks ja joomiseks vajalik aeg kaduma
ning toodang kahaneb märgatavalt.
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2. Piisavalt puhkeaega

Sügavallapanuga aseme efekt on kõige paremini näha liiva korral: vetruv ja
haakuv materjal pakub isegi lombakatele lehmadele pikali heitmisel või püsti
tõusmisel piisavalt tuge.
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Lehmad peaksid vähemalt 12 tundi päevas lamama, sest sel ajal sõrad puhkavad ja
kuivavad. Puhkeaeg jaguneb umbes 10 faasiks, igaüks ligikaudu 1,3 tundi pikk. Lamamisfaasi jooksul tõuseb lehm pärast umbes
üht tundi meeleldi püsti ja vahetab külge.
Puhkeaega on suure tootlikkusega lehmal
vaja aga ka mäletsemiseks ja piima tootmiseks. Ülejäänud päev kulub tal peamiselt
söömiseks (> 4 tundi päevas, joonis 3).
Puhkamiseks saadaolevat aega mõjutab
mitu tegurit.
 Puhkeasemete disain: liiga kitsad
(< 1,27 m lüpsma tulnud lehmadele) ja lühikesed asemed piiravad lehmi lamamise ajal
ebamugavalt (optimaalseid aseme mõõt-

3. Sõrahooldus kaks korda
aastas
Pikad sõrad, puuduv sõraõõs, liiga õhukeseks lõigatud tallad: ebaprofessionaalne
sõrahooldus tekitab suure tõenäosusega
lombakust! Seega:
 Karja juurde lubada ainult väljaõppinud
sõravärkijaid, kes on usaldusväärseks tunnistatud.
 Värkimise abil taastatud tasakaal sise- ja
välissõra vahel püsib umbes neli kuud. Seda
silmas pidades peaks lehmi järgmine kord
kinnijäämisel värkima ning seejärel veel
60. ja 150. laktatsioonipäeva ringis. Sel ajal
on lehmadel teisest sõrahooldusest enim
kasu, sest üle kasvamine ja tasakaalutus
põhjustavad sageli just siis probleeme.

Uus mõtteaine sõrgade
lõikamiseks suurtes
karjades: tagasõrgadel
lõigatakse ainult välimist sõrga.
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meid vt artiklist „Ruumi juurde!”). Peale selle
hõivavad lamava lehma väljaulatuvad tagumised jalad ning piirde all ettepoole pressitud kõht temast vasakul ja paremal asuvad
asemed – sinna ei heida enam ükski teine
lehm maha. Üks lehm täidab seega kolm
aset! Tekib tahtmatu lauda ületäitumus.
 Lehma ja lamamisala suhe: tervete sõrgade ja suure toodangu jaoks 1 : 1! Ületäitumus maksab toodangu. Lehmade puhkekäitumine on liiga vähese hulga puhkeasemete
tõttu häiritud. Seismisajad pikenevad.
 Lüpsiaeg, lõastamine: lüpsmine ja
lõastamine kulutavad samuti puhkeaega.
Korrelatsioonis lombakuse ja tavaasemetega
muutub olukord veelgi halvemaks (joonis 2).
Liiva või heade sügavallapanuga asemete
korral julgevad ka lombakad lehmad pikali
heita ja püsti tõusta. Lombakaid lehmi tuleks kolme korra lüpsirutiini puhul lüpsta
ainult kaks korda päevas, kolmekordse lüpsi
lisaefekt jääb neil olemata. Seda seetõttu, et
lombakatel lehmadel on lihtsalt liiga vähe
aega lamamiseks ning seega mäletsemiseks
ja piimasünteesiks (Caixeta ja Bicalho, 2011).

 Suurtes lautades peavad lehmad rohkem
kõndima. See ja ka tugev põrandamaterjal võivad tähendada, et sõrad kuluvad rohkem. Seega ei peaks sõrgu lõikama mitte (ainult) teatud
aja tagant, vaid olenevalt nende seisukorrast.
 Üle kasvanud sõrgadega veistele teeb
head, kui nende sõrgu esimest korda juba
enne poegimist lõigata.
 Uus mõtteaine suurtele karjadele (parempoolne pilt): tagumiste sõrgade lõikamisel 1. ärge puudutage varbaid ega padjandeid sisemises sõras; 2. lõigake välimine
sõrg 7,5 cm pikkuselt alates sõrapiirdest
kuni sõratipuni lühemaks; 3. viige välimine
ja sisemine sõrg tasakaalu, ärge lõigake talda liiga õhukeseks (mitte peale pressida!).

4. Tõhus sõravanniprogramm
Selleks, et Mortellaro haigust ennetada,
tuleb jälgida eri arengustaadiume: M0 staadium tähistab normaalset seisukorda – normaalne nahk, infektsioonist ei ole mingeid
märke. Järgmises, M1 staadiumis on märgata piiratud (< 2 cm) punakaid kuni halle kärnaseid ärritusnähtusid. Siin tuleks kahtluse
korral kasutada antibiootikume sisaldavaid
pihuseid. M1 sarnaselt näeb välja ka mitteaktiivne krooniline infektsioon.
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3. Ideaalne sõravann

4. Kuumastress vähendab lamamisaega

Pikk ja kitsas vann sunnib lehma vähemalt 2–3
korda mõlema jalaga sisse astuma.

Kuumastressi tõttu lüheneb lamamisaeg päevas selgelt (siin on THI 74, nt 27 °C ja õhuniiskus
50%).
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M2 staadium annab märku akuutsest
valulikust Mortellaro puhangust – üle 2 cm
suurune haavandiline pind sõrapadjandite
vahel piki sõra tagumist serva punetab tugevalt, haava ala ümbritsevad pikad väljaulatuvad karvad. Selles staadiumis hakkab
lehm lonkama, hiljemalt nüüd on aeg teda
ravida (järjekindlalt pihusega või salitsüül-

hapet sisaldavate pastadega, mida hoitakse
kuivana sõrasideme abil).
Pärast tõhusat ravi M2 staadiumis paraneb haav talle omaselt ära enam mitte valulikku M3 staadiumisse. Edutu ravi tagajärjel
areneb haigus M4 staadiumisse.
Sel juhul on haav paksult sarvestunud,
sile või kasvajatega, mis võivad olla kiulised
või muhklikud. See vorm võib taandareneda M1 staadiumisse (M4.1), aga kroonilise
vormi puhul on alati tegemist akuutse M2 ja
mitteaktiivse M4 staadiumi vaheldumisega.
Neid tagasipöörduvaid uusi nakatumisi
kuni valuliku akuutse vormini saab vähendada sõravannide kasutamisega. Aga ainult siis,
kui neid kasutatakse õigesti ja järjepidevalt.
 Kõige tähtsam on sealjuures veel enne
hooldusvahendi valimist sõravanni sisseseadmine. Ideaalne pikkus on 3–3,7 m,
laius 0,5–0,6 m, kaldus ülespoole ahenevate
1,0 m kõrgete külgseintega ja basseini sügavus 25 cm (joonis 3). Nii on võimalik tagada, et lehmad iga jalaga vähemalt kaks kuni
kolm korda lahusesse astuvad. Sammude
arv on suurema niisutamise tõttu tõestatult
olulisem edutegur kui sõravannis kasutatav
toimeaine (Logue et al 2012).

Nii kaugele ei tohiks asi areneda! Kohe esimeste Mortellaro ilmingute korral
(M1) ravida ja seada sisse järjekindel sõravanniprogramm.
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 Paigaldamise kõrval on otsustava tähtsusega kasutamise regulaarsus. Parima
sõratervisega ettevõtete küsitlusest selgus,
et seal seati sõravannid üles keskmiselt 4,5
korda nädalas (joonis 1).
 Vahetage sõravanni lahus pärast maksimaalselt 200 lehma välja, et selle tõhusus
säiliks.

 Liiga palju niiskust ja virtsa – need on
sõrasarvele mürk. Tasandatud põrandatel
peaks sõnnikut seetõttu iga tund lükkama
ja restid puhastama.

6. Lamamisala jahutamine
Kuumastress koormab tervet organismi,
ka sõratervist, sest mida soojemaks läheb,
seda lühemaks muutuvad lamamisajad ja
seda pikemaks seismisajad (joonis 4). Lehmad ei suuda oma kehatemperatuuri lamades hästi reguleerida. Nigel Cook selgitab,
et lamava lehma kehatemperatuur tõuseb
u 0,5 °C tunnis ning lehm peab püsti tõusma, et mitte üle kuumeneda! Kui ta pärast
lamamist püsti seisab, langeb kehatemperatuur tasapisi u 0,26 °C tunnis.
Wisconsini ülikooli uuringud näitavad,
et sõrahaigused sagenevad kaks kuud pärast kuumaperioodi algust – talla kasv võtab umbes kaks kuud aega – suurenenud
seismisajad viivad sõrakoe ülekoormuseni.
Selleks, et lamamisajad püsiksid ka soojadel päevadel samad, peab lamamisalasid
jahutama. Ventilaatorid kuuluvad seetõttu
pigem puhkelatrite kui söödaplatside või
jalutusalade kohale.

Põrandakatete kujundus mõjutab tugevalt traumade (muljumised, põrutused)
hulka ja hõõrdumisi. Seetõttu on jalutusalad
sõrgade tervise seisukohast väga olulised.
Sõrakoe traumad tunneb ära eriti laminiidi
suure hulga ja koormuspõletike korral. Muljumised ja põrutused tekivad laudas järgmiselt:
 Komistuskohad ja randid, mis tekivad
ebatasaste ühenduskohtade tõttu materjalis, kõikuvate restielementide või murdunud
betoonitükkide tõttu. Ära parandada!
 Liiga siledad põrandad, millel lehmad
libastuvad. Selle vältimiseks peab parandama põrandate koostist: soovitatavad on
pikiprofiilid 8 cm laiuste ribadega, millel on
1,5 cm sügavused ja 2 cm laiused sooned.
 Liiga pikalt seismine ja üleliigne kõndimine kõvadel pindadel. Kummipõrandad
peaksid olema paigaldatud kohtadesse, kus
lehmad kõige kauem seisavad ja kõnnivad
(joonis 1): lüpsiplatsil, ootealal ja ajamisteedel. Aga ka karusselli väljapääsu juures,
kus lehmad ennast sõrgadel pööravad, või
söödalava ääres. Peale selle kaitseb kummi
suurte lautade kõndimisaladel liiga tugeva
sõrgade kulumise eest.
 Lehmade liiga rutakas ajamine, mis
sunnib neid ennast liiga kiiresti pöörama ja
edasi astuma. See koormab kudet tugevalt
ühe koha pealt. Rahulik ümberkäimine lehmadega ja ilma surveta ajamine (ajamississeseade ootealal / inimene) lahendab selle
probleemi.

Ventilaatorid
kuuluvad puhkelatrite kohale, sest
lehmad ei suuda
lamades oma
kehatemperatuuri
hästi reguleerida.
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5. Pehmed põrandakatted
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