
Ternespiima kasutamine 
pärast 1. elupäeva

Ternespiima võib kasutada pärast esimest elupäeva, 
parandamaks vasikate seedeelundkonna tervist 
ja toetamaks tervema ja tootlikuma looma 
arengut. Soovitame vasikatele joota ülemineku- 
piima, rikastades ternespiimapulbriga täispiima 
või täispiimaasendajat esimesel kahel elunädalal.

SÖÖTMISSOOVITUS
PÄRAST 1. ELUPÄEVA

Vasika 
terviseriskide

tase 

Ternespiimapulbri 
kogus päevas (g)

1 söötmine 2 söötmist 3 söötmist

MADAL 70g 35g 24g

KESKMINE 105g 53g 35g

KÕRGE 140g 70g 47g

Määrake vasika terviseriskide tase

Madal risk <5% Suremus

Keskmine risk 5-8% Suremus 

Kõrge risk >8% Suremus 

Arvesta välja piimale või 
piimaasendajale lisamiseks 
vajalik ternespiimapulbri 
kogus.

Ternespiima kogumise, 
säilitamise, käitlemise, 
sulatamise või 
pastöriseerimisega seotud 
riskide tõttu on lihtsam ja 
ohutum joota rikastamise 
teel saadud üleminekupiima.

Maksimaalseks kaitseks andke üleminekupiima vähemalt 10 kuni 14 päeva.

Üleminekupiima valmistamiseks 
lisage ternespiimapulber piima-
asendajale või täispiimale ja 
segage.

Täispiima söötmisel lisage pulber 
otse piimale. Piimaasendaja 
söötmisel segage esmalt 
piimapulber ternesepulbriga.

Ternespiimapulber seguneb 
piimajoogis hästi temperatuuril 
43-49°C.
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Globuliinid:
u Vaatamata sellele, et 24 tundi pärast sündimist globuliinid 

enam ei imendu, pakuvad nad siiski seedeelundkonna 
tervisele ja arengule tuge.

Oligosahhariidid:
u Piimaasendajates kasutatakse erinevaid prebiootikume, mis 

sisaldavad enamasti vaid ühte liiki oligosahhariide. Arvestades, 
et seedetraktis elutseb miljardeid baktereid, on suure bakteri- 
aalse populatsiooni mõjutamiseks oluline sööta erinevat liiki 
oligosahhariide. 

u  Ternespiimas sisalduvad enam kui 40 eri tüüpi oligosahhariide, 
mis suudavad dünaamilisemalt mõjutada seedeelundkonna 
mikroobide populatsioone, võrreldes vaid mõnega, mis on 
kasutusel enamikes piimaasendajates. 

Ternese rasv:
u Ternese rasv annab vajalikku energiat termoregulatsiooniks ja

kasvuks nii kuumas kui külmas keskkonnas. 

u Ternese rasv toetab ka seedeelundkonna tervist ja 
mikrofloora kasvu.

Mittespetsiifilised ained:
u Ained nagu laktoferriin, lüsosüüm ja laktalbumiin

aitavad seedetraktist eemaldada kahjulikud ained.

Kasvutegurid ja -stimulaatorid:
u Need tegurid soodustavad erinevate 

kehakudede kasvu ja seedeelundkonna 
arengut. Lisaks aitavad need stimuleerida 
üldist tervist ja seedimist.

KUIDAS TERNESPIIM 2.-14. ELUPÄEVAL 
SEEDEELUNDKONDA TOETAB?

TULEMUSED TERNESPIIMA 
SÖÖTMISEST 2.-14. ELUPÄEVAL

u  Vähem ebanormaalset välja- 
heidet, stressi, hingamisteede 
ja nabade probleeme

u Antibiootikumide kasutus vähenes 
ternespiimapulbrit saanud vasikate 
hulgas 57,7 %

u  Märkimisväärselt suurem teravilja 
söömus ja kaaluiive

(Chamorro et al. J. Dairy Sci. 2017 Vol 100 (2)) 
(Berge et al. J. Dairy Sci. 2008, 92:286-295)
(Van Soest et al. J. Dairy Sci. 2020, Vol 103)

Ternespiima kasutamine pärast 1. elupäeva

Veise ternespiim pakub loomupärast kombinatsiooni bioaktiivsetest ainetest, mis toetavad 
peensoolt, mille areng vasika kahel esimesel elunädalal veel kestab. Teised ained, nagu näiteks 
probiootikumid, prebiootikumid ja muud söödalisandid ei paku peensoolele nii laia spektriga 
kaitset ja tuge. 

TERNESPIIMA EELISED

u  Mittespetsiifilised ained ternespiimas suudavad 
luua seedeelundkonna mikrofloora tervisliku 
tasakaalu.




