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SISSEJUHATUS 

Lihaveise kasvatamine on Eestis viimastel aastatel tõusutrende näidanud ning tegemist 

on suure potentsiaalse tulutasemega loomakasvatusharuga. Lihaveise kasvatajate ja 

lihaveise karjade arvu pidev suurenemine muudab lihaveisekasvatuse teema aktuaalseks 

uurimisvaldkonnaks. Veisekasvatusest saab tulu teenida mitmel viisil. Üks võimalik 

variant on rohumaal veise (grass-fed beef ingl. k.) kasvatamine ja liha müümine.  

Aastal 2014 on Eesti lihaveisekasvatajad jõudnud olukorda, kus veiseliha ostavad 

peamiselt kokku Rakvere Lihakombinaat, Saaremaa Lihatööstus, Atria Eesti, Märjamaa 

Lihatööstus ja MTÜ Liivimaa Lihaveis. Ära on kadunud mõned aastad tagasi aktiivselt 

tegutsenud Türgi kokkuostjad. Tootjad seisavad silmitsi probleemiga, kuhu oma loomad 

müüa ning millise hinnaga. Suurtööstused, nagu Rakvere Lihakombinaat, eelistavad 

kokku osta suure rümbakaaluga loomi. Suur rümp (ehk lihakeha) tähendab ühtlasi suurt 

lihamassi, millest valmistatakse erinevaid tooteid. Samal ajal maksavad suurtööstused 

võimalikult madalat hinda rümbakilolt.  

Eestis on alates 2010. aastast tegutsenud mittetulundusühing (MTÜ) Liivimaa Lihaveis, 

kuhu kuuluvad lihaveisekasvatajad on ühinenud turustuse eesmärgil, et tagada 

toodangule kindel turg ning stabiilsed hinnad. Magistritöös on läbi MTÜ Liivimaa 

Lihaveise realiseeritud loomadelt kogutud andmete alusel. MTÜ liikmed turustavad 

kasvatatud rohumaaveised valdavalt läbi ühingu. MTÜ soovib ennekõike saada 

kindlasse rümbakaaluvahemikku (240…255 kg) ja vanusesse jäävaid lihaveiseid, 

anguse ja herefordi tõugu loomi.  

Konkreetse rümbakaalu saavutamine sõltub mitmetest asjaoludest, ennekõike looma 

tapavanusest ja omakorda sellest sõltuvast lihakeha väljatulekust. Loomulikult sõltub 

looma lihakeha väljatulek ehk rümba ja eluskaalu protsentuaalne suhe ka loom tõust, 
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kuid kuna antud töös käsitletakse sarnaseid tõuge, angus ja hereford, siis magistritöös 

tõuga seotud mõjutustel ei peatuta.  

Magistritöö eesmärgiks on leida angus ja herefordi tõugu rohumaaveiste erinevate 

lihaste suurust mõjutavad tegurid ja analüüsida rümba väärtust lähtuvalt turustuskohast 

ja looma vanusest.  

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks püstitatakse uurimisülesanded: 

 selgitada kvaliteetse veiseliha tunnused; 

 leida erinevate lihaste suurust mõjutavad tegurid;  

 hinnata veiseliha kokkuostu ja müügi majanduslikku tasuvust.  

Antud magistritöö puhul kasutatakse induktsiooni meetodit, liikudes üksikult üldisele, 

see tähendab, et lihaste suuruste mõjutegurite analüüs viib rümba väärtuse leidmiseni. 

Erinevate lihaste kaalu kujunemist analüüsitakse regressioonivõrrandite ja statistilise 

andmeanalüüsi abil. Lihaste kaalu analüüsimine on uudne lähenemisviis, mida võib 

pidada veisekasvatajate seisukohalt uueks võimaluseks lihaveiste tootmise tasuvuse 

hindamisel.  

Lihaveiste kasvatamisega nagu iga teisegi tootmisega kaasnevad teatud kulud. Antud 

töö raames lähtutakse analüüside koostamisel rohumaaveiste ehk rohusöödal üles 

kasvanud veiste (grass-fed beef) pidamise muutuvkuludest, mis on seotud peamiselt 

söötmiskuludega.  

Kulude hindamise aluseks võetakse Maamajanduse Infokeskuse iga-aastane kattetulu 

leidmise infomaterjal, milles 2013. aastal käsitletakse esmakordselt ka lihaveise 

kattetulu arvutlust. Magistritöö autor on välja töötanud uudse lähenemise kattetulu 

leidmisele: antud töö raames leitakse kattetulu väärtust rümba kohta. Tootjale on oluline 

leida kulude ja tulude majanduslik optimum. Arutelu koht on selles, kas looma suurem 

kaal toob kaasa müügitulude suurenemise sel määral, et see kataks söötmisega seotud 

kulude suurenemise. Magistritöös analüüsitakse ka erinevaid alternatiive lihaveise 

realiseerimisel liha tootmise eesmärgil, olles seeläbi kasulik rohumaaveise kasvatajatele. 

Magistritöö pakub lahendusi selles osas, kuidas lihaveise rümp kõige kasumilikumalt 

realiseerida.  
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1. LIHAVEIS JA VEISELIHA 

1.1. Lihaveis ja tema levik 

Lihaveised on veised, keda kasvatatakse erinevalt piimaveistest liha tootmise eesmärgil. 

„Lihaveis on veis, kelle isa on puhtatõuline lihatõugu pull, ema tõug ei ole oluline“ 

(Lihaveisekasvatus… 2005, lk 261). Lihaveise tõuge on maailmas sadu. Maailmas oli 

2012. aastal üle miljardi lihaveise [Cattle…. 2012], suurimateks veise- ja vasikaliha 

eksportijateks on Brasiilia, India ja Austraalia [Beef and… 2014], samal ajal kui 

suurimateks tootjateks on Ameerika Ühendriigid, Brasiilia ja Euroopa Liidu 27 

liikmesriiki [Beef Cattle… 2013]. 

Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi andmeil oli Eestis 2014. aasta alguse seisuga 59 025 

lihaveist [Tõud… 2014], moodustades 0,2% Euroopa Liidus kasvatatavatest veistest 

[EU-27… 2014]. Seega võib öelda, et maailma mastaabis ei olene Eesti 

veisekasvatusest midagi, tegemist on pigem riigi siseturu vajaduse katmiseks vajaliku 

kogusega. Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi andmeil on Eestis laialdasemalt levinud 13 

lihaveise tõugu, mille arvukuse edetabelit juhivad 2014. aasta 1. jaanuari seisuga 

herefordi ja aberdiin-anguse tõugu veised [Tõud.. 2014]. Enim kasvatatakse lihaveiseid 

Saaremaal (koguarvust 13,7%) ning Läänemaal (12,1%), neile järgnevad Raplamaa 

(9,8%), Pärnumaa (9,7%) ja Lääne-Virumaa (8,4%) [Tõud… 2014]. 

Esimeste lihaveistena toodi Eestisse 1970ndate lõpul herefordi tõugu loomad, kes on 

nagu kogu maailmas ka Eestis kõige laialdasemalt levinud lihaveisetõug. Herefordi tõug 

sai alguse Inglismaalt, kus tõu aretusel lähtuti vajadusest saada olemasolevatelt 

viljakatelt maadelt kasumit. Vähenõudlik herefordi tõug suudab ainult rohusöödal üles 

kasvada. Just seetõttu on hereford populaarne tõug nii Eestis kui mujal maailmas. Eestis 

peetakse herefordi suurimaks (ja põhimõtteliselt ka ainukeseks) probleemiks 

rasvaladestumist suhteliselt noores eas ning niiskuse mittetalumist karjamaadel. 
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Lähtuvalt loomakasvatuskonsulendi Aigar Suurmaa käsitlusest soomlaste 

veisekasvatuse näitel võib öelda, et herefordi tõugu loomadel on mitmeid plusse, nagu 

hea karjamaa- ja söödakasutus, kõrge viljakus, poegimise kergus, vasikate hea 

elujõulisus ning ammlehmade loomuomased emaomadused. Aga oluline on ka loomade 

pikaealisus ning tugev tervis, rahulik iseloom ja hea kohanemisvõime erinevates 

kliimatingimustes. (Lihaveisekasvatus… 2005, lk 13-15); [Hereford Heritage 2013; 

Hereford 2013]  

Teine Eestis laialdasemalt levinud tõug on aberdiin-angus (edaspidi ka angus). 

Aberdiin-anguse tõug pärineb 19. sajandi Šotimaalt, kus tõuaretus toimus kohalike 

nudide pullide najal. Tänapäeval peetakse angust üheks parimaks tõuaretuspulliks, eriti 

juhul, kui eesmärgiks on nudid järglased. Anguse tõug on vastupidav 

ilmastikutingimuste osas, taludes hästi temperatuuri -30
0
C … +30

0
C [Angus… 2013]. 

Seega on tegemist vähenõudliku ning kohanemisvõimelise tõuga, kellel on hea iseloom. 

Angused on varavalmivad loomad, see tähendab, et nad hakkavad rasva ladestama 

suhteliselt noores eas. Tõug on tuntud oma tugeva lihaskeha poolest ning kõrgelt 

hinnatud ennekõike marmorja liha poolest, mille maitseomadused on maailmas kõrgelt 

hinnatud. Lisaks maitsvale lihale hinnatakse anguseid, kui heade emaomadustega 

pikaealisi loomi, kelle poegimine on kerge ning piimatoodang pigem hea. Oluliseks 

plussiks anguse pidamise juures on ka kuiva taimse sööda kõrge väärindamistase, mis 

tähendab, et tõug suudab rohusöödal täiskasvanuks kasvada ning seeläbi majanduslikult 

efektiivne tuluallikas olla. [Aberdeen… 2013] 

Herefordi tõugu pull- ja lehmvasikate sünnikaal jääb vahemikku 40…43 kg ning 

täiskasvanud pullid kaaluvad vastavalt 800…1 000 kg ja lehmad 550…700 kg. Eestis 

on saadud pooleteiseaastaste herefordi noorpullide tapasaagiseks 56% 

(Lihaveisekasvatus… 2005, lk13-15). Soome Jõudluskontrolli andmeil on anguse 

sünnikaaluks 35…38 kilogrammi ning täiskasvanud emase looma kaal jääb vahemikku 

550…750 kg ja pulli kaaluks on kuni 1 000 kg, Aberdiin-anguse tapasaagis on 

kuni 60% [Aberiin… 2013]. 

Herefordi ja anguse tõugu veised on võimalik üles kasvatada rohusöödal (grass-

fed/grass-finished beef), vajamata lisaks jõusööta. Rohusöödal kasvanud veis toitub 

lihasmassi kogumisel üksnes rohusöödast, olgu selleks siis karjamaarohi, silo või hein. 
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Rohusöödal kasvanud looma liha on maailmas kõrgelt hinnatud, kuna see on kõige 

looduslähedasem ja looma elukeskkonna poolest kõige loomulikum tootmisviis. 

Magistritöös käsitletavad empiirilised andmed on kogutud rohumaaveiste kasvatajatelt.  

Neid, herefordi ja angust, välimuselt ja olemuselt suhteliselt sarnaseid veisetõuge 

käsitletakse erinevates teadustöödes sageli koos või teineteisega võrdsustatuna.  

1.2. Veiseliha kvaliteeti iseloomustavad tunnused 

Liha kvaliteedinäitajaid on mitmeid, antud magistritöö raames käsitletakse väliselt silma 

abil hinnatavaid ning maitsemeele abil tajutavaid näitajaid, aga ka mõõdetavaid 

kvaliteedinäitajaid nagu liha lõikusskeemide järgimise täpsus ning selle tulemusel 

saadud tükkide kaal.  

Tapasaagise ehk väljatuleku all peetakse silmas „looma rümba ja sisemiste rasvade 

massi suhet tema tapaeelsesse kehamassi, väljendatud protsentides. Tapasaagis oleneb 

looma liigist, tõust, soost, toitumusest, vanusest ja lihakeha töötlemise viisist.“ 

(Lihaveisekasvatus… 2005, lk 264) 

Antud magistritöös peetakse rümba ehk lihakeha all silmas veise lihakeha, mis jääb 

alles peale surmatud loomalt naha, pea, sõrgade, sisikonna (ka rupskite) eemaldamist. 

Sarnaselt teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele määratakse veiserümpade kvaliteeti 

vastavalt SEUROP-skaalale. SEUROP-i süsteem on kasutusele võetud selleks, et tagada 

Euroopa Liidu sisene ühtne veiseliha kvaliteet/standard. Standardi alusel on võimalik 

kõrgemat hinda maksta kõrgemasse kvaliteediklassi kuuluva rümbaga looma eest. 

Ühtlasi soodustab veiserümba klassifikatsioon Euroopa Liidu sisest veiselihaga 

kauplemise konkurentsi ning annab võimaluse rümba kilohindade tasemeid erinevates 

liikmesriikides võrrelda. Lihaveised liigitatakse kahe tunnuse, lihakuse ja rasvasuse, 

alusel klassidesse. Lihaklassi järgi on süsteem ka oma nime saanud. Lihaklassid 

jaotuvad vastavalt: S - super, E - suurepärane, U - väga hea, R - hea, O - rahuldav ja P -

 kasin/lahja (lihakusklasside tabel lisas 1). Rasvasusklassid määratakse 5-pallise 

numeratsiooni alusel, kus üks tähistab vähe rasvast liha, mille rasvakihi paksus on alla 

ühe millimeetri ning viis väga rasvast liha, mille rasvakihi paksus jääb 4…5 millimeetri 

vahele (rasvasusklasside tabel lisas 2). Oluliseks kvaliteedinäitajaks on ka veiselihas 
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sisalduvate niinimetatud heade rasvhapete omega-3 ja omega-6 sisaldus lihas. 

(Lihaveisekasvatus… 2005, lk 211-217); [Classification… 2013]  

Liha kvaliteedi puhul on oluline liha tükeldamine ehk rümba lõikamine kvaliteetseteks 

lihasteks, mille igalt tükilt oodatakse teatud kvaliteediomadusi, olgu nendeks siis kuju, 

suurus, rasvasus. Mittetulundusühing Liivimaa Lihaveis on välja töötanud lihaveise 

lõikusskeemi (lisa 3), mille alusel nende poolt turustatavad rohumaadel kasvatatud 

lihaveiste (grass-fed beef) lihakehad tükeldatakse. Antud lõikusskeemi aluseks on 

võetud USA-s kasutatavad lõikusskeemid. 

Liha kvaliteedi üheks oluliseks ja mõõdetavaks tunnuseks on lõikusskeemi alusel välja 

lõigatud ühesuguste omadustega lihaste kaal. Lihaste kaal kui üks kvaliteedinäitaja 

sõltub väga suurel määral liha töötlemisest, siinkohal rümba lahtilõikamisest. Ühtse 

kvaliteedi tagamiseks on oluline jälgida lõikusskeemi. Kvaliteetne konditustamine 

(lihakeha lahtilõikamine) eeldab väga head lihameistrite tööd ning kõrgel tasemel 

oskusi ja vilumust, tagades kvaliteetsed lihatükid, mida väärtustavad nii restoranid kui 

tavatarbijad. Seega on konditustamine ja selle tase kindlasti oluline liha kvaliteeti 

mõjutav näitaja.  

Oluliseks liha kvaliteedi näitajaks peetakse ka elus ja tapetud looma lihaste pH taset 

ning selle langemise kiirust peale looma surmamist (Muir et al 1998, pp 625-632). 

Liha kvaliteedi määramise juures võib ja reeglina ka tuleb tähelepanu pöörata mitte 

ainult nii-öelda mõõdetavatele näitajatele, vaid ka maitsemeele abil ehk organoleptiliselt 

tunnetatavatele kvaliteediomadustele (õrnus, maitse). Samal ajal võib osasid 

kvaliteedinäitajaid määrata ka silma järgi, nagu tehakse SEUROP süsteemi puhul.  

Tarbija jaoks on kõige olulisemaks kvaliteedinäitajaks liha õrnus (tenderness) (Dikeman 

1990), mis omakorda on mõjutatud lihaste ja sidekoe struktuurist. Seda seost tuntakse 

liha marmorsusena. Marmorjas liha, millest lihaveise liha kvaliteedi puhul räägitakse, 

on oma nimetuse saanud marmorkivi järgi, kuna sarnaneb välimuselt sellele – 

lihakiudude vahel olevad õhukesed rasvakihid meenutavad marmorit. Marmorjas 

veiseliha on oma maitseomaduste poolest maailmas kõrgelt hinnatud, olles eriliselt õrna 

ja hõrgu maitsega.  
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Ühe organoleptilise ehk meeltega tajutava omadusena mainitakse liha kvaliteedi puhul 

mahlakust (juiciness). Mahlakust hinnatakse nii selle läbi, kui palju eraldub lihast 

mälumise ajal niiskust, kui ka selle järgi, mil määral intensiivistub süljeeritus mälumise 

käigus. (Muir et al 1998, pp 625-632) 

Ilmselt üks keerukamini hinnatav ning subjektiivseim liha kvaliteedinäitaja on liha 

maitse (flavour), seda ennekõike juba selle poolest, et inimeste maitse-eelistused on 

väga erinevad. Liha maitseomadused sõltuvad tapalooma vanusest ning lihaskiudude 

vahel oleva rasva kogusest. Veiseliha kvaliteeti määratakse ka tailiha värvuse järgi. On 

täheldatud seoseid loomade vanuse ja liha värvuse vahel – noorematel loomadel on liha 

nii öelda „eredam“ („brighter“), kergem ja õrnema tooniga. Samal ajal peetakse 

oluliseks ka rasva värvust. (Muir et al 1998, pp 625-632)  

Magistritöös käsitletud liha kvaliteediomadused on autor koondanud joonisele 1, kust 

nähtuvad ka kvaliteedinäitajate omavahelised seosed. Kvaliteedinäitajate omavahelist 

vastastikmõju ja/või ühe näitaja mõju teisele on tähistatud nooltega. 

  
Joonis 1. Lihaveise liha kvaliteedinäitajad 

Jooniselt 1 nähtub, et liha üksikud kvaliteedinäitajad on omavahel seotud. Liha 

tervislikkust mõjutab liha rasvasusklass. Üldiselt on rohumaal kasvanud veiste liha 

rasvasusklass madalam, ning seega liha tervislikum. Samas mõjutab rasvasusklass 

oluliselt liha mahlakust ning seeläbi marmorsust. Liha välimus ja õrnus on omavahel 

soetud marmorsusega ja sõltuvad teineteisest.  
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1.3. Veiseliha kvaliteeti mõjutavad tegurid 

Maailmas eristatakse laias laastus kaht erinevat lihaveiste pidamise viisi – rohumaal 

kasvatatud veis ja jõusöödal ehk teraviljal kasvatatud lihaveis.  

Teadusringkondades toimuvad pidevalt uuringud selle kohta, kumb liha on teisest 

parem, kas siis mõõdetavate või organoleptiliste omaduste poolest. Lõplikele 

järeldustele jõudmine on ilmselt võimatu.  

Magistritöö autor on koostanud tabeli 1, kus on kirjandusallikate alusel käsitletud 

veiseliha kvaliteedinäitajaid ja neid mõjutavaid tegureid. Tabelis 1 on mõjutegurite 

mõju teatud kvaliteediteguritele tähistatud „+“ märgiga. Mõjutegurite kordused on välja 

toodud andmaks paremat visuaalset ülevaadet olulisematest liha kvaliteeti mõjutavatest 

sensoorsetest ning mõõdetavatest näitajatest. 

Tabel 1. Veiseliha kvaliteedinäitajaid mõjutavad tegurid  

Liha kvaliteedi tunnus 
Mõjutegur 

Tõug Sugu Toitumus Vanus 

Lihakeha 

töötlemine Rasvasus 

Tapasaagis + + + + +   

Lihakus +   +       

Rasvasusklass +   + +     

Lihaste rasvhapete 

kontsentratsioon 
    + +     

Rasva värvus   + + +     

Tailiha värvus       +     

Toiteväärtus +   + +     

Maitseomadused +   + +   + 

Tervislikkus     +     + 

Lihase suurus         +   

Kokku 5 2 8 7 2 2 

 

Tabelist 1 nähtuvad kõige olulisemad veiseliha kvaliteeti mõjutavad tegurid. 

Sagedamini korduv näitaja on looma toitumus ehk see, kas veis on üles kasvanud rohu- 

või jõusöödal või rohu- ja jõusööda paralleelsel kasutamisel. Teiseks oluliseks näitajaks 

on looma vanus ning kolmandaks tõug. Tapasaagise puhul on oluline jälgida lihakeha 

töötlemist, hooletu töö puhul võib tapasaagis olla oluliselt väiksem kui korraliku 

töötlemise puhul. Seega on liha kvaliteedi tagamiseks vaja strateegiliselt jälgida tapale 
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minevate loomade vanust ning toitumist. Turustatava liha ühtse standardi hoidmiseks on 

oluline jälgida looma tõugu, kuna eri tõugu veiste liha omadused erinevad.  

Ajakirja Meat Science poolt 2011. aastal avaldatud uuringust selgus, et inimesed 

hindavad maitseomaduste poolest jõusöödanuumal olnud veise liha kõrgemalt kui 

rohusöödal olnud loomade liha (Maughan et al 2011, pp 116). Samas leidub ka inimesi 

ja organisatsioone, nende hulgas ka MTÜ Liivimaa Lihaveis, kes hindavad just 

rohumaal kasvanud veise liha kõrget kvaliteeti ja tervislikkust. Rühm teadlasi eesotsas 

Daleyga (2010) on välja toonud rohumaal ja teraviljanuumal kasvanud veiseliha 

rasvhappelise koostise ja vitamiinide sisalduse erinevused. Rõhutatakse rohumaal 

kasvatatud veise liha tervislikke omadusi nagu omega-3 ja omega-6 rasvhapete ja 

linoleenhappe, aga ka A- ja E-vitamiinide rikkust ning seda inimestele sobivas 

tasakaalus. (Daley et al 2010, pp 4-8) 

Lihaveise kasvatajad tegelevad igapäevaselt küsimusega, kuidas veiseliha toiteväärtust 

ja kvaliteeti tõsta, et oma toodangut tarbijatele atraktiivsemaks muuta. Samal ajal on 

toitumisteadlased jõudnud järeldusele, et nii toiteväärtus kui ka liha kvaliteeti 

mõjutavate rasvhapete koostis lihaveise lihastes on seotud looma tõu ja toitumisega. 

Oluliseks kvaliteedinäitaja mõjutajaks võib siinkohal pidada ka looma vanust tapmisel. 

Teadlaste rühm eesotsas H. E. Warrengia on oma uuringus anguse ja herefordi ristandite 

erineva toitumise alal jõudnud järeldusele, et loomadel, kelle tapavanus jääb 14…24 

kuu vahele suureneb lihaste rasvasisaldus märgatavalt, seda eriti rohumaaveistel, 

võrreldes kontsentreeritud söötmisega veistega. Samas aga täheldatakse, et 

polüküllastumata rasvhapete ja küllastunud rasvhapete suhe vähenes vanusega ning 

rasvasus üldiselt on madalam rohumaasiloga toidetud veistel. Samas näitavad uuringud, 

et rohumaaveise lihas sisalduvate omega-3 ja omega-6 rasvhapete suhe on inimestele 

sobiv ning nende rasvhapete tarbimine mõjub inimorganismile positiivselt. (Warren et 

al 2008, pp 256-269) 

Ajal kui üks rühm teadlasi on jõudnud järeldusele, et lihaveiste rasvhapete 

kontsentratsioon erineb lähtuvalt söötmisviisist ja tõust, on teine rühm teadlasi, eesotsas 

V. Muchenje´ga jõudnud järeldusele, et looduslikel rohumaadel kasvatatud eri tõugu 

lihaveiste enamike rasvhapetega seotud näitajate vahel erinevusi ei ilmne, samuti 

puuduvad erinevused loomade liha kolesteroolitasemete vahel (Muchenje et al 2009, pp 
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354-358). Nimetatud uuringus uuriti kolme tõugu, nende hulgas ka angust. Seega võib 

siinkohal teha järelduse, et veiseliha kvaliteedinäitajate mõjutajatena on loomade 

söötmine olulisel kohal. Anguse ja herefordi puhul on tegemist väga sarnaste 

omadustega tõugudega, mistõttu tõust olenevalt liha kvaliteedinäitajad ei erine.  

Veiseliha rasva värvus on seotud nii looma soo, genotüübi, vanuse kui ka 

pidamisviisiga (Pearson 1966; Morgan, Everitt 1969; Walker et al 1990). Aastal 1983 

olid teadlased eesotsas Hedrick´uga veendumusel, et rohu- ja silosöödal kasvanud 

lihaveiste liha on sama õrn või isegi õrnem kui jõu- ehk teraviljasöödal olnud lihaveiste 

liha (Hendrick et al 1983). 1980ndatel tehtud katsetes jõuti järeldusele, et kui lihaveised 

on kasvanud samas tempos, tapaeelselt samas vanuses ja kaalus, siis söötmisviis liha 

õrnusega seotud kvaliteedinäitajaid ei mõjuta, sest liha õrnuse erinevusi ei eristatud 

(McIntyre, Ryan 1984). Tänapäeval aga ollakse üldiselt arvamusel, et rohumaa veise 

liha on paremate maitseomadustega ning õrnem võrreldes jõusöödal kasvatatud veise 

lihaga. 

On võimalik tuvastada teatud inimeste eelistused konkreetse lihatüki osas, kuid lõplikku 

vastust maitsemeeltega tajutava kvaliteedi osas ei ole võimalik saada, kuna inimeste 

maitsed on varieeruvad ning on ajas muutuvad. Kokkuvõtvalt võib öelda, et veiseliha 

kvaliteeti mõjutavad nii looma söötmisviis, tõug kui ka vanus. 

1.4. Veiseliha tootmine 

1.4.1. Lihaveisekasvatuse tootmissuuna iseloomustus 

Lihaveisekasvatus on maailmas laialdasemalt levinud riikides, kus on suured 

rohuväljad, võimalikult pikka karjatamisperioodi võimaldav kliima ja/või rohkelt 

veiseliha tarbivaid inimesi. Eestis on veiste pidamine oluline ka selleks, et saada 

Euroopa Liidu Ühtse Põllumajanduspoliitika alusel makstavat pindalatoetust, mida 

makstakse karjamaade ja niitude säilitamise eest – selleks on võetud kasutusele 

karjatamistoetus (Gulbe et al 2009, pp 1).  

Veisekasvatuses eristatakse intensiivset- ja ekstensiivset tootmist. Intensiivse 

tootmistüübi puhul on võimalikult palju loomi paigutatud väiksele maa-alale, saamaks 

suuremat tulu väiksema maakasutuse arvelt. Intensiivse tootmistüübi puhul on loomad 
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võõrutatud rohusöödast ja kasvatatud jõusöödal (grain-fed beef). Intensiivse tootmise 

puhul on tegemist niinimetatud masstootmisega, kus loomad on eemaldatud oma 

loomuomasest ja looduslikust keskkonnast. Intensiivne tootmistüüp on levinud USA-s, 

Brasiilias, Hiinas, Indias, Austraalias. Taoline tootmine toob sisse suuri tulusid ning 

seda suhteliselt lühemal perioodil, kuna loomi nuumatakse võimalikult intensiivselt 

saavutamaks kiiremat kasvutempot. [Skye 2014; The facts… 2014] 

Ekstensiivse tootmise alla võib määratleda Eestile iseloomulikku tootmistüüpi, kus 

loomi peetakse võimalikult looduslähedastes tingimustes. Loomi peetakse vastavalt 

aastaajale karjamaal või varjualuse all, võimaldades neile söödaks rohusööta. Sööt on 

olenevalt aastaajast kas karjamaarohi, silo või hein, vahel ka teravili. Ekstensiivne 

tootmine on pikema perioodiga ning seetõttu on tulude tekkeperiood pikem. 

Ekstensiivne lihaveiste kasvatamine sobib Eesti tingimustesse väga hästi. Eestis on 

arvukalt rohumaid, nende hulgas nii kultuurkarjamaid, kuid väga suures mahus ka 

looduslikke rohumaid. Eestis on kasutatavat põllumaad 955,9 tuhat hektarit, millest 

looduslikke püsirohumaid 191,5 tuhat ha ja põllumajandustootmises mittekasutatavat 

maad 137 tuhat ha [PM:028 2012]. Just looduslike rohumaade rohkus ning nende 

hooldamise vajadus on üheks põhjuseks, miks Eestis lihaveisekasvatus populaarsust 

kogub. [Jamieson 2013, lk 7] 

Üheks variandiks veiseliha tootmise juures on mahetootmine, mis Eestis suhteliselt 

laialdaselt levib. Küll aga ei ole Eestis väga palju maheliha müüjaid, tuntuim mahe 

veiseliha käitleja on Märjamaa Lihatööstus.  

Mahetooteid hinnatakse aga Euroopas kõrgelt ning see oleks turg, mille poole tasuks 

tootjatel vaadata. Eesti turul maheliha müümine end hetkel rahaliselt ilmselt niipalju ei 

õigusta, kuna veiselihale puudub ostujõuline tarbija ning seetõttu ei saaks mahemärgi 

olemasolul hinda enam kõrgemaks tõsta, küll aga saab maheliha müüa kõrgema hinnaga 

Euroopa turule. Mahe lihaveise liha on justkui omaette nišitoode, millele on turg 

kindlasti olemas, kuid Eesti on niivõrd väike riik ja maheveise pakkumisega ainult 

siseturul tegeleda on suhteliselt riskantne.  
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Peamine põhjus, miks Eesti ettevõtjad lihaveise kasvatusega alustavad on ettevõtte 

kasutuses või omandis olevate maamassiivide hooldamise vajadus. Veised on selleks 

tööks sobivad loomad [Jamieson 2013, lk 7], tuues samal ajal sisse ka tulu. Teise 

põhjusena, miks on lihaveiste kasvatamine populaarne, võib esile tuua selle, et tegemist 

on suhteliselt lihtsa pidamisviisiga loomadega. Lihaveised ei vaja mitu korda päevas 

hooldamist nagu piimaveised, oluline on ennekõike igapäevane regulaarne söötmine ja 

jootmine. Seega on tegemist suhteliselt vähem tööjõudu vajava loomaga, jättes 

kasvatajatele suurema liikumisvabaduse. Kolmanda põhjusena lihaloomade kasvatamise 

juures võib välja tuua suhteliselt madalad pidamiskulud. Rohumaaveisega seotud kulud 

on peamiselt söödakulud. Talvisel perioodil piisab kergemat tüüpi varjualusest, mis 

tähendab ettevõtja jaoks väiksemaid kulutusi hoonetele. Suuremad kulud on seotud 

karjaaedadega. Seega on rohumaaveise kasvatus võrreldes piimaveiste kasvatusega 

väiksemaid investeeringuid vajav tootmissuund.  

Eestis on lihaveisekasvatus levinud nii ettevõtte tegevuse põhisuunana kui ka 

kõrvaltegevusena. Lihaveisekasvatajaid on nii füüsilisest isikust ettevõtjate kui ka 

osaühingutena tegutsejate hulgas, aktsiaseltse nagu põllumajanduslikus tootmises 

üldiselt esineb pigem harva. Kuna lihaveisekasvatus on nii liha tootmise kui ka 

tõulooma kasvatamise aspektist aeganõudev protsess, kus ettevõtja ressursid on pikemat 

aega ühte investeeringusse suunatud [Jamieson 2013, lk 28], siis valitakse lihalooma 

kasvatus sageli ettevõtte kõrvaltegevuseks. Nii on Eestis lihaveisekasvatajaid nii algselt 

piimakarja pidavate ettevõtjate kui ka taimekasvatajate hulgas. 

Lihaveiste kasvatamisega alustav ettevõte peab tootmise alustamiseks soetama 

kõigepealt esimesed veised. Olenevalt tootmise tüübist kas vasikad, nuumapullid, 

seemendamata/seemendatud lehmikud, ammlehmad/koos vasikaga, tõupullid. Esimese 

investeeringu suurusjärk oleneb soetatavast karja struktuurist. Soetatavate loomade 

hinnad olenevad nii aretusväärtusest, tõust kui ka looma vanusest. Hinna määramisel 

mängib olulist rolli ka looma müüja. 

Lähtuvalt Jõudluskontrolli Keskuse müügiinfo andmetest jääb seemendamata herefordi 

ja aberdiin-anguse lehmiku hind vahemikku 900…1 300 €, seemendatud limusiini 

lehmiku hind aga 2 500…5 000 € juurde. Angus ja herefordi pullikute hind jääb 

800…3 000 € vahele. [Müügis… 2014] 
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Lihaveise ammlehm on nagu piimalehm piimakarjas – toob ilmale karja taastootmiseks 

vajalikke järglasi. Lihaveisekasvatuses võib ammlehm olla karjas keskmiselt 10 aastat, 

mille jooksul saab 7…8 vasikat [Karja… 2014], samal ajal kui intensiivse tootmisega 

piimakarjades peetakse loomi keskmiselt kolm laktatsiooni, see tähendab kolme 

poegimist [Valik 2014]. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et alustaval veisekasvatajal tuleb otsustada tootmise tüüp, 

olgu selleks siis intensiivne või ekstensiivne tootmine. Määratleda tuleb karja struktuur, 

teha vajalikud kulud seoses sööda, varjualuste ja karjaaedadega. Seejärel saab soetada 

vastavalt planeeritud karja struktuurile ja tootmistüübile vajalikud loomad.  

1.4.2. Eesti veiselihaturg ja turupotentsiaal 

Turu all mõistetakse antud magistritöös veiseliha tootjate (müüjate) ja veiseliha tarbijate 

(ostjate) kogumit. Turu võib jagada kaheks: siseturg ja välisturg. Siseturuna mõistab 

autor siinkohal turgu, mis paikneb tootmisega samal territooriumil ehk Eesti lihaveise 

tootmise siseturg on Eesti riigi territooriumil olev turg. Välisturu all mõistab autor Eesti 

territooriumilt välja jäävat turgu, ka Euroopa Liidu turg laiemalt on välisturg, hoolimata 

sellest, et Eesti on EL-i liige.  

Lihaveiste ja piimaveiste toodangu võrdlus on oluline, andmaks edasi kahe erineva, 

kuid sarnaseid tootmisressursse kasutava tootmissuuna poolt toodetava toodangu 

väärtuse erinevusi. Andmaks mõtteainet selleks, kas väiketootjatel tasuks kaaluda 

tootmissuuna vahetust. Võrdlemaks Eestis toodetava piima ja veiseliha koguväärtust 

võib aluseks võtta 2013. aasta Eesti Statistikaameti andmed. Andmetest nähtub, et 

naturaalkaalus piima toodeti Eestis 2013. aastal 705,7 tuhat tonni ning aasta keskmine 

kokkuostuhind oli 338,11 €/tonn [PM18 2013]. Aastas toodetud piima koguväärtus on 

138,6 miljonit eurot. Samal aasta toodeti Eestis veiseliha 7 278 tonni, mille 

aastakeskmiseks kokkuostuhinnaks oli 2 182,02 €/tonn [PM192 2013]. Seega on 

toodetud veiseliha väärtus 15,9 miljonit eurot. Siinkohal tuleb arvestada, et veiseliha 

alla liigituvad ka piimakarjade praaklehmad, mitte üksnes lihaveiseid. Seega on Eesti 

lihaveisekasvatuse kogutoodangu väärtus kokkuostuhindades ligikaudu 15 korda 

madalam naturaalpiima väärtusest.  
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Veiseliha tootmise suurendamine Eestis on mõttekas nii seetõttu, et Eestisse 

imporditakse veiseliha (2013. aastal kokku 2 328,2 tuhat tonni jahutatud ja külmutatud 

veiseliha [VK:200 2013]), mida annaks kohaliku tootega asendada, kui ka seetõttu, et 

veiseliha on võimalik eksportida välisturgudele loomakasvatajate tulude suurendamise 

eesmärgil. 

Rohumaaveiste kasvatamine on potentsiaalne põllumajandustootmise suund, eriti kui 

võtta arvesse eelnevalt mainitud rohumaamassiivide olemasolu Eestis. 

Veisekarjade arvukuse suurendamise tulemusena suureneb veiseliha tootmine ja seega 

pakkumine turul. Nõudlusteooria kohaselt langeb toote hind pakkumiskoguse 

suurenemisel. Lihaveise liha puhul valitseb siseturul aga olukord, kus võrreldes muu 

maailma hindadega madalamat liha hinda enam madalamaks viia ei soovita. Lihaveise 

ühe olulisema lihase, antrekoodi, kilohind oli 2014. aasta alguses otse tööstusest ühe 

EUR aluse (1 200 x 800 x 144 mm) täie kauba ostmisel Uruguais 14,50 €, Austraalias 

17,25 €, USA-s 22,50 €. Samal ajal müüdi Eestis Liivimaa Lihaveise antrekooti 

tööstusest hinnaga 15,00 €/kg.  Rakvere Lihakombinaadi antrekooti müüakse portaalis 

www.toidud24.ee (28.03.2014) kilohinnaga 17,88 € (siin on juba arvesse võetud 

käibemaks ja edasimüüja juurdehindlus). Selleks, et Eesti lihaveise liha hinnad 

ühtlustuksid ülejäänud maailma hindadega, on oluline tarbija ostujõu kasv.  

Veiseliha nõudlus Eesti siseturul on suhteliselt väike võrreldes sea- ja linnulihaga. Seda 

väidet kinnitab Eesti Statistikaametist väljavõetav näide tapaloomade massi kohta. Isegi 

tapalindude eluskaalu mass oli Eestis 2013. aastal suurem kui tapaveiste eluskaal 

[PM1710 2013], hoolimata sellest, et ühe isendi kaaluvahe on enam kui sajakordne. 

Sellisest erinevusest võib juba oletada tarbijate eelistusi liha osas. 

Põhjusena, miks veiseliha tarbimine ja seega nõudlus on Eestis madal, võib välja tuua 

loomaliha vähese tarbimise, pakutava liha kvaliteedi ebaühtluse ja liha hinnataseme. 

Eesti turul on suuremad lihaveise liha pakkujad Rakvere Lihakombinaat, Saaremaa 

Lihatööstus, Liivimaa Lihaveis, Hiiumaa Lihatööstus, Märjamaa Lihatööstus, Atria 

Eesti. Seejuures on nende poolt pakutavad tooted erinevad. Kui Rakvere, Atria ja 

Saaremaa pakuvad vähesel määral värsket liha ja mitmeid valmistooteid, siis Märjamaa 

Lihatööstus müüb maheliha ning Liivimaa Lihaveis kõiki erinevaid lihaseid ja rupskeid.  
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Lihaveise toodete valik on siseturul küllaltki lai. Selleks, et tarbija turul pakutavat 

toodet ostaks, peavad tal olemas olema vastavad ressursid. Lihaveise liha on võrreldes 

praaklehma-, sea- ja linnulihaga suhteliselt kallis (kvaliteettükkide puhul võib 

hinnaerinevus olla isegi viiekordne – kanafilee ja veise sisefilee näitel). Kuna veiseliha 

on suhteliselt kallis, võib selle tarbijaturuks pidada keskklassi ja jõukamaid inimesi. 

Veiseliha tarbimine suureneb maailmas tavaliselt kasvava keskklassiga piirkondades, 

näiteks Hiinas. 

Siseturu võib Eestis tarbijate alusel jagada kolmeks: jaeklient, restoraniklient ja töötlev 

tööstus. Jaekliendile pakutakse tooteid olenevalt tootjast suuremate ja väiksemate 

kaupluste riiulitel, turgudel (turuplats). Samas tuleb arvestada sellega, et näiteks 

maapiirkondade kauplustes on veiseliha valik kordades väiksem võrreldes linnades 

asuvate suurte selvehallidega või puudub veiseliha maakaupluse sortimendist sootuks. 

Seega on veiseliha tootmise suurendamisel endiselt oluliseks takistuseks maksejõuliste 

tarbijate vähesus.  

Restoraniklientide all peetakse silmas restorane kui veiseliha väärindajaid. Vaadeldes 

erinevate restoranide ja kohvikute menüüsid, leiab valdavalt kõigist mõne veiseliha roa. 

Restoraniklient on kohati nõudlikumgi kui jaetarbija. Lisaks stabiilsele kvaliteedile 

eeldatakse ka kindlaid portsjoni suuruseid. Restoranid on veiseliha tarbijad, kes 

eelistavad sageli tuntumaid ja kallimaid veise lihaseid nagu sise- ja välisfilee, antrekoot.  

Odavamate lihaste ja tekkinud lihamasside tarbijateks on lihatööstused, mis valmistavad 

erinevaid lihatooteid nagu vorstid ja singid. Töötlev tööstus ostab tavaliselt kas ise 

loomi kokku või ostab teistelt kokkuostjatelt ära odavamad lihased ja lihaste 

väljalõikamisest alles jäänud trimmi. 

Võttes arvesse, et aastatel 2011-2012 tegutsesid Eestist aktiivselt Türgi kokkuostjad, kes 

elusloomi riigist välja viisid ja samal ajal jätkus liha ka siseturu jaoks, võib öelda, et 

eestlastel on põhjust vaadata ka välisturu poole. Eksporditurgudena võib näha 

ennekõike Euroopat, USA-d, aga miks mitte ka Aasiat. 

Euroopas ollakse harjunud rohkem veiseliha sööma kui Eestis ning sealsed tarbijad on 

maksejõulisemad. Kui Euroopa riikidesse võiks eksportida ennekõike kvaliteetliha, siis 
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Aasia turg  väärtustab ka vähemväärtuslikku liha, mida mujal ehk nii kõrgelt ei hinnata. 

Eelnevast võib järeldada, et ennekõike tasuks siiski tegeleda veise rümba erinevate 

osade väärindamisega, mitte terve rümba müümisega. Tootele lisaväärtust andes, olgu 

selleks siis kasvõi erinevate lihaste väljalõikamine, on võimalik teenida suuremat tulu, 

kui lihtsalt tooret (rümpa) müües. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et lihaveisekasvatus on võrreldes piimakarja pidamisega 

suhteliselt väiksema tööjõu- ja ressursimahukusega tegevus. Suurimad investeeringud 

tehakse loomade ostmisse. Raha käibekiirus oleneb sellest, kas tegeletakse tõuloomade 

või lihaloomade müügiga. Veiseliha pakkumine siseturul on suhteliselt suur. 

Lihaveisekasvatusest saadava tulu suurendamiseks oleks mõistlik vaadata 

eksporditurgude poole ja tootmist suurendada. Siseturu nõudluse suurendamine vajab 

tarbijate toitumisharjumuste muutust ja ostujõu tõusu.  

1.5. Ülevaade varasematest uuringutest 

Veiseliha kvaliteedinäitajaid ning veiseliha väärtust on varasemaltki uuritud. Antud 

teemal on koostatud mitmeid teadustöid, mida käesolevas peatükis tutvustatakse.  

1990ndatel aastatel on hinnatud loomade juurdekasvu aastas, mis omamoodi on samuti 

seotud loomale tehtavate kuludega ning hiljem samalt loomalt saadavate tuludega. Oma 

teadustöös uurisid Arthur jt (1997, p 306) anguse tõugu veiste aastast juurdekasvu. 

Mõõdeti väliseid ning silmaga nähtavaid suuruseid, nagu kaal, turja kõrgus, erinevate 

kehaosade ümbermõõdud, arvestades seejuures looma vanust. Kahjuks ei ole autorid 

konkreetses uuringutes andnud oma tööle majanduslikku hinnangut. Küll aga võimaldab 

taoline uurimus saada kinnitust, et looma kasvatamise kulude ja tulude võrdlusel on 

õige arvesse võtta rümba kaalu (rümba erinevate osade kaalusid) ja vanust.  

Lihaturul liigub hulganisti ka karjast välja praagitud piimalehmasid, kes samuti lihana 

väärindatakse. Siinkohal tekivad loomulikult erinevused liha kvaliteedis. Karjast 

väljapraagitud piimalehmade kohta on tehtud teadustöid, mis käsitlevad nende loomade 

majanduslikku väärtust lihaloomadena. Üheks selliseks tööks on Bazzoli jt (2014, pp 1-

6) uurimus, kus koostati lineaarne segamudel (mixed linear model), mille puhul võeti 

arvesse looma tapavanust, rümba kaalu, kokkuostuhindasid ning pea maksumust. 
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Ühtlasi arvestati antud uuringus ka looma tõugu. Kasutati erinevaid tõuge, 

puhtatõulistest piimalehmadest segaverelisteni (lihaveisest eelkäija). Juhusliku 

muutujana võeti arvesse karja, millest loom pärines. Analüüsi koostamisel kasutati 

sagedustabeleid ja regressioonanalüüsi vähimruutude meetodil. Analüüsi tulemused 

näitasid tugevat seost looma kaalu ja rümba väärtuse vahel, puudus seos looma 

tapavanuse ja rümba väärtuse vahel. 

Bazzoli jt (2014) uurimuses kasutatud meetodit on võimalik kasutada antud magistritöö 

metoodika kujundamise alusena, valimaks analüüsi teostamiseks sobivaid muutujaid 

(näiteks looma tapavanus; rümba kaal; maakond, kust loom pärineb).  Sarnasel 

põhimõttel on võimalik kalkuleerida ka rümba maksumus.  

Veiste puhul on varasemates uuringutes uuritud ka rümba kvaliteeti mõjutavaid 

tegureid. Näitena võib siinkohal tuua Lätis tehtud Gulbe jt (2009, pp 1-6) uurimuse. 

Nimetatud uurimuses defineeriti veiserümba kvaliteeti läbi rümba lihakus- ja 

rasvasusklassi ning nende mõjudest tingitud tapasaagise. Uuringus käsitleti teiste 

tõugude kõrval ka herefordi ning aberdiin-anguse tõugu lihaveiseid. Uuringus  

analüüsiti 1 228 veiserümpa, mis jaotati tapasaagiste alusel erinevatesse 

kategooriarühmadesse. Põhjalikumalt analüüsiti esindusgruppi 118 rümbast. Andmeid 

koguti 2006. aastal Cesises asuvast „Ruks“ tapamajast. Kogutud andmete analüüsiks 

kasutati statistilist andmetöötlust ja regressioonanalüüsi (factorial regression analysis). 

Uuriti veiserümba seost looma eluskaalu ning liha väljatuleku vahel. Uuringust selgus, 

et veiserümba kvaliteedile avaldavad mõju nii veise sugu, vanus, lihaste ja rasvasuse 

loomise protsess, looma tõug ja eluskaal.  

Bruns (2005, pp 42) on välja toonud, et lihakarja hindamise juures on majanduslikult 

olulised näitajad eluskaal, rümba väljatulek, rasvakihi paksus, lihakus- ja rasvasusklass.  

Veiserümba kvaliteedi uurimisel lõid Melece ja Romanova (2007, pp 91) valemi, mille 

abil leiti jaemüügi jaoks väärtusliku liha osakaal kogu rümbast (valem 1). Valemis 1 

kasutatavad lihased võivad olla aluseks, mille põhjal valida magistritöös analüüsitavad 

lihased.  
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kus Y tähendab jaemüügiks väärtuslikku liha, %; 

L - kootide kaal; 

Te - sisefilee kaal; 

F - küljesteigi kaal; 

Br - rinna kaal; 

S - välisfilee kaal; 

Sh - aba kaal; 

C - esiselja kaal; 

N - kaela kaal; 

Tr - trimmi kaal ja  

CW - jahtunud rümba kaal. 

Varasemad uuringud annavad kinnitust, et lihaveise lihaste kvaliteedi uurimisel on 

põhjendatud regressioonanalüüsi kasutamine. Mitmed teadlased on kasutanud lihaste 

kvaliteedi ja väärtuse uurimisel regressioonianalüüsi erinevaid vorme. Ühtlasi 

kinnitavad uuringud, et lihakeha väärtust tuleb vaadelda nii tootja aspektist, kes saab 

rümba eest kilohinda kui ka rümbast valmivate toodete müüja seisukohalt. Rümbakilo 

hinnad võivad siinkohal märgatavalt erineda.  
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2. MATERJAL JA  METOODIKA 

2.1. Kasutatavate andmete iseloomustus 

Lihaveise lihaste kvaliteeti võivad mõjutada mitmed omadused, näiteks looma tõug, 

vanus, sugu, lihakus- ja rasvasusklass, rümba konditustamise kvaliteet. Kõiki neid ei ole 

antud magistritöö raames käsitletud, näiteks liha lõikamise kvaliteet, sest antud töös on 

kasutatud pigem kvantitatiivseid andmeid.  

Magistritöös kasutatud andmed on kogutud MTÜ Liivimaa Lihaveise poolt realiseeritud 

lihaveiste rümpadelt perioodil mai, juuli-detsember 2013. aastal. Andmeid on kogutud 

ühtekokku 15 lõikuse kohta, mille käigus kaaluti 43 veiserümba erinevate lihaste ja 

kontide väljatulekud.  

Üldkogumi moodustasid antud perioodil lõigatud veiserümbad. Andmete kogumise 

seitsme-kuulise perioodi jooksul konditustati MTÜ-s Liivimaa Lihaveis 225 rümpa. 

Seega moodustab 43 rümbast koosnev valim 19,1% üldkogumist. Tulenevalt andmete 

ebatäpsustest ei peetud kõiki andmeid usaldusväärseteks. Kahe looma kohta käivad 

andmeid arvati analüüsist välja, kuna nende puhul olid teatud näitajad märgatavalt 

suuremad ja/või väiksemad võrreldes näitajate tavapäraste väärtustega sarnase kaaluga 

rümbalt. Analüüsi tegemise etapis jäeti esialgsest valmist alles andmed 41 rümba kohta, 

mis moodustab üldkogumist 18,2%.  

Valimi koostamisel on silmas peetud, et igal antud perioodil lõigatud rümbal oleks 

võrdne võimalus sattuda valituks. Andmete kogumisel on kasutatud kvootvalimit, mis 

tähendab, et andmete kogumise puhul määratleti ära, et vaatluse all oleval perioodil 

kaalutakse võimalikult erineva kaaluga rümpasid, saamaks võimalikult reaalset 

ülevaadet. Tulenevalt sellest, et MTÜ Liivimaa Lihaveis on kehtestanud oma liikmetele 

loomade kokkuostuks kaaluvahemikud, mille alusel rümbakilo eest makstakse, on 

koostatud analüüsiks kolm gruppi. Esimesse gruppi kuuluvad rümbad kaaluga kuni 



23 

 

240,9 kg, teises grupis on rümbad kaaluga 241…255,9 kg ja kolmandas grupis rümbad 

kaaluga 256 ja enam kilogrammi.  

Andmed on kogutud erinevate MTÜ Liivimaa Lihaveise töötajate ja autori poolt. Autor 

ise kaalus lihaseid 30% analüüsis kasutatud lihakehadel. Kõik kogutud rümpade 

kaaluandmed ei ole kogutud üht ja sama kaalu kasutades, tulenevalt kaalude võimsusest 

erinevate masside mõõtmisel. Seetõttu võib andmetes esineda kaalumis- ja kaalude 

taatlemisvigu, mis võib olla kuni 5%. Samas on autor veendumusel, et andmed on 

analüüsi teostamiseks usaldusväärsed. Seetõttu võib kogutud andmeid magistritöö 

koostamise seisukohalt kasutada, kuid siinkohal on oluline teadvustada, et kuna 

tegemist on elusorganismidelt kogutud saadustega võib esineda varieeruvusi, mis ei ole 

tingitud mõõtmiste teostamise viisist ega teostajast, vaid looma geneetikast või muudest 

bioloogilistest iseärasustest, millede puhul varieeruvus on suur. Rümpadelt kogutud 

andmed kirjeldavad erinevate loomalt saadud lihaste, liha ja kontide kaalusid.  

Antud magistritöö raames koguti kaalunäitajaid järgnevatelt lihastelt, lihalt ja kontidelt: 

kael, esiselg, antrekoot, aba, rind, sisefilee, välisfilee, välistükk, välistükisilm, ristluu, 

pähkel, sisetükk, taga- ja esikoot, aba- ja küljesteik, tri-tip, petite tender, picanha, a-

trimm (rasvasisaldus 10%), b-trimm (rasvasisaldus 20%), c-trimm, torukont, supikont, 

ribi (andmete statistilised näitajad on toodud tabelis 2). Loetletud lihaste ja kontide 

paiknemist rümbal iseloomustab lisas 3 toodud MTÜ Liivimaa Lihaveise lõikusskeem. 

Lisaks kaaluti ära rümbast tekkiv utiil, mis sisaldab endas erinevaid puljongi 

valmistamiseks sobilikke kondiotsasid ja kelmeid. Eraldi toodi välja ka kadu, mis 

kätkeb endas antud andmekogumi raames loomalt saadavat rasva, sooni ja lõikuskadu.  

Tabel 2. Analüüsis kasutatavate andmete statistilised näitajad, kg 

Statistiline 

näitaja 

Lihas/toode, kg 

Sise-

filee 

Välis-

filee 

Antre-

koot 
Rind Aba 

Esi-

selg 
Kael 

Trimmi 

kogukaal 

Kontide 

kogukaal 

Standardhälve 0,54 1,16 1,23 2,07 1,70 1,88 3,36 18,42 11,76 

Keskmine kaal 3,07 5,11 6,15 6,57 7,86 8,71 10,34 87,28 74,18 

Minimaalne kaal 1,50 2,80 3,70 3,40 4,40 4,80 4,73 55,90 52,00 

Maksimaalne 

kaal 4,00 8,10 10,00 11,50 11,00 13,40 17,80 133,80 94,90 
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Tabelis 2 tõi autor välja enda poolt kogutud andmete statistilised karakteristikud. 

Tabelis 2 on näha analüüsis kasutatavate sõltuvate muutujate standardhälve, keskmine, 

minimaalne ja maksimaalne kaal.  

Andmekogumist on välja jäetud lihaveiselt saadavad subproduktid ehk rupskid (süda, 

maks, neerud, keel, pullimunandid, veisesaba), kuna neid andmeid ei koguta ning sageli 

jäetakse subproduktid tapamajadele. 

Teiseste andmetena kasutatakse magistritöös andmeid maakonna kohta, kus loom on 

kasvanud. Maakonna andmed pärinevad MTÜ Liivimaa Lihaveis andmebaasist. Lisaks 

kasutatakse tapamajast rümpadega kaasa tulevaid saatedokumente, kust on võetud 

loomade eluskaalud, jahtunud rümba kaalud, rasvasus- ja lihakusklassid ja loomade 

vanus surmamisel. Autor peab tapamajast pärinevaid teiseseid andmeid 

usaldusväärseks, siinkohal mõeldakse ennekõike andmeid lihakus- ja rasvasusklasside 

kohta. Kuna tegemist on nii-öelda sõltumatu tapamajaga, millelt ostetakse üksnes 

tapateenust ja mis ise tapetud veistest toodangut ei valmista (tapamaja ei maksa  rümba 

erinevate klasside alusel tootjatele raha ja ei omanda antud töös kasutatud rümpasid), 

siis võib andmeid pidada usaldusväärseteks. 

Majandusanalüüs põhineb kattetulu metoodikal, mille magistritöö autor on välja 

töötanud uue lähenemisviisi, kattetulu leitakse rümba kohta. Kulude poolelt võetakse 

arvesse muutuvkulud, mis on seotud loomade pidamisega ja pärinevad Maamajanduse 

Infokeskuse poolt välja antavast kattetulu arvestuste infomaterjalist, mille 2013. aasta 

väljaandes on esmakordselt põhjalikumalt käsitletud ka lihaveiste tootmist. Toodangu 

väärtuse leidmisel kastutatakse MTÜ Liivimaa Lihaveise liikmetele kehtestatud 

rümbakilo kokkuostuhindasid, Rakvere Lihakombinaadi kokkuostuhindasid ja Liivimaa 

Lihaveise kaubamärgi all müüdava liha müügihindasid 2013. aasta seisuga.  

Kattetulu puhul leitakse kattetulu I, mis tähendab, et kogutoodangu väärtusest on maha 

arvatud toodangu tootmisega seotud muutuvkulud. Toetusi, mida tootjad saavad  ja mis 

võivad olla väga erinevad kogutoodangu väärtuses, ei käsitleta. 
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2.2. Metoodika üldiseloomustus 

2.2.1. Ökonomeetrilise mudeli iseloomustus 

Mudeleid kasutatakse majandusteaduses erinevate protsesside uurimiseks ja nende 

arengute analüüsimiseks ja prognoosimiseks. Mudeli koostamine on odavam ja vähem 

radikaalseid tagajärgi omav tegevus, kui seda on erinevate muutuste rakendamine 

reaalses majanduselus, ilma tulemusi teadmata. 

Mudelil on mitmeid definitsioone, kuid neist kõigist jääb kõlama mõte, et tegemist on 

lihtsustatud vahendiga, mis illustreerib tegelikku olukorda. 

Mudelite väljatöötamise ja kasutamise protsessi nimetatakse modelleerimiseks. 

Modelleerimise puhul eristatakse tavapäraselt kaht suuremat gruppi: materiaalne ja 

ideaalne modelleerimine. Materiaalse modelleerimise all peetakse silmas väiksemate 

mudelnäidiste valmistamist, näiteks automudel. Ideaalne ehk mõtteline modelleerimine 

jaotub omakorda kaheks kujutlusmudelid, mis on seletatavad kui inimese nägemused 

millestki, ja märkmudelid. Märkmudelid on esitatud läbi erinevate valemite, jooniste, 

tabelite ja graafikute. Märkmudeli puhul uuritakse matemaatilisi seoseid, mis aitavad 

selgitada majandusliku probleemi olemust. (Paas 1998, k 15) 

Mudeli loomisel on mitmeid eeliseid. Mudel annab edasi, mida me näeme ja kuidas 

sellest aru saame. Mudelite loomine (Curwin, Slater 2008, pp 16-17): 

 on vajalik saamaks head ülevaadet ja arusaama objektist või situatsioonist; 

 annab ülevaate olulistest asjasse puutuvatest muutujatest; 

 aitab mõista nähtuste omavahelisi seoseid; 

 võimaldab teostada nähtustevaheliste seoste analüüsi. 

Ghauri, Gronhaug (2004, lk 51) rõhutavad, et mudelid omavad seost mõistega „teooria“, 

„mis tähendab mõistete süstemaatilist organiseerimist ja nendevahelisi suhteid“. Autorid 

leiavad, et mudelitel on kolm iseloomulikku tunnust: esitus, lihtsustamine ja suhted. 

Esituse alla peetakse silmas, et mudel on uuritava objekti esindaja, mitte objekt ise. 

Lihtsustamine tähendab aga seda, et mudeli koostamisel ei ole arvesse võetud kõiki 

uuritavat objekti mõjutavaid tegureid, vaid ainult olulised tagamaks mudeli juhitavust. 
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Suhted kaasatud tegurite vahel tähistavad aga põhjus-tagajärg suhete teadvustamist, mis 

omakorda võivad mõjutada mudeli lahendit. 

„Mudel on tunnetusprotsessi vahend. Ta esineb tunnetusprotsessis originaalobjekti 

asendajana. Mudel peab originaalobjektiga kõigis uuritavates küsimustes võimalikult 

täpselt sarnanema, ent samas ka sellest erinema, olema lihtsam kui originaalobjekt. 

Mudel on objekti lihtsustatud kujutis, millest vähemalt mõned objekti või süsteemi 

omadused on eemaldatud.“ (Paas 1998, lk 13) 

Mudel on kujutlus reaalsest objektist või situatsioonist, milles kasutatakse kirjeldavat 

statistikat ja statistilist teooriat (mis on ka peamine põhjus, miks kasutatakse numbreid), 

andes edasi seda, kuidas me usume, et asjad töötavad. Modelleerimine annab meile 

võimaluse väljendada arusaama uuritavast objektist või situatsioonist, kasutades selleks 

lihtsustatud konstruktsioone, diagramme, matemaatilisi väärtuseid. Modelleerimine on 

protsess, kus tulemused on väljendatud läbi erinevate sisendite. (Curwin, Slater 2008, 

pp 15-16)  

Ökonomeetrilisele mudelile on omased kindlad komponendid: sõltuvad muutujad (Y), 

sõltumatud muutujad (X), statistiliste ja matemaatiliste meetoditega hinnatavad mudeli 

parameetrid ja vabaliige (Paas 1996, lk 81). 

Ökonomeetrilist mudelit väljendatakse sageli võrrandina, mis koosneb uuritavatest 

näitajatest ja neid mõjutavatest teguritest. Uuritavat näitajat, mille analüüsimiseks 

mudel koostatakse nimetatakse endogeenseks muutujaks ja seda mõjutavaid teisi 

muutujaid tuntakse eksogeensete muutujatena (Curwin, Slater 2008, pp 401). 

Ökonomeetrilised ehk matemaatilised mudelid ja modelleerimine on eriti kasulikud, kui 

ei ole võimalik töötada otse reaalsete objektide või situatsioonidega. Modelleerimist 

nähakse raha- ja ajaressurssi kokkuhoidva meetodina, mis võimaldab samal ajal uurida 

keerukaid ja ebakindlust tekitavaid probleeme. 
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2.2.2. Korrelatsioon- ja regressioonanalüüs 

Ökonomeetrilise mudeli muutujate omavahelise seoseid aitab mõista 

korrelatsioonikordaja, nende muutujate omavaheliste seoste kirjeldamiseks on lihtsaim 

mudel regressioonivõrrand. 

Muutujate omavahelisi seoseid aitab analüüsida korrelatsiooni meetod. Korrelatsioon 

mõõdab muutujate omavahelise seotuse tugevust. Eristatakse kaht laialdaselt 

kasutatavat korrelatsiooni mõõtmise viisi – Spearmani astakkorrelatsioonikordajat ja 

Pearsoni ehk lineaarset korrelatsioonikordajat (valem 2).  
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kus n - korreleeruvate paaride arv; 

x - sõltumatu muutuja väärtus; 

y - sõltuva muutuja väärtus (Curwin, Slater 2008, pp 376). 

Mõlema korrelatsioonikordaja väärtus jääb vahemikku -1…1, kus -1 väljendab 

täiuslikku negatiivset korrelatsiooni ja 1 täiuslikku positiivset korrelatsiooni, väärtus 0 

näitab siinkohal muutujate omavaheliste seoste puudumist. (Oakshott 2012, pp 242) 

Kui korrelatsioonikordajat kasutatakse kui erinevate andmete omavahelise seose 

tugevuse mõõtmise vahendit, siis determinatsioonikordaja uurib nende andmete 

omavahelist seost. Determinatsioonikordaja on korrelatsioonikordaja väärtuse ruut, 

seega tema väärtus on alati positiivne, omades väärtuseid 0…1 vahel või väljendatuna 

protsentides 0…100%. Seejuures omab determinatsioonikordaja madalamat numbrilist 

väärtust kui korrelatsioonikordaja. Determinatsioonikordaja interpreteeritakse vastavalt: 

Z% muutustest on selgitatavad läbi muutuja X, 100%–Z muutustest on põhjustatud 

teiste faktorite poolt. Determinatsioonikordaja väärtuse järgi otsustatakse tihti, kas on 

mõtet analüüsiga edasi minna – kui determinatsioonikordaja näitab, et muutuja selgitab 

kõigest 10…20% teiste muutujate käitumisest, ei ole ilmselt mõttekas konkreetse 

näitajaga jätkata. Kui muutuja x selgitab ära 95% muutuja y käitumisest, siis on 

tehtavad prognoosid suure tõenäosusega väga täpsed. (Ghauri, Gronhaug 2004, lk 160; 

Curwin, Slater 2008, pp 380) 
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Statistilise olulisuse näitaja annab edasi informatsiooni selle kohta, kui tõenäoline on, et 

korrelatsioonikordaja leitakse üldkogumist, mille põhjal moodustati valim. Statistilise 

olulisuse näitaja kajastab mitme juhtumi puhul sajast ei esine korrelatsiooni. Kas 

korrelatsioonikordaja on statistiliselt usaldusväärne või mitte, sõltub kahest faktorist – 

arvutatud korrelatsioonikordaja ja valimi suurusest. Mida suurem on valim, seda 

tõenäolisem on, et arvutatud korrelatsioonikordaja on statistiliselt oluline. 

Korrelatsioonikordajat ja statistilise olulisuse näitajat tuleb alati analüüsida samaaegselt, 

mitte ühekaupa. (Brymann, Bell 2011, pp 355) 

Korrelatsioonist tulenevat muutujatevahelist suhet iseloomustatakse läbi 

regressioonivõrrandi, mis kirjeldab sõltumatu muutuja mõju sõltuvale muutujale. 

Regressiooni puhul eristatakse lineaarset, paaris- ja mitmest regressiooni. 

Lineaarse regressiooni tehnika püüab iseloomustada sõltumatute muutujate mõju 

sõltuvale tunnusele (Oakshott 2012, pp 248). Paarisregressiooni korral vaadeldakse 

seost kahe objekti vahel, mitmese regressiooni korral on seostatavaid nähtuseid rohkem 

kui kaks (Vainu 2006, lk 17). 

Seega näitab regressioonikordaja regressioonivõrrandis, kuidas sõltumatu muutuja 

mõjutab sõltuvat muutujat. Regressioonivõrrandi loomisel tuleb tähelepanu pöörata 

sellele, et võrrandi sisu võib olla tähenduseta või eksitav, kui muutujate vahel puudub 

tugev korrelatsioon. Regressioonivõrrandi kvaliteet sõltub andmete kvaliteedist, seega 

tuleb olla veendunud, et andmete maht oleks piisav ning andmed oleksid uuringu 

eesmärgiga seotud. (Curwin, Slater 2008, pp 391) 

Mitmene regressioon (valem 3) on olemuselt regressioon nagu iga teinegi, kirjeldades 

muutujate vahelist seost.  

)3(,...22110 ikikiii exxxy    

kus yi - inda sõltuva muutuja väärtus; 

xi - inda sõltumatu muutuja väärtus; 

βi – regressioonivõrrandi parameeter; 

ei - jääkliige (Oakshott 2012, pp 257). 
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Regressiooni puhul näitab determinatsioonikordaja (R-squared), mitu protsenti uuritava 

nähtuse muutustest on põhjustatud sõltumatute muutujate muutustest. (Neuman 2006, 

pp 369)  

Mitmene regressioon on hea statistiline vahend analüüsimaks võimalikult hästi sõltuva 

muutuja käitumist läbi sõltumatute muutujate muutuse. Nagu iga teisegi 

ökonomeetrilise mudeli puhul tuleb mitmese regressiooni tulemused interpreteerida ehk 

lahti mõtestada ja kaaluda nende sisu, enne kui otsustatakse analüüsitud olukorda 

reaalsuses rakendama hakata.  

2.2.3. Muutujate valiku põhimõtted 

Eelnevast käsitlusest selgub, et liha kvaliteeti saab hinnata nii kvalitatiivselt kui ka 

kvantitatiivselt. Kuna kvalitatiivsed tunnused, näiteks mahlakust, marmorsust ja õrnust 

hinnatakse subjektiivselt ning inimestel võib puududa vastav kogemus nende tunnuste 

hindamisel (näiteks puuduvad kindlad kriteeriumid, mille alusel tavainimene saaks 

hinnata liha õrnust), lähtutakse magistritöös kvantitatiivsetest tunnustes. Mõõdetava 

kvaliteedi tunnusena käsitletakse magistritöös lihaseid, mille puhul saab mõõta nende 

massi ehk kaalu.  

Arvestades kogutud andmeid, uuritakse regressioonimudelite kaudu erinevate lihaste 

kvaliteeti lihaste kaalu näol. Kuna antud uurimuse raames ei ole andmeridade arv väga 

massiivne, tuleb analüüs teostada lihtsama mudeli abil, vastasel juhul ei oleks tulemused 

piisavalt usaldusväärsed.  

Regressioonmudeli koostamisel on sõltuvate muutujatena kasutatud erinevate lihaste 

kaalusid. Sõltuva muutuja valiku üheks aluseks on Melece ja Romanova (2007) poolt 

väljatöötatud valemis 1 kasutatud lihased. Magistritöö autor on analüüsis kasutanud 

samu lihaseid, mida teadlased on varasemates uuringutes oluliseks pidanud ning enda 

poolt lisanud mudelisse sõltuvateks muutujateks antrekoodi ning kootidele lisanud ka 

ülejäänud veiserümbast saadavad kondid. Antrekoot kui üks muutuja on analüüsi 

lisatud, kuna tegemist on ühe  kallima lihasega sise- ja välisfilee järel. Kootidele on 

lisatud ka ülejäänud kondid, kuna kondid on kõige raskemini turustatav osa looma 

puhul ning aeg-ajalt võib nende realiseerimisega kaasneda kahjum, juhul kui kondid 
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tuleb utiliseerida. Analüüsist on välja jäetud küljesteik, kuna andmete maht ei ole piisav 

saamaks usaldusväärseid tulemusi niivõrd väikse lihase analüüsist.   

Sõltuvate muutujatena on kasutusel järgmiste lihaste kaalud: 

 sisefilee (Y1);  

 välisfilee (Y2);  

 antrekoot (Y3),  

 rind (Y4);  

 aba (Y5);  

 esiselg (Y6);  

 kael (Y7);  

 kogu trimm – a-trimm, b-trimm ja c-trmm koos (Y8); 

 kõik kondid – esikoot, tagakoot, supikont, torukont, ribi ja utiil (Y9).  

Sõltuvate ja sõltumatute muutujate omavahelisi seoseid iseloomustavad lisas 4 toodud 

korrelatsioonimaatriksid. Korrelatsioonimaatriksitest nähtuvad seosed välisfilee, aba ja 

kontide kaalu vahel, samuti tugevad seosed rinna, aba ja kaela kaalude vahel. 

Sõltumatutest muutujatest on omavahel tugevamini seotud rasvasusklass, looma 

eluskaal ja looma pärinemine Läänemaalt. 

Regressioonivõrrandite sõltumatute muutujatena kasutatakse järgmisi näitajaid: 

 looma eluskaalu (X1);  

 sünniaeg aastaajast lähtuvalt (X2);  

 tapavanust (X3);  

 maakond, kust loom pärineb – Läänemaa (X4);  

 Lääne-Virumaa (X5);  

 Valgamaa (X6);  

 Võrumaa (X7);  

 rasvasusklass (X8); 

 lihakusklass (X9). 

Sõltumatute muutujate valikul on maakondadest välja jäetud Jõgevamaa, kuna 

analüüsitavas valimis oli antud maakonnast ainult kaks isendit, seega pole antud 

maakonna valim võrreldes teiste maakondadega esinduslik.  

Mudelite koostamisel kasutatud andmed on osaliselt kalibreeritud. Andmed, mis 

erinesid märgatavalt keskmisest ja üldistest tendentsidest, on korrigeeritud 

eksperthinnangute alusel.  
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2.2.4. Eksperthinnang kui andmekogumismeetod 

Magistritöös kasutatakse eksperthinnangut, et saada informatsiooni tarbijate 

hinnangutest Liivimaa Lihaveise poolt pakutavate toodete kvaliteediomaduste osas.  

Eksperthinnangute all peab autor silmas kvalitatiivset andmete kogumise ja analüüsi 

meetodit – intervjuud. Eksperdina käsitleb autor oma-ala spetsialiste, kes on käsitletava 

teemaga kursis ning omavad vastavaid kogemusi.  

Magistritöös kasutatakse eksperthinnanguid lihalõikajatelt, et saada informatsiooni 

lihaste suuruste kohta ja veiseliha kaubanduslikelt vahendajatelt, saamaks kvalitatiivset 

infot selle kohta, kuidas hindavad tarbijad Liivimaa Lihaveise kaubamärgi all 

müüdavaid tooteid. 

Valimi all mõistame väiksemat osa kogumist, mis on mingil kindlal viisil valitud 

uurimaks probleemi ning mille analüüsi tulemusi uurija üldkogumile üldistab. Valimi 

moodustamiseks kvalitatiivse uuringu teostamisel on mitmeid võimalusi. Uurida võib 

äärmuslikke või hälbivaid juhtumeid, tüüpilisi juhtumeid, võimalikult erinevaid – laia 

varieeruvusega juhtumeid. Samas võib valimi moodustamisel lähtuda ka uuritava 

probleemi esinemise intensiivsusest, võimalikult kriitilistest juhtumitest või võtta 

arvesse üksnes mugavust – valitakse juhtumid, mida on antud tingimuste juures kõige 

lihtsam leida. Valimi moodustamise kriteeriumite määramisel tuleb uurijal lähtuda 

uuringu eesmärgist, olemasolevast aja- ja inimressursist. (Bryman, Bell 2011, p 176; 

Laherand 2009, lk 70-71; Tooding 2007, lk 123; Neuman 2006, p 219; Bryman 2004, 

p 87) 

Intervjuu on kvalitatiivse uurimuse andmekogumismeetod, mis põhineb inimeste 

omavahelisel suhtlusel, olukorras, kus üks esitab küsimusi ja teine vastab neile. 

„Lihtsaim viis intervjuud defineerida ongi nimetada seda vestluseks, millel on eelnevalt 

kavandatud eesmärk“ (Laherand 2009, lk 176). 

Intervjuusid on mitmeid tüüpe. Intervjuud jaotatakse küsimuste „valmidusastme“ järgi 

struktureerituteks ja struktureerimata intervjuudeks. Struktureeritud intervjuu puhul on 

küsimused valmis mõeldud ning esitatud kõigile intervjueeritavatele ühel ja samal viisil 

ning tavaliselt ka ühes ja samas järjekorras. Struktureerimata intervjuu puhul ei ole 
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kindlat küsimuste järjekorda, küsimused kerkivad esile vestluses tekkivatest teemadest. 

Nende kahe variandi vahele jääb poolstruktureeritud intervjuu, kus kasutatakse kindlaid 

küsimusi, mida küsitakse kõigi intervjueeritavate käest, kuid kuhu intervjueerija võib 

lisada täpsustavaid küsimusi konkreetselt intervjueeritavalt. (Gray et al 2007, pp 161) 

Kvalitatiivse andmekogumismeetodina kasutati magistritöös poolstruktureeritud 

intervjuud ekspertidega, mille abil uuriti mugavusvalimi alusel Liivimaa Lihaveise liha 

müüvate jaemüügikohtadelt inimeste veiseliha tarbimisharjumusi ja rahulolu toodete 

kvaliteediga. Samuti intervjueeriti Liivimaa Lihaveise tooteid kasutavaid kokkasid, 

kellega vesteldi liha töötlemisest, ja maitseomadustest. Ühtekokku intervjueeriti nelja 

jaemüügi- ja toitlustuskohta.  

2.2.5. Kattetulu meetod 

Kattetulu all mõistetakse magistritöös kattetulu I taset ehk tulude ja muutuvkulude 

vahet. Kattetulu I arvutamisel on lähtutud Maamajanduse Infokeskuse kattetulu 

arvutamise infomaterjalis (Kattetulu… 2013) välja kogutoodud toodangu väärtusest ja 

muutuvkuludest. 

Toodangu väärtuse leidmisel on erinevalt kattetulu raamatust antud töös aluseks võetud 

veise eluskaalu ja eluskaalu kilohinna asemel rümba väärtus ehk siis rümba kaal 

korrutatuna rümbakilo hinnaga. Antud magistritöös on kogutud andmeid rümba lõikes, 

seetõttu on kattetulu aluseks võetud rümba kaal. Kattetulu all mõistetakse magistritöös 

kattetulu I taset ehk tulude ja muutuvkulude vahet. Magistritöös on kattetulu I 

arvutamisel lähtutud Maamajanduse Infokeskuse kattetulu arvutamise infomaterjalis 

(Kattetulu… 2013) välja kogutoodud toodangu väärtusest ja muutuvkuludest. 

Toodangu väärtuse leidmisel on erinevalt kattetulu raamatust antud töös aluseks võetud 

veise eluskaalu ja eluskaalu kilohinna asemel rümba väärtus ehk siis rümba kaal 

korrutatuna rümbakilo hinnaga. Rümbakaal on aluseks võetud, kuna rümba lõikes on 

antud magistritööks kogutud andmeid ning valdavalt makstakse lihaveise realiseerimisel 

lihaks rümbakilo alusel. 

Teise toodangu väärtuse näitajana on välja toodud vasika maksumus. Tegemist on 

kuluga, seega on vasika väärtus tulu arvutamisel negatiivse mõjuga. Vasika väärtus on 
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võetud üks-ühele kattetulu raamatu käsitlusele (Kattetulu… 2013, lk 56). Vasika 

väärtuseks on seega võetud 8 kuulise vasika väärtus, kes kaalub 250 kg, väljalangevuse 

tõenäosusega 1,5%.  Seega on vasika väärtus toodangu poolel lähtuvalt kattetulu 

raamatu põhimõtetest iga looma puhul seotud väljaminekuga (-507,50 €).  

Kolmanda toodangu näitajana tuleks arvesse võtta sõnnik. Sõnniku rahalist väärtust aga 

ei hinnata, eriti veel rohumaaveiste puhul. Nimelt karjatatakse rohumaaveised 

võimalikult pika aja jooksul karjamaadel, seega jääb sõnnik karjamaale looduslikuks 

väetiseks.  

Kattetulu I arvutamisel võetakse arvesse muutuvkulud, mis rohumaaveise puhul on 

seotud peamiselt söödaga. Võib eeldada, et kõikidel tootjatel on muutuvkulud samas 

suurusjärgus. Kattetulu raamatu (Kattetulu… 2013, lk 55-56) lihaveise nuumlooma 

puhul on aluseks võetud nuumlooma söödavajadus 7 elukuu jooksul ehk 8 … 15 

elukuul, selle perioodi jooksul peaks lihaveis saavutama soovitusliku tapakaalu.  

Siinkohal tuleb ära mainida, et erineva vanuse ja eluskaaluga loomadel on erinevatel 

eluperioodidel erinev söödavajadus. Analüüsi lihtsustamise eesmärgil on aga 

söödavajadust arvestatud igal elukuul võrdses koguses. 

Muutuvkuludest on rohumaaveise puhul oluline rohusööt, kuna rohumaaveistele 

teravilja ei anta, siis on autor jaotanud (Kattetulu… 2013, lk 56) odra vajaduse 

rohusööda vajaduse alla. 6000 MJ (energiaühik megadžaul) odra vajadus on jaotatud 

2/3 ulatuses silole ja 1/3 ulatuses heinale. Seega on nuumalooma 7 kuu energiavajadus 

16 555 MJ kättesaadav üksnes rohusöödast, seega ei ole vaja arvesse võtta jõusööda 

söötmiskadu, mis kattetulu raamatus välja tuuakse. Muutuvkuludest on arvesse võetud 

ka mineraalainete, soola ja põhu allapanekuga seotud kulud.  

Kõik muutuvkulude  (Kattetulu… 2013, k 56) leidmiseks vajalikud materjalide, söötade 

ja muude kulude (silo, hein, mineraalained, sool, allapanek) kogused ja hinnad on 

taandatud ühele kuule ning seejärel proportsionaalselt välja arvutatud lähtuvalt 

konkreetse looma tapavanusele. Valdavalt makstakse ka lihaveise realiseerimisel lihaks 

rümbakilo alusel. 
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3. ANGUSE JA HEREFORDI TÕUGU VEISTE LIHASTE 

KVALITEEDI MÕJURID JA RÜMBA VÄÄRTUS 

3.1. MTÜ Liivimaa Lihaveis tutvustus 

Magistritöös kasutatud andmed erinevate lihaste väljatulekute kohta rümpadelt 

pärinevad MTÜ-st Liivimaa Lihaveis. MTÜ Liivimaa Lihaveis (edaspidi ka Liivimaa 

Lihaveis) tegeleb oma liikmete lihatõugu veiste liha väärindamisega.  

MTÜ Liivimaa Lihaveis asutati 2010. aastal. Liivimaa Lihaveise asutasid Eesti 

Lihaveisekasvatajate Seltsi kuuluvad 11 anguse ja herefordi tõugu lihaveiseid 

kasvatavat ettevõtjat. Liivimaa Lihaveise eesmärgiks on aidata ühingu liikmetel ja 

teistel anguse ja herefordi tõugu lihaveiseid kasvatavatel ettevõtjatel laiendada ja 

arendada juba toimivat äritegevust, tõstes seeläbi ettevõtete konkurentsivõimet. 

(Noorkõiv 2014) 

MTÜ Liivimaa Lihaveise põhitegevus on suunatud veiseliha turu arendamisele 

(Noorkõiv 2014). Mitmekesistatakse rohumaaveise lihast toodetud toodete valikut ning 

laiendatakse pakutavat sortimenti uute toodete näol. 

Liivimaa Lihaveis müüb rohumaaveise rümbast lõigatavaid erinevaid lihaseid jae-, 

restorani- ja hulgitarbijatele. Pakutavad lihaveise lihased on laagerdatud 

vaakumpakendites, samas pakutakse ka kuivlaagerdatud tooteid. Tootenimistus on 

2014. aastal kaks  sorti vorsti, peenestatud liha ja hakkpihvid.  

MTÜ Liivimaa Lihaveis on turul tegutsenud aastate jooksul kasvatanud oma 

müügikäivet igal aastal võrreldes eelmise aastaga ligemale 100% (Noorkõiv 2014). 

MTÜ on jõudnud oma arengus punkti, kus ostetakse liha kokku ka ühingusse 

mittekuuluvatelt liikmetelt.  
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Magistritöös kasutatavate andmete põhjal võib välja tuua keskmise MTÜ Liivimaa 

Lihaveise kaudu turustatava lihaveise parameetrid. Keskmine turustatava lihaveise 

eluskaal on 496,2 kilogrammi, lihakeha väljatulek on 52,1%, mis teeb rümba 

keskmiseks kaaluks 258,5 kg. Seega kaalub keskmine loom 3,5 kilogrammi rohkem, kui 

Liivimaa Lihaveise parima hinnavahemiku ülemine normpiir.  

Keskmine Liivimaa Lihaveise kaudu turustatav loom on magistritöös kasutatud andmete 

põhjal 18,6 kuud vana, kuulub lihakuse poolest R klassi ja rasvasuse poolest jääb 

keskmine loom 2- … 2 klassifikatsioonivahemikku.  

Magistritöö tulemused on suunatud Liivimaa Lihaveise liikmetele, pakkudes teadmisi 

selle osas, millise kokkuostja kaudu ja millises kaalus ning vanuses loomad realiseerida.  

3.2. Lihaste kaalusid mõjutavad tegurid 

3.2.1. Kõrge väärtusega lihaste kaalusid mõjutavad tegurid 

Antud magistritöö raames uuritakse lihaveise kvaliteeditunnusena erinevate lihaste ja 

kontide kaalusid. Analüüsis käsitletakse lihaste kaalusid kui mõõdetavat liha kvaliteedi 

tunnust, kuna tegemist on ainsa antud töös käsitletava kvaliteedi tunnusega, mille 

mõõtmine/hindamine ei ole subjektiivne.  

Lihaste kaalusid mõjutavate tegurite teadmine on oluline, kuna lihase kaalust oleneb, 

kui palju on võimalik lihase müügist teenida. Üldjuhul kehtib reegel, mida suurem 

rümbakaal, seda suurem koguväärtus. Siiski esineb ka erandeid, näiteks kallimate 

lihaste nagu sise- ja välisfilee puhul soovivad restoranikliendid kindlasse 

kaaluvahemikku jäävaid lihaseid ning on nõus nende eest ka rohkem maksma. Samas 

aga on kontide (torukont, koot, ribi, supikogu, utiil) väärindamine Eesti turul keeruline 

ning nende suur kaal võib tähendada liha turustavale ettevõtjale pigem rahalist kahju kui 

kasu.  

Kuna lihaveis on elusorganism, on tema lihaste erinevaid kaalusid mõjutavate tegurite 

analüüsimine komplitseeritud. Bioloogiliste nähtuste puhul on ka analüüsis kasutatud 

sõltumatute muutujate rolli hindamine kohati raskendatud ning järelduste tegemine ei 

pruugi olla alati niivõrd loogiline kui puhtmajanduslike analüüside puhul.  
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Selguse huvides mainitakse siinkohal ära, et loomal on kõiki lihaseid kaks ning antud 

magistritöös on analüüsides käsitluse all kahe ühesuguse lihase kogukaal. 

Regressioonivõrrandite tulemuste puhul tuleb arvesse võtta, et analüüs on teostatud 

13…32 kuu vanuselt realiseeritud veistelt pärinevate andmete alusel, seega ei saa 

järeldada, et ajas edasi liikudes suureneb lihaste kaal lõpmatult lineaarselt edasi. Looma 

kasv aeglustub ja peatub ajas, nii ka lihaste kasv.  

Siin ja edaspidi toodud regressioonivõrrandite puhul on sõltuvat muutujat peetud 

usaldusväärseks ka juhul, kui statistiline usaldusnivoo on 90%. Põhjuseks on suhteliselt 

väike valimimaht – täpsema analüüsi teostamiseks peaks valimi maht olema kordades 

suurem ning uurimus keskendunud lihatehnoloogia valdkonnale. Samuti on analüüsi 

koostamise juures jäetud osadesse regressioonivõrranditesse sisse mitte-usaldusväärseid 

regressioonikordajad. Põhjuseks suhteliselt väike valimimaht ja loomade bioloogilised 

iseärasused. Üksikud mitte-usaldusväärsed regressioonikordajad on jäetud sisse üksnes 

nendesse võrranditesse, kus nende kasutamine võimaldab paremini kirjeldada uuritava 

lihase kaalu kujunemist.  

Magistritöös on kasutatud sõltumatute muutujatena maakondasid (muutujad maakond 

X4 … X7; nimed toodud tabelis 3). Kuna magistritöös kasutatavate andmete maht on 

pigem väiksemapoolne, siis regressioonivõrrandites maakondade mõju eraldi ei 

analüüsita, vaid need on jäetud pigem näitama, et mõju on olemas ja seda tasub edaspidi 

uurida.  

Magistritöö autor koostas eelnevalt kirjeldatud muutujate põhjal lihaste kaalude 

kujunemist kirjeldavad regressioonivõrrandid. Sisefilee kaalu kujunemist kirjeldav 

regressioonanalüüsi tulemused ja võrrandit ning tegelikku olukorda kirjeldav joonis on 

toodud lisas 5. Sisefilee (Y1; valem 4) kaalu kujunemisel on oluline roll looma 

rasvasusklassil ja eluskaalul. 

)4(203,07436,0

5436,0003,0886,0

assrasvasusklXmaakond

Xmaakondeluskaalloomasisefilee




 

Valemist 4 nähtub, et sisefilee kaalu kujundamisele avaldab mõju vabaliige väärtuses 

0,886 – vabaliikmel puudub majanduslikult kirjeldatav sisu ning see täitab, kui suur on 
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sisefilee kaal kui erinevate sõltumatute muutujate väärtus on null. Iga 

regressioonikordaja valemis 4 ja ka edaspidistes regressioonivõrrandites kirjeldab seda, 

kui mitme ühiku võrra muutub sõltuv muutuja, kui konkreetne sõltumatu muutuja 

muutub ühe ühiku võrra. Jättes kõrvale maakondade mõju, nagu eelnevalt öeldud, 

avaldab sisefilee kaalu muutusele suurimat mõju rasvasusklassi muutumine ühe ühiku 

võrra. Looma eluskaalu suurenemine ühe kilogrammi võrra suurendab sisefileede kaalu 

0,003 kilogrammi võrra.  

Välisfilee (Y2; valem 5) puhul avaldab kaalule mõju taas looma eluskaal, mis on 

loogiline, kuna kõik lihased on looma küljest lõigatud. Negatiivset mõju välisfilee 

kaalule omab looma sünniaeg, tegemist on statistiliselt mitteusaldusväärse näitajaga. 

Kuid kindlasti tasub suurema valimi puhul vastavat seost põhjalikumalt uurida.  

)5(188,06786,0

162,0012,0187,1

sslihakusklaXmaakond

sünniaegeluskaalloomavälisfilee




 

Lihakusklassil on suurim positiivne mõju välisfilee kaalule, mis on ka mõistetav, kuna 

kõrgema lihakusklassiga loomal on välimik ning seega ka lihased suuremad. Välisfilee 

regressioonanalüüs ja neid iseloomustav joonis on toodud lisas 6.  

Autori poolt analüüsimiseks lisatud kilohinna kalliduselt sisefilee ja välisfilee järel 

kolmandal kohal olev antrekoot (Y3; regressioonivõrrand valem 6) on lihas, mille kaalu 

kujunemist mõjutab enim positiivselt looma tapavanus (regressiooni tulemused lisas 7).  

)6(115,05769,04729,0

233,0012,0055,0

assrasvasusklXmaakondXmaakond

tapavanuseluskaalloomaantrekoot




 

Looma eluskaal mõjutab antrekoodi kaalu positiivselt. Negatiivne mõju on antud 

regressioonivõrrandi kohaselt rasvasusklassil, antud regressioonikordaja ei ole aga 

statistiliselt usaldusväärne. Seega tasub rasvasusklassi mõju antrekoodi kaalule 

põhjalikumalt uurida suurema andmekogumi juures.  

Valemis 6 toodud regressioonivõrrand kirjeldab antud tingimuste juures ära 68,6% 

antrekoodi kaalu mõjutavatest teguritest. Regressioonivõrrandi põhjal arvutatud 

antrekoodi kaalude ja tegelike kaalude vahelist seost iseloomustab joonis 2. 
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Joonis 2. Tegeliku antrekoodi kaalu ja regressioonivõrrandi järgi arvutatud teoreetilise 

antrekoodi kaalu vahelise sõltuvuse vaheline graafik 

Antrekoodi regressioonivõrrandi ja tegeliku olukorra vahelist seost iseloomustab 

joonis 2. Joonise 2 puhul kirjeldab lihaste kaalude tegelike väärtuste paiknemine ümber 

arvutusliku väärtuse tulemi seda, kui hästi võrrand iseloomustab tegelikku andmete 

kogumit. 

Jooniselt 2 nähtub, et antrekoodi tegelikud kaalud paiknevad ümber arvutusliku väärtuse 

joone ellipsikujuliselt. Suuri kõrvalekaldeid arvutuslikust väärtusest ei esine. Üksnes 

suurima ja vähima kaaluga antrekoodid jäävad arvutuslikust väärtusest veidi eemale. 

Autor on arvamusel, et koostatud regressioonivõrrand kirjeldab tegelikkust suhteliselt 

hästi.  

Regressioonivõrranditest selgub, et kõrgema väärtusega lihaste kaalusid mõjutab looma 

eluskaal. Eluskaalu osatähtsus on mõistetav, kuna kõik lihased pärinevad loomalt, kelle 

eluskaalu osa nad kunagi on olnud. Märgatavat positiivne mõju on ka lihakus- ja 

rasvasusklassil. Negatiivset mõju omavate tegurite puhul ei saa neid pidada 

usaldusväärseteks ning nende mõju tuleks edasipidi uurida.  

3.2.2. Vähemväärtuslike lihaste kaalusid mõjutavad tegurid 

Analüüsis kasutatakse ka madalamasse hinnaklassi kuuluvaid lihaseid. Siia kuuluvad 

peamiselt looma esiosast pärinevad lihased (vaata lisa 3).  
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Rinna (Y4) kaalu kujunemist iseloomustab võrrand 7 (regressiooni tulemused ja neid 

iseloomustav joonis on toodud lisas 8.  

)7(6417,1189,0

690,0020,0831,2

Xmaakondtapavanus

sünniaegeluskaalloomarind





 

Rind on lihas, mille kaalu muutused on 68,5% ulatuses kirjeldatavad looma eluskaalu, 

sünniaja, tapavanuse ja kindlas maakonnas kasvamise läbi. Looma eluskaal omab 

sarnaselt kallimatele lihastele positiivset mõju rinna kaalule. Looma eluskaalu 

suurenemisel ühe kilogrammi võrra suureneb rinna mass 0,02 kilogrammi võrra. Looma 

sünniajal on siinkohal negatiivne mõju rinna kaalule, tapavanusel aga positiivne mõju. 

See tähendab, et looma vanuse suurenemisel ühe ühiku võrra (antud töös on ühikuks 

kuu) peaks looma rinna mass suurenema 189 grammi võrra, siinkohal on oluline meeles 

pidada, et analüüs on teostatud loomadel tapavanusega 13…32 kuud. Rinna kaal ei jää 

ajas lineaarselt suurenema, vaid peatub ühel hetkel. 

Analüüsis kasutatavatest sõltumatutest muutujatest omasid aba lihasele (Y5; valem 8) 

mõju vaid kolm. Positiivne mõju on taas looma eluskaalul, negatiivne mõju on 

lihakusklassil, kuid see ei ole usaldusväärne (vaata lisa 9 toodud regressiooni tulemusi 

ja joonist).  

)8(175,07526,0022,0661,3 sslihakusklaXmaakondeluskaalloomaaba 

 

Esiselg (Y6; valem 9) on lihas, mille kaalu mõjutab enim looma sünniaeg. Looma 

sünniaja muutumine ühe ühiku võrra (analüüsis on ühikuks kvartalid) suureneb looma 

esiselja kaal peaaegu terve kilogrammi võrra.  

)9(305,04004,2

999,0021,0188,3lge

sslihakusklaXmaakond

sünniaegeluskaalloomasise





 

Positiivset mõju esiselja kaalule avaldab lisaks lihakusklassile ka looma eluskaal. 

Võrrand 9 on üks väikseima kirjeldatuse tasemega regressioonivõrrand. 

Regressioonivõrrand kirjeldab ära üksnes ca 51% aba kaalu muutustest (vaata lisa 9).  
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Looma vanuse suurenedes kasvab kaela kaal. Valemis 10 toodud regressioonivõrrandist 

(kael; Y7) selgub, et vanuse suurenemisel ühe kuu võrra lisandub kaela kaalule ligemale 

pool kilogrammi. Siinkohal on taas oluline mõista, et lihaste kasv ei ole ajas lõputu ja 

alati lineaarne. 

)10(953,06324,2

464,0824,0047,0910,10

assrasvasusklXmaakond

tapavanussünniaegeluskaalloomakael





 

Sarnaselt teistele lihastele avaldab positiivset mõju lihase kaalule looma eluskaal, 

sünniajal ja rasvasusklassil on negatiivne mõju (regressiooni tulemused ja neid 

iseloomustav joonis lisas 11). Rasvasusklassi suurenedes peaks teoreetiliselt kaela mass 

siiski suurenema, kuid seda antud töö raames tõestada ei suudeta. 

 

Trimm on väljalõigatavate lihaste vahele jääv liha mass, mida liigitatakse lähtuvalt 

rasvasusastmest. Antud magistritöös andmete kogumiseks kasutatud loomadelt lõigati 

alati konditustamise käigus a-trimmi ja b-trimmi, c-trimm kogunes üksnes suurematelt 

ja rasvasematelt loomadelt.  

Trimmi (Y8; valem 11) regressioonivõrrandi puhul on kõik sõltumatud muutujad 

usaldusväärsed. Samas kahtleb autor selles, et looma vanuse suurenemisel trimmi kogus 

väheneb. Autor on arvamusel, et see on võimalik üksnes juhul, kui loom on juba 

märgatavalt vananenud – tegemist on vanade loomadega, kes enam kaalus juurde ei 

võta, vaid seda kaotama hakkavad.  

)11(090,3380,36446,9

334,2217,0795,32

sslihakusklaassrasvasusklXmaakond

tapavanuseluskaalloomakogukaaltrimmi




 

82,1% trimmi kaalu muutustest on kirjeldatavad läbi regressioonivõrrandi (vaata 

maatriksit lisas 12). Rasvasus- ja lihakusklassi suurenemine ühe ühiku võrra 

suurendavad trimmi massi vastavalt 3,38 ja 3,09 kilorammi võrra. Võib oletada, et see 

on suhteliselt reaalne kirjeldatus, võttes arvesse antud analüüsi tingimusi, mis selgub ka 

jooniselt 3.  
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Joonis 3. Tegeliku trimmi kogukaalu ja regressioonivõrrandi järgi arvutatud teoreetilise 

trimmi kogukaalu vahelise sõltuvuse vaheline graafik  

Jooniselt 3 nähtub, et regressioonivõrrand kirjeldab trimmi tegeliku kujunemist 

suhteliselt täiuslikult. Trimmi koguväärtuse puhul kattuvad valdav osa tegelikest trimmi 

kaaludest arvutusliku võrrandi tulemusega. Esineb üksikuid kõrvalekaldeid, mille 

hajusus on küll suhteliselt suur, kuid kattuvused tegelike väärtuste ja arvutuslike 

väärtuste vahel lubavad öelda, et tegemist on trimmi kujunemist väga hästi kirjeldava 

võrrandiga.  

Veel ühe väga kõrge tegeliku olukorra kirjelduse tasemega on kontide kogukaalu 

kirjeldav regressioonivõrrand. Võrrand iseloomustab 83,4% kontide kaalu muutustest, 

mille tegelikke väärtusi ja regressioonivõrrandi arvutuslikke väärtusi iseloomustavad 

joonis 4 ja valem 12.  

Valemist 12 nähtub looma eluskaalu positiivne mõju kontide massile. Samas tuleb 

regressioonivõrrandist välja, et tapavanuse suurenemine vähendab kontide kaalu.  

)12(717,26387,44881,8

365,1158,0043,4

assrasvasusklXmaakondXmaakond

tapavanuseluskaalloomakogukaalkontide





 

Valemist 12 selgub, et rasvasuse suurenedes väheneb kontide mass, ka seda 

seaduspärasust tuleks põhjalikumalt uurida, kas loomakasvatusspetsialistidel või 

suurema andmebaasi olemasolu korral.  
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Joonis 4. Tegeliku kontide kogukaalu ja regressioonivõrrandi järgi arvutatud 

teoreetilise kontide kogukaalu vahelise sõltuvuse vaheline graafik  

Jooniselt 4 nähtub, et tegelikud kontide kogukaalud paiknevad ümber arvutusliku kaalu 

joone ellipsikujuliselt. Kõrvalekallete ja hajususe määr on suhteliselt väike, seega võib 

pidada kontide kogukaalu (Y9; valem 12) kohta käivat regressioonivõrrandit (lisas 13) 

tegelikkust hästi kirjeldavaks.  

Vähemväärtuslike lihaste ja kontide regressioonivõrranditest nähtub, et looma 

eluskaalul on alati positiivne mõju lihaste massile. Samas omavad mõju lihaste 

kaaludele ka rasvasus–  ning lihakusklass, looma vanus, kuid nende mõju on kord ühe 

kord teisesuunaline. Seega tuleks antud analüüsist edasi minna ning suurema 

andmemahu olemasolul analüüsi metoodikat korrata.  

Andmaks ülevaadet töös toodud regressioonivõrranditest koostas autor tabeli 3. Tabalist 

3 nähtuvad erinevate lihaste/toodete regressioonimudelite parameetrid. 

Determinatsioonikordaja näitab võrrandi kirjeldatuse taset. F-kriteerium ja Significance 

F iseloomustavad võrrandi kui terviku usaldusväärsust. Tabelis 3 on mitte-

usaldusväärsed muutujad tähistatud halli taustaga.  

Tabelist 3 on näha, et determinatsioonikordaja väärtused jäävad vahemikku 

0,510…0,834. Kõigi regressioonivõrrandite kirjeldatuse taset võib pidada suhteliselt 

kõrgeks. F-kriteerium näitab regressioonivõrrandis osalevate sõltumatute muutujate ja 

regressioonijääkide suhet, mis kirjeldab võrrandi usaldusväärsust. Analüüsis kasutatud 

võrrandeid võib pidada usaldusväärseks. Significance F näitab samuti võrrandi kui 
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terviku usaldusväärsust. Kuna olulisuse tõenäosus jäi kõigis võrrandites alla 0,05 on 

kõik analüüsi käigus koostatud võrrandid usaldusväärsed. 

Tabel 3. Lihaste/toodete regressioonimudelite võrdlus 

Näitaja 

Sõltuv muutuja 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

Sise-

filee 

Välis-

filee Antrekoot Rind Aba Esiselg Kael 

Trimmi 

kogukaal 

Kontide 

kogukaal 

Determinatsiooni-

kordaja 0,671 0,767 0,686 0,686 0,750 0,510 0,768 0,821 0,834 

F-kriteerium 18,396 29,665 15,294 19,627 37,062 9,361 23,178 32,189 35,207 

Significance F  2,6E-08 6,0E-11 5,7E-08 1,2E-08 3,1E-11 2,7E-05 3,3E-10 3,8E-12 1,0E-12 

Vabaliige 0,886 -1,187 -0,055 -2,831 -3,662 -3,188 -10,910 -32,795 4,043 

Looma eluskaal, X1 0,003 0,012 0,012 0,020 0,022 0,021 0,047 0,217 0,158 

Sünniaeg; X2   -0,162   -0,690   1,000 -0,824     

Tapavanus, X3     0,233 0,189     0,464 -2,339 -1,365 

Läänemaa, X4     -0,729     -2,004     8,881 

Lääne-Virumaa, X5 -0,436   0,769             

Valgamaa, X6   -0,786   -1,417     2,324 9,446 4,387 

Võrumaa, X7 0,436       0,526         

Rasvasusklass, X8 0,203   -0,115       -0,953 3,380 -2,718 

Lihakusklass, X9   0,188     0,175 0,305   3,090   

 

Tabelist 3 nähtub, et antud analüüsi raames mõjutasid lihaveiste saaduste kaalusid enim 

looma eluskaal, tapavanus, rasvasusklass ja lihakusklass. Oluliseks mõjutajaks võib veel 

pidada looma sünniaega. Looma eluskaalul on üle kõigi regressioonivõrrandite 

positiivne mõju lihaste kaalu kujunemisele, samuti on looma eluskaalu näitaja kõigis 

võrrandites statistiliselt usaldusväärne. Kuna looma eluskaal ja lihased on mõlemad 

mõõdetavad kilogrammides võib tabelis 3 toodud andmete põhjal öelda, et eluskaal 

mõjutab kõige rohkem trimmi ja kontide kogukaalu kujunemist. Kõige väiksem mõju 

on eluskaalul sisefilee kaalule.  

Tabelis 3 toodud ja analüüsis kasutatud maakondade mõju ei analüüsitud, kuid võib 

öelda, et enim mõjutas lihaste/toodete kaalusid pärinemine Valgamaalt. Autor on 

seisukohal, et maakonna ja sellest tuleneva mulla boniteedi ja taimestiku mõju 

rohumaaveise rümbale ja erinevatele lihastele tasuks edaspidi põhjalikumalt uurida.  
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3.3. Lihaveise kasvatuse majanduslik pool 

3.3.1. Rohumaaveise rümba väärtus 

Lihaveiseid kasvatatakse erinevatel eesmärkidel, üheks neist on veiseliha tootmine. 

Lihaveise liha müügiks on mitmeid võimalusi. Looma võib müüa eluskaalu kilogrammi 

hinnaga, kuid seda teemat antud magistritöö raames ei käsitleta. Veiseliha müük toimub 

valdavalt rümbakilo hinna alusel. Kolmanda variandina võib veiseliha müüa erinevate 

tükkidena/lihastena – see on juba väärindamine. 

Väärindamise all peetakse magistritöös silmas liha väärtuse suurendamist. Rümba puhul 

on liha väärindamise kõige lihtsam aste rümba poolitamine, sellele järgneb kõrgema 

väärtuse lisamine konditustamise ehk lihaste väljalõikamise näol.  

Eesti turul on 2014. aastal mitmeid ettevõtteid, kes veiseliha kokku ostavad. Kuna antud 

magistritöös käsitletakse lihaveiseid, siis on oluline teha vahet lihaveisel ja piimaveisel. 

Kvaliteetne veiseliha pärineb lihaveiselt, kuna lihaveised on loodud liha tootmiseks. 

Piimaveised on mõeldud piima tootmiseks ning nende puhul on liha pigem nii-öelda 

looma kõrvaltoodang, mis jääb alles peale piimakarjast väljapraakimist.  

Liivimaa Lihaveis tegeleb lihaveiste liha kokkuostuga oma liikmetelt. MTÜ ostab 

valdavalt kindlas kaalus ning vanuses anguse ja herefordi tõugu lihaveiseid. Veiseid 

ostetakse kokku rümbakilo hinna alusel. Oma liikmetele on kehtestatud soodne 

hinnakiri, tagamaks jätkusuutlikku ettevõtlust. Liivimaa Lihaveis ostab kokku väiksema 

rümbakaaluga lihaveiseid. Üheks põhjuseks siinkohal on see, et angus ja hereford on 

väiksema lihakehaga loomad, teiseks põhjuseks on lihaste kaal, mis on sobilik nii 

restorani- kui ka jaetarbijale. Vähemoluliseks ei saa siinkohal pidada ka teisi liha 

kvaliteediomadusi nagu õrnus, maitse ja mahlasus. 

Liivimaa Lihaveis on oma kokkostuhinnad kujundanud lähtuvalt eesmärgist osta kokku 

turult kindlasse rümbakaalu vahemikku sattuvaid rohumaaveiseid. Analüüsis kasutatud 

41 rümba kohta käivate andmete ja Liivimaa Lihaveise liikmetele 2014. aastaks 

kehtestatud hinnakirja alusel leidis autor rümpade väärtuse Liivimaa Lihaveisele 

müümisel. Vastavad rümpade väärtused on kujutatud joonisel 5.  
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Jooniselt 5 nähtuvad selged „astmed“, mille järgi võib välja lugeda erinevate 

hinnavahemike ja kaalude piirid. Välja joonistub viis erinevat „astet“, kusjuures tuleb 

tähelepanu pöörata asjaolule, et lisaks rümbakilo hinnale mõjutab saadavat väärtust ka 

rümba kaal. Mida suurem on rümba kaal, seda suurem võib olla ka rümbalt teenitud 

tulu, olenemata sellest, et rümbakilo hind raskema lihakeha puhul võib olla ka madalam 

kui kergema lihakeha puhul – Liivimaa Lihaveises nii ongi.  

Allikas: Autori koostatud, MTÜ Liivimaa Lihaveise rümbakilo hindade (2014) alusel 
Joonis 5. Erineva kaaluga rümpade väärtused MTÜ-s Liivimaa Lihaveis, € 

Jooniselt 5 nähtub, et suur tõus hindade osas leiab aset kaaluvahemikus 230,8…236,9 

kg. Peale seda püsib rümba väärtus stabiilses tõusutrendis, kus kaaluvahemikus 

236,9…255,5 kg on kõrgema väärtuse põhjuseks kõrgeim rümbakilo hind. Vahemikus 

255,5…298,0 kg on kõrgema rümba väärtuse põhjuseks juba kõrgem rümba kaal, kuna 

rümbakilo hind on selles vahemikus juba madalam kui eelmises. Järgmine 

kaaluvahemik lubab suurimat potentsiaalset tulu, seda muidugi juhul, kui veis on 

saavutanud suure rümbakaalu optimaalse aja jooksul ning suure rümbakaaluga loomade 

järele on nõudlus. 

Liivimaa Lihaveis on organisatsioon, mis suuri rümpasid pigem ei soovi ja võimalusel 

ei osta, kuna nende rümpade lihased ei kattu tarbijate eelistusega, olles liiga suured. 

Sarnane olukord on väiksemate rümpade puhul, mille lihased on tarbijate jaoks liiga 

väikesed. Sellest on tingitud ka madal rümba väärtus alla 231 kilogrammi kaaluvate 

rümpade puhul. 
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Kui Liivimaa Lihaveis on oma hindade kujundamise juures arvesse võtnud nii tarbijate 

kui ka anguse ning herefordi tõugu lihaveiste kasvatajate eelistusi ning koostanud 

loomade kokkuostu hinnakirja üksnes lähtuvalt looma kaalust, siis valdavalt on olukord 

turul keerulisem, arvesse võetakse näiteks ka lihakus- ja rasvausklasse.  

Rakvere Lihakombinaat nagu ka mitmed teised lihatööstusettevõtted ostavad lihaveised 

kokku kolme peamise kriteeriumi alusel. Nendeks on lihakusklass, rasvasusklass ning 

looma rümba kaal. Vastavalt nendele näitajatele on rümbakilo hinnad jaotatud 

mitmetesse väiksematesse vahemikesse.  

Allikas: Autori koostatud, Rakvere Lihakombinaadi (02.2014) ja Estonian –A.C.B.-Vianco (22.0402014) 

hinnainfo alusel 
Joonis 6. Erineva kaaluga rümpade väärtused Rakvere Lihakombinaadis, € 

Rakvere Lihakombinaat ostab lihaveiseid kokku alates rümbakaalust 250 kg ning 

vanuses kuni 30 kuud (Veiste…2014). See tähendab, et alla 250 kg rümbakaaluga 

loomad ei liigitugi justkui lihaveiste alla. Need rümbad tuleb lihakombinaadile müüa 

tavalise veistele (piimaveistele) kehtestatud hinnakirja alusel (Estonian…2014). 

Piimaveistele kehtestatud liha hinnad on aga märgatavalt madalamal tasemel kui 

lihaveise liha hinnad (joonis 6). Jooniselt 6 nähtuvad mitmed märgatavalt madalamad 

rümba väärtused (207,7 kg; 236,9 kg; 244,2 kg). Mainitud rümpade madalam väärtus on 

tingitud sellest, et lisaks sellele, et tegemist on rümpadega, mis justkui ei liigituks kaalu 

poolest enam lihaveiste alla, on samal ajal tegemist ka vanade loomadega, kel vanust 

enam kui kaks aastat.  
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Oluline on siinkohal ära mainida, et joonisele 6 arvutatud väärtused on arvutatud 

lähtuvalt Liivimaa Lihaveise poolt kasutatava „Ruks“ tapamaja rasvasus- ja 

lihakusklassi määratlusest. Tegelikkuses võivad aga lihakus- ja rasvausklassi 

määratlused tapamajade lõikes erineda, kuna tegemist on välise vaatluse tulemusel 

hinnangu andmisega. Igasugused hinnangud on aga subjektiivsed. Seetõttu võivad 

rümpade hinnad Rakveres klassifikatsioonist tulenevalt erineda joonisel 6 aluseks 

võetud tingimustest.  

Varasemalt tegeles Rakvere Lihakombinaat valdavalt erinevate valmistoodete müügiga. 

Võttes aga kasutusele „Eesti veiseliha“ tootemärgise on turule toodud ka erinevaid 

lihaseid. Erinevate lihaste müügiga alustas Eesti turul esimesena aga Liivimaa Lihaveis.  

Lihaste müümine eraldi on lihakehale justkui uue väärtuse andmine. Ostes liha kokku 

rümpadena võib selle ka rümbana edasi müüa, teenides seeläbi küll tulu, aga andmata 

tootele lisandväärtust. Valdavalt on veiseliha võimalik müüa kokkuostjatele rümbakilo 

hinna alusel. Rümba müümine lihasteks tükeldatuna ei ole üksiku tootja puhul võimalik, 

seetõttu ongi MTÜ Liivimaa Lihaveis tootjaorganisatsioon, mis ühiselt tegeleb rümpade 

väärindamisega. Rümba lõikamine erinevateks tükkideks on tootele tarbija jaoks 

lisaväärtuse andmine ehk vormikasu loomine.  

Võttes aluseks antud magistritöös kasutatavaid andmeid ning Liivimaa Lihaveise 

toodete hinnakirja aastal 2013 (Toodete…2013) on võimalik välja arvutada, kui palju 

on väärt erinevate kaaludega rümbad, kui need lõigata erinevateks lihasteks/toodeteks. 

2013. aasta hinnakirja peetakse piisavalt uueks, sest Liivimaa Lihaveiste toodete hinnad 

ei ole aastaga oluliselt muutunud. Autor on analüüsi koostamiseks antrekoodi kaalu 

jaotanud kaheks osaks – antrekoot ja antrekoodi erilõige. Tegemist on antrekoodi pealt 

ära lõigatud justkui „mütsiga“, mis moodustab eraldi lihase. Autor on võtnud aluseks 

lihalõikajate kogemuse, mille kohaselt moodustab antrekoodi erilõige ca 30% 

antrekoodi kaalust. Samuti on analüüsi puhul teisendatud esi- ja tagakoot tooteks 

nimega osso-bucco, kuna koote iseenesest ei realiseerita, vaid müüakse koodilõike. 

Lõikajate kogemus on näidanud, et keskmiselt on osso-bucco väljatulek koodist 35%, 

mida autor on arvutustes arvesse võtnud. Joonisel 7 on toodud erinevate kaaludega 

rümpade väärtused rümba lõikamisel lihasteks/toodeteks. Arvesse on võetud ka utiili 

maksumus. Utiil on tegelikkuses tootjale kulu, mitte tulu, aga väärtuse arvutamisel on 
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selle maksumuse arvesse võtmine oluline, kuna utiil vähendab rümba väärtust. 

Supikondi maksumus ei ole arvesse võetud hinnakirja alusel, vaid selle puhul on 

arvestatud hinnaga, millega tootja kasutab supikogu konte uue toote sisendina kontide 

väärindamise eesmärgil. 

Allikas: Autori koostatud Liivimaa Lihaveise toodete hinnakirja (2013) alusel 
Joonis 7. Erineva kaaluga rümpade väärtused lõigatuna lihasteks/toodeteks, € 

Joonis 7 illustreerib lihaveise rümba väärtust juhul kui see on lõigatud erinevateks 

lihasteks/toodeteks. Jooniselt 7 on näha üksikud kõrgema või madalamad rümba 

väärtused teiste väärtuste vahel (näiteks 213,2 kg; 250,6 kg). Taoliste kõikumiste 

põhjuseid võib olla mitmeid, kuid reeglina on need seotud andmetega. Nimelt võib olla 

tegemist andmete kogumisel tekkinud veaga, kus mõne lihase kaal on märgitud 

tegelikust suuremaks. Samas võib olla tegemist looma bioloogilise iseärasusega – 

loomal lihtsalt ongi mõni lihas suurem, mis tingibki antud analüüsis suurema rümba 

väärtuse. Teistest märgatavalt suurema väärtusega loomade puhul avaldab olulist mõju 

looma rasvasus- ja lihakusklass. Suurema rasvasuse ja lihakusega loomadel koguneb 

rohkem trimmi, mis on suur osa rümba kaalust. Kuna trimmi mass on suur, siis on selle 

väärtus rümba koguväärtusest suure osakaaluga.  

Lihaste müügi puhul on oluline tähelepanu pöörata sellele, et kuigi jooniselt 7 jääb 

mulje nagu suurem loom oleks lihastena müümisel ka rohkem väärt, siis tegelikkuses ei 

pruugi see nii olla. Suurtel rümpadel on suuremad lihased, nende müümine võib aga olla 

raskendatud ning aeg-ajalt tuleb nende müügiks teha järeleandmisi hinna osas (sisefilee, 
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välisfilee, antrekoot). Suured lihased ei pruugi sageli olla vastuvõetavad 

restoraniklientidele, kuna toidu portsjonid kasvavad liiga suureks. Samuti on suurte 

lihaste müük keerulisem jaekliendile. Leibkonna liikmete arv muutub ajas väiksemaks 

ning suurte lihaste ostmisel ei suudeta neid korraga ära tarvitada. Inimeste 

toitumisharjumused aga muutuvad selles suunas, kus igapäevaselt ei tarbita sama toitu, 

seega tuleb suurema lihase ülejäägid kas külmutada või liha ostmata jätta.  

Joonisest 7 võin järeldada, et Liivimaa Lihaveise kaubamärki turustav ettevõte teenib 

lihaste müügilt mitmekordset kasumit (erinevused väärtuste vahel toodud joonisel 8). 

Tegelikkuses tuleb aga tähelepanu pöörata sellele, et peale rümba ostmist tuleb teha veel 

mitmesuguseid kulutusi, nende hulgas rümba konditustamine, lihaste pakendamine, 

laagerdamine, hoiustamine, etiketistamine, toodete lõikamine/valmistamine. Inimesed, 

kes seda tööd teevad, tuleb tasustada, lisaks tuleb teha kulutusi turundus- ja müügitööks. 

Vaadates neid kulusid võib isegi jõuda järeldusele, et lihaste müümine ei pruugigi olla 

mitte just eriti kasumlik tegevus.  

Vaadeldes joonist 8 lihaveise kasvataja seisukohalt võiks muidugi soovitada, et iga 

tootja hakkaks müüma veiseid erinevateks lihasteks/toodeteks lõigatuna. Kahjuks aga ei 

ole see variant mõeldav, kuna iga vastav tegevus nõuab mitmeid oskusi ja pühendumist 

pigem müügitööle kui loomakasvatusele. Oluline on siinkohal ka lihatööstuse 

olemasolu. Samas võib lihaveisekasvatajale teha joonise 8 põhjal ettepanekuid selles 

osas, millisesse müügikanalisse oma loomad müüa. 

Loomad, kelle planeeritav rümbakaal jääb alla 200 kg, oleks antud analüüsi põhjal 

mõttekas müüa piimalehma hinnaga Rakvere Lihakombinaati. Loomad, kelle 

prognoositav rümbakaal jääb vahemikku 200…260 kg, on antud analüüsi alusel 

mõistlik müüa Liivimaa Lihaveisele. Rümba kaaluvahemik 260…295 kg puhul tuleks 

tootjal mõelda sellele, millisesse lihakus- ja rasvasusklassi rümp võib jääda. Kui 

vastavaid näitajaid peetakse pigem madalamateks, on rümp kasumlikum müüa Liivimaa 

Lihaveisele. Kui rasvasus- ja lihakusklass tõotavad tulla kõrgemad, võib püüda Rakvere 

Lihakombinaadi hindasid, mis olenevad just nendest näitajatest. Loomad, kelle 

prognoositav rümbakaal ületab 295 kg, on kasumlikum müüa Rakvere Lihakombinaati, 

kus rümbakilo hind on kõrgem.  
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Allikas: Autori koostatud, MTÜ Liivimaa Lihaveise (2013; 2014), Rakvere Lihakombinaadi (02.2014) ja 

Estonian –A.C.B.-Vianco (22.0402014) hinnainfo alusel 
Joonis 8. Erinevate kaaludega rümpade rümbakilo hind erinevates müügikanalites, €/kg 

Erinevus suurte loomade rümbakilo hinnas tekib sellest, et Liivimaa Lihaveis eelistab 

teatud rümbakaaluga loomi, kelle lihased jäävad tarbijate eelistustele vastavatesse 

kaaluvahemikesse. Rakvere Lihakombinaat suurtööstusena eelistab aga suurema 

rümbaga loomi, kuna ise valmistatakse mitmesuguseid liha sisaldavaid tooteid (vorstid, 

singid), kuhu saab ära kasutada ka suurest rümbast tekkiva vähemväärtusliku liha 

(trimmi).  

Iga tootmise ja müügi puhul on oluline teada, kui suur on tehingu maht. Eelnevalt on 

korduvalt mainitud, et tarbijatel on oma eelistused lihaste kaalude osas. Samuti on omad 

eelistused rümpade väärindamisega tegelevatel ettevõtetel, eelistatakse võimalikult 

väikeses koguses utiili ja konte. Kui puudub klient, kes ostaks  tootja jaoks kasumliku 

hinnaga ära odavama liha (trimmi), siis on oluline ka rümbalt saadav trimmi kogus, see 

on oluline ka juhul, kui on olemas klient, kes rohkem maksab.  

Eelnevalt kirjeldatud jaotuse kohaselt, kus rümbad on vastavalt MTÜ Liivimaa 

Lihaveise rümbakilo hindadele ja eelistustele jaotatud kolme kategooriasse, on 

koostatud tabel 4 tähtsamate lihaste/saaduste keskmiste kaalude osas. Magistritöö autor 

on kaalukategooriad koostanud lähtudes kõrgeima rümbakilo hinnaga rümbakaalu 

vahemikust, jaotades kaalud kõrgeimast hinnast kergema ja raskema rümba suunas.  
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Tabelist 4 nähtub, et kalleima lihaveise lihase sisefileede keskmine kogukaal ühe rümba 

lõikes suureneb märgatavalt kui liigutakse esimesest (≤ 240,9 kg) rümbakaalu 

kategooriast teise (241,0…255,9 kg). Samas on erinevus teisest kolmandasse 

(≥ 256,0 kg) kaalukategooriasse liikudes märgatavalt väiksem, suurenedes keskmiselt 

kõigest 200 grammi võrra. Välisfilee puhul on kaalu suurenemine erinevate 

kaalukategooriate vahel ühtlasem. Sise- ja välisfilee puhul tuleb seega hakata jälgima 

üksikute lihaste kaalusid ning proovida realiseerida neid loomi, kelle lihased jäävad 

tarbija jaoks sobilikesse kaaluvahemikesse. 

Tabel 4. Lihaste/toodete keskmised kaalud erinevate kaalukategooriate lõikes, kg 

Lihaste kogukaal, kg 
Rümba kaal, kg 

≤ 240,9 241,0 … 255,9 ≥ 256,0 

Sisefilee 2,6 3,2 3,4 

Välisfilee 4,2 4,7 6,0 

Trimm kokku 71,5 79,3 102,9 

Kondid kokku 63,4 72,9 82,7 

Utiil 21,1 21,7 22,0 

 

Trimmi kui liha massi, mille väärindamine on keeruline, kui ei tegeleta erinevate 

lihatoodete (vorst, sink) valmistamisega, kaal suureneb märgatavalt kui rümp kuulub 

kolmandasse kaalukategooriasse. Selline trimmi massi suurenemine võib olla 

probleemiks, kui on kindlad koostööpartnerid, kellega on koguste osas kindlad 

kokkulepped. Kui trimmi tekib kokkulepetest märgatavalt rohkem, tuleb sellele leida 

teine klient või muutub toodang ettevõtte jaoks kahjumlikuks. 

Teine tootja jaoks kohati kahjumlikuks muutuda võiv osa rümbast on kondid. Nende 

turg Eesti on suhteliselt väike, kuna puudub vastav toitumisharjumus. Sageli võib 

juhtuda, et kondid tuleb müüa kas väga odavalt või koguni utiliseerida. Sellest 

tulenevalt on liha müüja jaoks kindlasti oluline kondi massi osatähtsus. Tabelist 4 

nähtus, et kontide kogukaal suureneb igas kaaluvahemiku pea 10 kilogrammi võrra.  

Utiil on tootja jaoks alati kahjumlik, kuna selle käitluse eest tuleb tootjal maksta ning 

seega teha kulutusi. Tabelist 4 selgub, et utiili kogus on kõikide rümbakaalu 

kategooriate lõikes suhteliselt identne, seega on kulud utiilile enamasti sama suured. 

Utiili tekkimise juures tuleb loomulikult tähelepanu pöörata liha konditustamise 
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protsessile. Töö autor on arvamusel, et utiili mass sõltub ka lihalõikajast ja tema 

töötehnikast ja oskustest. 

Eelneva põhjal võib öelda, et lihaveise rümba väärtus oleneb sellest, kellele ja millistel 

eesmärkidel liha müüakse: millised on liha kokkuostu alused, kas kokkuostjal on 

mingid kindlad eelistused looma tõule, vanusele, söödale, pidamisviisile, kaalule, 

rasvasus- või lihakusklassile. Tulenevalt erinevatest tingimustest kujunevad ka rümpade 

hinnad erinevate kokkuostjate juures erinevaks. Loomulikult on kõige suurema 

väärtusega rümp, mis on lõigatud erinevateks lihasteks/toodeteks. Siinkohal tuleb aga 

arvesse võtta, et selleni jõudmiseks tuleb teha mitmesuguseid kulutusi ja kindlasti on 

vaja selleks spetsialiseeruda müügitegevusele, leidmaks kõigile rümba osadele tarbijad.  

3.3.2. Lihaveise kattetulu 

Lihaveise kattetulu analüüs on koostatud töö metoodikas kirjeldatud põhimõtete alusel, 

lähtuvalt Liivimaa Lihaveise kaudu turustatud loomade rümpade väärtusest. 

Andmaks edasi kattetulu väärtuseid Liivimaa Lihaveise kaudu realiseeritud loomadelt 

koostas autor joonise 9. Joonisel 9 on näha Liivimaa Lihaveise kaudu realiseeritud 

loomade tegelik kattetulu ehk väärtus, mis jääb tulude ja muutuvkulude vahele. Joonisel 

9 on toodud ka kattetulu I 15-kuulisel loomal. 15-kuuline looma kattetulu näitab, 

milliseks kujuneks kattetulu, kui loom realiseeritaks vanuses, mida rohumaaveise 

realiseerimisel eeldatakse.  

Jooniselt 9 nähtub, et analüüsis kasutatud andmete põhjal arvutatud reaalne kattetulu 

lihaveise kohta on valdavalt negatiivse väärtusega. Joonisel 9 ilmneb mitmeid 

ümbritsevatest märgatavalt erinevaid väärtuseid. Reaalse kattetulu puhul on oluline 

mõista, et tegemist on erinevas vanuses realiseeritud lihaveistega, seega on nende 

pidamise muutuvkulud olnud erinevad. Märgatavalt suurema negatiivse kattetulu I 

tasemega on rümbad, mille kasvatamise aeg on olnud märgatavalt liiga pikk. Kattetulu I 

negatiivsete väärtustega loomad (kattetulu I väärtus on -565,91 €; -531,22 €; -435,44 €; 

-217,33 €) on realiseeritud vanusevahemikus 23…32 kuud. Loomade realiseerimisel 

Rakvere Lihakombinaati on tekkiv kattetulu I miinus veelgi suurem (vt lisa 14). 
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Allikas: Autori koostatud kattetulu metoodika ja MTÜ Liivimaa Lihaveise andmete alusel 
Joonis 9. Kattetulu I, €/rümp 

Jooniselt 9 on näha ka kaks teistest positiivsetest kattetulu I väärtustest märgatavalt 

kõrgemat väärtust (107,88 € ja 83,93 €). Tegemist on loomadega, kes realiseeriti 

vastavalt 13 ja 15 kuu vanuselt. Nende loomade rümbad saavutasid soovitusliku looma 

tapaküpsuse vanuse jooksul soovitusliku kaalu. Esimene lihaveis oli 13 kuuga 

saavutanud rümbakaalu 247,0 kg, mis jääb Liivimaa Lihaveise poolt kehtestatud 

ideaalsesse kaaluvahemikku. Samas oli teine veis saavutanud 15 kuuga rümbakaalu 

283,3 kg, millega saaks looma juba ka Rakvere Lihakombinaadis lihaveise hinnakirja 

alusel realiseerida. Seega on rohumaaveise puhul võimalik saavutada optimaalse ajaga 

realiseerimiseks sobilik rümbakaal. Loomulikult on siinkohal kindlasti mitmeid 

mõjureid, mis sellist kasvukiirust soodustavad, nagu näiteks kvaliteetne sööt ja piisav 

söötmine, võimalik et ka looma geneetika ning mitmed teised tegurid.  

Võttes aluseks kattetulu raamatu (Kattetulu… 2013, lk 55), võib oletada, et nuumloom 

saavutab oma tapaküpsuse 14 … 15 kuu vanuselt. Sellest tulenevalt on joonisel 9 välja 

toodud 15-kuulise looma kattetulu (võttes aluseks, et looma saavutab sama rümbakaalu, 

mis reaalse kattetulu leidmisel, 15 kuu jooksul). Sellisel juhul nähtub lihaveisekasvataja 

jaoks positiivsem pilt. Kattetulu I liigub positiivsele poolele alates loomast 

rümbakaaluga ca 240 kg. Jooniselt 9 nähtub kattetulu I positiivse poole varieeruvus. 

Antud varieeruvus on tingitud erinevatest rümbakaaludest ja erinevatest rümbakilo 

hindadest. Suurem positiivse kattetulu langus leiab aset ca 300 kg rümba juures, kus 
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rümbakilo hind langeb märgatavalt, edaspidine tõus on tingitud juba märgatavast massi 

suurenemisest.  

Jooniselt 9 nähtub selgelt, et lihatõugu veise kasvatamine rohumaal ei ole kasumlik, kui 

looma ei realiseerita õiges vanuses ja sobiva rümbakaalu juures. Kattetulu suurimateks 

mõjuriteks tulu poolelt on looma rümbakaal ning sellelt makstav kilohind, kuna vasika 

maksumus on kõigil isenditel ühesugune. Muutuvkulude poolelt on tähtsaimaks 

mõjuteguriks aga aeg. Mida vanem on loom, seda rohkem kulub ühe looma pidamiseks 

lõpptulemusena sööta ja seega seda suuremad on söödaga seotud muutuvkulud. 

Nuumaloomad tuleks realiseerida optimaalses kaalus ja vanuses, et kulud ei hakkaks 

ületama tulusid.  

Erialases kirjanduses tuuakse välja, et suurema massiga loom vajab igapäevaseks 

elutegevuseks (kehatemperatuuri hoidmiseks, organismi põhifunktsioonide 

säilitamiseks) rohkem energiat kui väiksema kehakaaluga loom, seega vajab suurema 

kehakaaluga loom märgatavalt suuremat kogust sööta selleks, et kehamassi suurendada 

(Jamieson 2013, lk 41). Väiksema karkassiga loomad nagu näiteks angus saavutavad 

füsioloogilise küpsuse ja soovitusliku tapakiiruse ajas kiiremini kui suurt tõugu veised 

(näiteks limusiin) [McKiernan 12.01.2005]. Samas tuuakse Dew [Dew 1999] uuringus 

välja, et keskmise karkassiga veis saavutab oma maksimaalse massi-iibe 410 … 430 kg 

kehamassi juures, peale seda hakkab massi-iive vähenema. Kuna tegemist on suhteliselt 

vana uuringuga, siis võib oletada, et seoses tõugude aretusega on olukord veidi 

muutunud, ning maksimaalse massi-iibe punkt on nihkunud veidi suurema kehamassi 

poole. Siiski võib olemasoleva informatsiooni põhjal järeldada, et lihaveiste kasvatajatel 

tasub jälgida, millises vanuses ja kaalus looma massi-iive pidurdub ning loom seejärel 

realiseerida.  

Magistritöös kasutatud andmete põhjal lihaveise kattetulu I leidmisel selgus, et lihaveise 

pidamine ei ole valdavalt majanduslikult kasumlik tegevus. Kasumisse võib kattetulu 

esimese taseme viia heal juhul karjatamistoetus, kuid toetustele ei tohiks lootma jääda. 

Analüüsist selgub, et Eestis enim levinud veisetõud angus ja hereford võiksid oma 

tapaküpsuse saavutada 15 kuu vanuselt. Sellisel juhul oleksid muutuvkulud väiksemad 

ning tulu ületaks muutuvkulusid. Kuna lihaveiste kasvatajal on raske mõjutada turul 

valitsevaid liha kokkuostuhindasid, siis tuleks tulusaks majandamiseks jälgida kulusid. 
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Söödakulude kui suurima osatähtsusega muutuvkulude kokkuhoid on aga võimalik 

ainult juhul, kui loom realiseeritakse kohe peale seda, kui looma massi-iive hakkab 

langema ning looma söödetakse kõrge massi-iibe saavutamiseks kvaliteetse söödaga 

ning looma juurekasvuks vajalikus koguses.  

3.4. Kaubandusliku vahendaja eksperthinnang  

Kuna lihaste kvaliteeti hindab valdavalt lõpptarbija, kelle hinnangutega on kursis 

kaubanduslikud vahendajad, siis  otsustas autor analüüsida tarbijate hinnanguid läbi 

vahendajate.  

Ülevaate saamiseks Liivimaa Lihaveise toodetest ja toodete omadustest küsitles autor 

suurimaid Liivimaa Lihaveise liha tellijaid. Intervjuud viidi läbi turu-tüüpi 

jaemüügikohtades, kuna seal suhtlevad müüjad kliendiga rohkem kui suurtes kauplustes 

ning tunnevad oma kliente, nende soove ja harjumusi.  Nõmme turul asuva osaühing 

Morganti müügiletti pidav Milvi Randoja (Randoja 2014) ja Tulundusühistu Taluturg 

Tartus asuva Lõunakeskuse Taluturu müüjad Malle Pallon ja Epp Stockholm (Pallon, 

Stockholm 2014) rääkisid oma kogemustest. Veiseliha vahendajate ja väärindajate 

hulka kuuluvad ka restoranid, kes pakuvad oma klientidele veiselihast valmistatud 

roogasid. Autor küsitles kahte Liivimaa Lihaveise tooteid kasutavat restorani. Tallinnas 

asuva Neikid Resto peakokk Koit Uustalu (Uustalu 2014) ja Pärnus asuva 

ökogurmaanidele mõeldud kohviku Mahedik omanik Evelin Kuusik (Kuusik 2014) 

räägivad enda kogemustest seoses Liivimaa Lihaveise toodetega. 

Magistritöö raames olnuks otstarbekas küsitleda ka suurtööstuse, mis ostab kokku 

vähemväärtuslikku liha, juhtide arvamust. Kuid kuna toodete müümine suurtööstusesse 

on varieeruv ning ei saa välja tuua konkreetset klienti, kes pidevalt Liivimaa Lihaveise 

toorainet kasutaks, siis ei nähtud taolisel intervjuul mõtet.  

Nii Nõmme turu kui ka Tartu Taluturu müüjad tõdevad, et pakuvad ka teiste tootjate 

veiseliha. Ostjaid leidub erinevate tootjate veiselihale, valik tehakse kas siis tulenevalt 

hinnast, mahemärgist, kvaliteedist või harjumusest.  

Müüjad tõdevad, et veiseliha ostjaid teavitatakse, kuidas liha valmistama peab, 

soovitatakse erinevaid tooteid, kuulates enne ära, mida ja millisel viisil klient 
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valmistada soovib. Jaeklientidega tegelevad müüjad tõdevad, et eestlased ei ole suured 

veiseliha sööjad, pigem eelistatakse sealiha.  

Tarbijad eelistavad jaemüüjate sõnul kvaliteetset liha, mille päritolu on neile teada. 

Samuti tarbijad eeldavad, et liha on värske, mahlakas, kergesti valmistatav ning heade 

maitseomadustega. Kõik need omadused on aga subjektiivselt hinnatavad ning pole 

seega mõõdetavad. 

Kokad leiavad, et liha puhul peetakse oluliseks ennekõike maitseomadusi. Uustalu 

kirjeldab Liivimaa Lihaveise rohumaaveise maitset: „Üldiselt õrna magusa alatooniga, 

täidlase maitsega, olenevalt küpsusastmest õrn happelisus“ (Uustalu 2014). Kuusik toob 

samal ajal välja nende kohvikusse sobiva vähese rasvasisaldusega liha, kuna ollakse 

keskendunud eriti tervislikule toidule. Siinkohal tuleb välja, et rohumaaveise liha on 

rikkalikku maitsega, omades erinevaid varjundeid. 

Rääkides liha mahlakusest, marmorsusest ja õrnusest tõdeb Kuusik, et liha on Mahediku 

kokkade arvates mahlane. Samas tuleb vestlusest kokkadega välja nende teadlikkus 

sellest, millest liha erinevad omadused tingitud on - lihaste erinevatest tööülesannetest 

ning lõikusskeemi järgmisest. Uustalu räägib oma isiklikust kogemusest, et Liivimaa 

Lihaveise abafilee on üks õrnemaid ja maitsvamaid lihaseid, mida ta söönud on. Kui 

uurida, miks antud toitlustuskohad Liivimaa Lihaveist eelistavad on vastus kindel: 

tarbijad on saavutanud kindluse toodete kvaliteedis, see tähendab, et liha on alati 

ühtlaselt hea kvaliteediga.  

Müüjad leiavad, et on inimesi, kes otsivad selliseid tooteid nagu Liivimaa Lihaveis 

pakub, aga raske on neid tooteid üles leida. Selleks, et lihaveise tarbimine suureneks 

tuleb teha teavitustööd tarbijate hulgas ja teha pidevalt reklaamiga, tõdevad müüjad.  

Jaemüügiklientidega tegelevate müüjate kogemusest selgub, et inimesed eelistavad 

endiselt tarbida sealiha veiselihale, küll aga suureneb järjest enam nende klientide 

osakaal, kes on enda jaoks avastanud lihaveise liha. Olemasoleva tarbijaskonna 

suurendamiseks tuleb endiselt teha teavituskampaaniaid ja tooteid pidevalt reklaamida. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et restoranikokad hindavad Liivimaa Lihaveise lihaste ja 

teiste rümba osade kvaliteeti kõrgelt. Hinnatakse kõrgelt nii liha maitseomadusi, õrnust 

kui ka mahlakust.  
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3.5. Tulemused ja arutelu 

Lihaveiste levik Eestis on pidevas tõusutrendis. Eelnevast selgub, et sellel on mitmeid 

põhjuseid. Autor leiab, et olulisematena võib välja tuua meie arvukad rohumaad, uute 

tootmisalternatiivide otsimise põllumajanduses ja tootmise mitmekesistamise.  

Eestis on olemas suured rohuväljad, seda nii looduslike, pool-looduslike kui ka 

kultuurohumaade näol. Need rohumaad vajavad aga pidevalt hooldamist, maade 

niitmine lihtsalt toetusrahade saamise eesmärgil ei ole aga otstarbekas ning jätkusuutlik 

ühiskonna seisukohalt. Põllumajanduslikku maad kui ressurssi tuleks kasutada siiski 

toidu tootmiseks. Seega ei näe autor loogilist selgitust niisama maa hooldamise 

eesmärgil võetud veiste pidamisel. Autor peab siinkohal silmas loomi, keda ei 

realiseerita lihaks ning kes on nii-öelda „hobi- või lemmiklooma“ eest. 

Lihaveisekasvatus peaks siiski olema põllumajanduslik tootmissuund, mille eesmärgiks 

on efektiivselt ja kasumilikult kvaliteetse lihaveise liha tootmine.  

Lihaveiste arvukus Eestis on suurenenud kindlasti ka erinevate tootmisalternatiivide ja 

tootmise mitmekesistamise otsingute tulemusena. Piima tootmise suurest tööjõu- ja 

ajamahust väsinud ettevõtjad otsivad olemasolevatele karjatuspindadele ja lautadele uut 

otstarvet. Lihaveisekasvatus on autori arvates kindlasti Eesti jaoks suund, mida 

arendada. Võrreldes piimaga on liha väärtuslikum, samuti on võimalik lihast toota 

kõrgema väärtusega tooteid kui piimast. Seega võiks autori arvates kasutada rohumaid 

lihaveiste kasvatamiseks. Piimakarjad on juba niikuinii valdavalt liikunud intensiivsele 

tootmissuunale, mis tähendab, et loomi ei lasta karjamaale rohtu sööma.  

Lihaveisekasvatus kui tootmise mitmekesistamise võimalus on pikemat ja põhjalikumat 

analüüsi vajav otsus. Autor on arvamusel, et tulenevalt meie suurtest rohumassiividest 

tuleks lihaveiseid pidada kogu Eestis võimaliku karjatusperioodi ulatuses rohumaal. 

Seega on lihaveiskasvatuse alustamiseks vaja suhteliselt palju maad. Isegi väikse karja 

pidamisel on põllumajandusmaa kui ressursivajadus suurem kui mõne teise loomaliigi 

puhul. Siinkohal on oluline mainida, et autor ei näe Eestit 2014. aastal kui intensiivse 

lihaveiskasvatusega tegelevat riiki. Meie siseturul puudub ostujõuline tarbija, kes 

suudaks tarbida kogu intensiivtootmisest tuleva veiseliha. Välisturgudel on 

nuumafarmidest pärit loomade liha aga juba olemas. Eesti väiksuse juures ei ole ehk 
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mõistlik samasse turunišši sisenema hakata, kus juba väga suured ja tuntud 

veisekasvataja maad ees on. Seega näeb autor, et Eesti võiks pigem jääda ekstensiivse 

veisekasvatuse juurde ning peaks tootmise laiendamiseks ja välisturgudele sisenemiseks 

keskenduma rohumaaveiste kasvatamisele.  

Selleks, et liha oleks võimalik nii sise- kui ka välisturgudel realiseerida, peab liha 

vastama mitmetele kvaliteediomadustele. Eelnevalt oli pikemalt käsitletud erinevaid 

lihaveise liha kvaliteediomadusi, mida tarbijad hindavad. Samas tuleb tähele panna, et 

maailmas on erinevad toidutrendid pidevas muutumises. Inimesed eelistavad järjest 

enam tervislikke tooteid, milles on  liha puhul näiteks vähem rasva. Seega ehk on 

veiseliha marmorsuse tähtsus ajas hääbumas ja rõhuda tuleks pigem veiseliha muudele 

omadustele. Näiteks rohumaaveise puhul selle liha inimesele kasuliku rasvahappelisele 

koostisele ja vitamiinide ning mineraalide sisaldusele. Igasuguses äris nii ka lihaveise 

kasvatuses ja veiseliha müügis, tuleb olla maailmas valitsevatest trendidest õige pisut 

ees ning keskenduda innovaatilistele lähenemistele. Oleks aeg hakata põhjalikumalt 

uurima ja inimestele tutvustama viimasel ajal tähelepanu saavutanud lihaveise liha 

kvaliteediomadusi.  

Magistritöös on pikemalt käsitletud erinevate lihaste kaalusid mõjutavaid tegureid. 

Lihaste kindel kaal on ennekõike oluline tarbija jaoks, kellel on kindlad eelistused. 

Analüüsist selgub, et lihaste kaalu kujunemisel on mitmeid tegureid, alustades rümba 

lihakusklassis, rasvasusklassist, looma tapavanusest ja lõpetades maakonnaga, kust 

loom pärineb.  

Autor mainib siinkohal, et kindlasti mõjutavad lihaste kaalusid veel mitmed tegurid, 

mida antud analüüsi raames ei käsitletud. Näiteks erinevad lihaste kaalud märgatavalt 

erinevate tõugude lõikes. Magistritöös kasutati küll kaht väga sarnaste omadustega 

tõugu – angust ja herefordi, aga arvestades lihaveiste tõugude arvukust on tõug kindlasti 

üks oluline lihase suurust mõjutav tegur. Topeltlihastega belgia sinise tõu lihased on 

kindlasti märgatavalt suuremad kui angusel.  

Erinevates uuringutest on selgunud, et olulist rolli liha kvaliteedil ja lihaste kaalule 

omab lisaks looma vanusele ja tõule ka looma sugu. Kindlasti on see teema, mida saaks 

edasi arendada. Maakonna mõju konkreetsele loomale toodi magistritöö analüüsi, kuna 
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usuti, et sellel on lihaste kaalule mõju (mõju liha maitsele on tarbijad kusjuures välja 

toonud). Autor on arvamusel, et maakonna mõju uurimine lihaveise lihale on edasipidi 

kindlasti mõttekas. Seejuures tuleks ilmselt lähtuda erinevate maakondade ja 

piirkondade mulla boniteedist ja taimestiku mitmekesisuses. See teema aga jääb ilmselt 

juba looma- ja taimekasvatajate pärusmaaks.  

Võttes aluseks kasvõi antud magistritöö lihaste kaalusid mõjutavate tegurite analüüsi 

ning lisades uusi muutujaid, rakendades erinevaid tõuge, erinevast soost loomi, 

erinevast maakonnast ja vanusest loomi, suurendades andmete mahtu võib jõuda 

järeldustele, mis aitavad lihaveisekasvatust paremini planeerida ning seega 

majandustegevust edukamaks muuta.  

Lihaveise liha tootmise nagu iga teisegi tootmise juures on oluline jälgida, et pakutaval 

tootel oleks väärtus nii tootja enda kui ka tarbija jaoks. Väärtus tootja jaoks tähendab 

seda, et tootjal on võimalik oma toode kasumlikult realiseerida, tema toodetele on 

tarbijate silmis hea maine ning lojaalsed tarbijad. Selleks on Eestis lihaveisekasvatajatel 

mitmeid võimalusi. Võttes aluseks, et antud magistritöös käsitletakse põhjalikumalt 

lihaveiste tootmist liha müügi eesmärgil, on võimalik loomad müüa suurematele 

lihakombinaadile, väiksematele lihatööstustele või hakata liha ise turustama, mis 

tähendaks loomulikult uue ettevõtte loomist ja uut ettevõtlussuunda.  

Antud töös käsitleti Rakvere Lihakombinaadi lihaveise liha kokkuostu ning MTÜ 

Liivimaa Lihaveise anguse ja herefordi tõugu lihaveise kokkuostu ja turustamist. 

Rakvere Lihakombinaadi puhul on oluline analüüsida seda, kas kõigi lihaveiste liha 

saab külge märgi „Eesti Lihaveis“. Olles tutvunud ja uurinud märgi „Eesti Lihaveis“ 

kasutamist, tekib küsimus, kas märk pannakse peale ka nende lihaveiste lihale, kes 

tegelikkuses on kokkuostetud piimaveise hinnaga. Nimelt tuleb Rakvere vastavalt 

kodulehelt (Eesti Lihaveis 2014) välja, et märk pannakse külge kõigile kombinaadis 

lõigatud lihaveiste rümba osadele. Kas siinkohal ei ole siis tegemist omamoodi tootja 

eksitamisega – lihaveisekasvataja ei ole ju saanud hinda, mida kvaliteetne lihaveise liha 

väärt on.  

„Eesti Lihaveis“ kaubamärgi all on Rakvere tulnud turule ka lihaste müügiga, kui varem 

oldi keskendunud erinevatele toodetele, siis nüüd võib poeriiulitelt leida 
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väärtuslikemaid lihaseidki. Võib öelda, et esimese ja tarbijatele suunatud teavitustööga 

veiste erinevate lihaste kasutamisest jõudis tarbijani Liivimaa Lihaveise kaubamärgi 

turustaja.  

Liivimaa Lihaveise kaubamärgi all turustatakse lõpptarbijatele läbi kaubanduslike 

vahendajate erinevaid lihaseid, kondiga lihaseid, konte, valmistooteid. Lihaste 

turustamine lõpptarbijale on tootele lisaväärtuse loomine. Kindla kvaliteedi, suuruse ja 

omadustega lihased saavad tarbija jaoks iseenesest mõistetavaks hüveks, millega 

harjutakse kiiresti.  

Tarbijale pidevalt erinevaid konkreetseid lihaseid pakkudes ja edastades tarbijale 

teadmist, millisest rümba osast konkreetsed lihased pärinevad, millised on nende 

omadused ja kuidas neid valmistada, luuakse tarbija jaoks vormikasu.  

Vormikasu loomine tarbija joaks on justkui turundusvõte, mille alusel tarbijad Liivimaa 

Lihaveise tooteid tunnevad ja teavad. Toodetel on eristumisvõime, seda mitte ainult 

turustaja enda, vaid ka tarbija silmis. Tarbijal on teadmine, et ta ei osta mingit suvalist 

„praetükki“, mis on ilmselt lõigatud lihtsalt rümba küljest läbi erinevate lihaste. Sellise 

„praetüki“ kvaliteet ei ole mitte ainult ajas, vaid ka ühe tüki piires kõikuv. Magistritöö 

käigus tehtud intervjuude põhjal julgeb autor öelda, et aastal 2014 on Liivimaa 

Lihaveise toodete tarbijad toote kvaliteediomadustega rahul, seega liigutakse õige 

eesmärgi suunas, kasutades selleni jõudmiseks õigeid vahendeid.  

Pidevalt räägitakse toodetele lisaväärtuse andmisest, mitte lihtsalt tooraine müümisest. 

Autor on arvamusel, et lihaveiste lihaste müümine ongi lihaveise rümbale (toorainele) 

lisaväärtuse andmine.  

Lihaste müügilt on võimalik teenida suuremat tulu kui lihtsalt rümba müügilt. 

Loomulikult kaasnevad lihaste lõikamisega ja säilitamisega mitmesugused kulud, mis 

võivad olla esialgu küllaltki suured. Samas leiab autor, et tootmismahu ja seeläbi ka turu 

suurenemise tulemusena on võimalik lihaste müük viia kasumisse, seda eriti juhul, kui 

jätkata tarbija teadlikkuse suurendamist lihaveise lihast läbi erinevate turunduskanalite 

ja –võtete. 
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Lihaveise kasvatuse tootmise tasuvust on võimalik hinnata tulude ja kulude vahena. 

Magistritöös kasutati selleks kattetulu I arvutamise põhimõtteid. Sageli võetakse 

kattetulu arvestamisel arvesse ka erinevate toetuste osa põllumajandustegevuses. 

Lihaveiste puhul on võimalik taotleda iga rohumaaveise kohta ehk iga karjatatava veise 

kohta karjatamistoetust. Magistritöö autor ei pidanud erinevate toetuste arvessevõtmist 

vajalikuks, kuna lõppkokkuvõtteks võiks ka toidutootmine iseend ära majandada. 

Kattetulu analüüsist selgub, et analüüsis kasutatud loomade põhjal jääb lihaveise 

kasvatuse kattetulu negatiivseks. Siinkohal tahab autor rõhutada, et kattetulu esimese 

taseme negatiivsuse põhjuseks on kindlasti see, et kasvatajad peavad loomi liiga kaua, 

suurendades seega söötmiskulusid, mis tegelikkuses enam lisatulu juurde ei too. Autor 

soovitab siinkohal lihaveise kasvatajatel enam jälgida kasvatatavate veiste massi-iivet, 

kaaluda loomi ning realiseerida loomad hetkel, kui nende juurdekasv on märgatavalt 

aeglustunud või peatanud. Loomulikult on oluline rõhutada, et kõrge massi-iibe 

saavutamiseks on hädavajalik loomale juurdekasvuks vajalikus koguses kvaliteetse 

sööda andmine.  

Kuna antud töö raames ei ole uuritud pigem loomakasvatusvaldkonda jäävat teemat – 

kui kiiresti saavutab rohumaaveis teatud kaalu, siis seda teemat pikemalt käsitleda ei 

saa. Küll  aga tasub antud teemat uurida põhjalikumalt, saavutamaks rohumaaveiste 

kasvatuse võimalikult suurt kasumlikkust. 

Magistritöö autor on arvamusel, et antud töö annab mõtlemisainet nii mõnelegi 

lihaveise kasvatajale analüüsimaks oma tootmist põhjalikumalt. Samuti annab 

magistritöö mitmeid ideid, mida erinevates valdkondades edasi uurida, et lihaveise 

kasvatus ja veiseliha väärindamine kasumlikumad oleksid.   
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada anguse ja herefordi tõugu rohumaaveiste 

erinevate lihaste suurust mõjutavad tegurid ja analüüsida rümba väärtust.  

Magistritöö eesmärgi täitmiseks püstitati kolm uurimisülesannet, millest esimene oli 

selgitada kvaliteetse veiseliha tunnused. Kvaliteetse liha tunnustena tuuakse 

magistritöös välja liha õrnus, mahlakus, marmorsus, värvus ja maitse. Kõik need 

omadused on omavahel seotud ning peamiselt organoleptiliselt tunnetatavad. Kuna 

tegemist on maitsmis- ja nägemismeele abil tunnetatavate omadustega, siis on nende 

omaduste hindamine subjektiivne. Nii palju kui on erinevaid inimesi on ka erinevaid 

eelistusi.  

Mõõdetavate liha kvaliteeti mõjutavate omaduste hulgas tuuakse magistritöös välja 

lihakusklass ja rasvasusklass, liha lõikusskeemi järgimine ja liha pH tase. Lihakus- ja 

rasvausklassi hindamisel kasutatakse SEUROP süsteemi, mille puhul on ette antud 

kindlad parameetrid, mille alusel rümpa rasvasuse ja lihakuse alusel klassifitseeritakse. 

Kuna tegemist on inimese subjektiivse hindamisega võib siiski erineda varieeruvusi ühe 

ja sama rümba klassifikatsiooni määramisel. Liha lõiksusskeemi olemasolu ja lihuniku 

vilumus liha lõikamisel on vajalikud ühtse ja kindla kvaliteediga lihaste saamiseks.  

Üldiselt mõjutavad lihaveise liha erinevaid kvaliteediomadusi looma söötmisviis, tõug 

ja tapavanus. Looma söötmine võib toimuda intensiivselt teraviljanuumal või 

ekstensiivselt rohusöödal (rohusöödal kasvanud loomade (grass-fed beef) rümpadelt on 

kogutud magistritöö analüüsis kasutatavad andmed). Looma söötmisviisist olenevad nii 

eelnevalt loetletud mõõdetavad kui ka organoleptiliselt tunnetatavad 

kvaliteediomadused. Liha kvaliteet sõltub ka looma tõust ja vanusest. Magistritöös 

kasutati kaht tõugu loomade rümpadelt (angus ja hereford) kogutud andmeid. Kuna 

need kaks tõugu on väga sarnased, siis ei ole antud magistritöös välja toodud looma 
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tõuga seotud mõjureid. Tegemist on kahe väga sarnaste omadustega tõuga. Küll on 

magistritöös kasutatud erineva realiseerimisvanusega loomade rümpadelt kogutud 

andmeid. Vanuse mõju erinevate lihaste kaalude kujunemisel on leidnud antud töös ka 

kinnitust.  

Magistritöö teise uurimisülesandena sooviti uurida erinevate lihaste kaalusid mõjutavaid 

tegureid. Analüüsi teostamiseks kasutati mitmest regressiooni. Täpsemalt uuriti üheksa 

lihaste/toodete grupi kaalu kujunemist mõjutavaid tegureid. Analüüsiobjektideks olid 

sisefilee, välisfilee, antrekoodi, aba, kaela, esiselja ja rinna kaalud, lisaks uuriti trimmi 

kogukaalu ja kontide kogukaalu mõjutavaid tegureid. Analüüs on teostatud andmete 

põhjal, mis pärinevad loomadelt realiseerimisvanusega 13…32 kuu vahel. Lihaste kasv 

ajas ei ole lineaarne ega lõputu.  

Regressioonivõrrandite konstrueerimisel oli sõltumatuteks muutujateks maakonnad, 

kust loomad pärinesid. Kuid tulenevalt suhteliselt väikesest analüüsi andmemahust neid 

tulemusi eraldi välja ei toodud, ei analüüsitud ega kommenteeritud. Autor on arvamusel, 

et suurema andmemahu juures tasub kindlasti uurida erinevate maakondade ning sealse 

mulla boniteedi ja taimestiku mõju looma massile, seal hulgas erinevate lihaste 

kaaludele.  

Regressioonivõrranditest selgus, et kõrgema väärtusega lihaste (sise- ja välisfilee, 

antrekoot) kaalusid mõjutab enim looma eluskaal. Eluskaal kui suur lihase kaalu 

mõjutaja on loogiline mõjur, kuna kõik lihased pärinevad elusorganismilt. Positiivset 

mõju väärtuslike lihaste kaaludele avaldasid veel rümba lihakusklass ja rasvasusklass. 

Vähemväärtuslike lihaste kaalusid mõjutasid lisaks eelnevalt mainitud eluskaalule, 

lihakus- ja rasvasusklassile ka looma tapavanus ja sünnikuu.  

Kolmanda uurimisülesandena uuriti erinevaid lihaveise kokkuostuhindasid ja lihaveise 

müügi majanduslikku tasuvust. Liha kokkuostu hinda mõjutavad oluliselt erinevad 

kriteeriumid, mille kokkuostja on veiselihale seadnud. Tegemist võib olla üksikute 

tingimustega nagu MTÜ-s Liivimaa Lihaveis, kust pärinevad magistritöös kasutatavad 

andmed ning kus rümbakilo hind sõltub looma rümbakaalust. Rakvere Lihakombinaadis 

aga näiteks sõltub tapalooma majanduslik väärtus lisaks rümbakaalule ka rasvasus- ja 
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lihakusklassist. Tootjatele on samas seatud veel mitmeid lisatingimusi kokku ostetavale 

loomale, nagu näiteks looma tõud, tõupuhtus, vanus, pidamisviis ja sööt.  

Analüüsist selgus, et üks ja sama rümp on erinevate kokkuostjate juures erineva 

väärtusega. Valdavalt on rohumaaveiseid siiski kasumlikum müüa Liivimaa 

Lihaveisele. Analüüsis lähtuti majandusliku hinnangu andmisel mitte lihaveise terve 

rümba müügihinnast, vaid sellest lõigatud lihaste väärtusest. Seejuures on tegemist juba 

rümba väärindamisega.  

Samas on oluline mõista, et kõik tootjad ei saa hakata müüma oma lihaveiseid 

erinevateks lihasteks lõigatuna. Selleni jõudmiseks tuleks tootjal mitmekesistada 

tootmist. Toimuma peaks spetsialiseerumine müügitegevusele, samas tuleks leida 

realiseeritavatele rümpadele ja/või lihastele ning lihaste väljalõikamisest saadavale 

lihale ka tarbijad. Eesti aga ei ole nii suur riik, et igal veisekasvatajal võiks olla oma 

lihatööstus, see ei ole lihtsalt majanduslikult tasuv.  

Lihaveise müügi majandusliku tasuvuse poole pealt analüüsiti olemasoleva andmemahu 

piires kattetulu metoodika alusel kattetulu esimest taset ehk kogutoodangu väärtuse ja 

muutuvkulude vahet.  

Magistritöös kasutatud andmetest selgus, et lihaveise kasvatamine ei ole valdavalt 

majanduslikult kasumlik tegevus. Selle põhjusena toob autor välja loomade liiga pika 

pidamisaja. Loomi ei realiseerita ilmselt õigel hetkel, vaid neid peetakse kauem, 

lootuses, et looma kehamass veel suureneb. Tegelikkuses aga kasvatatakse sellega 

loomale tehtavaid kulusid niivõrd, et need ületavad märgatavalt loomalt saadavat tulu, 

tulemuseks negatiivne majandustulem. Valdavalt negatiivse kattetulu I võiks 

kasumlikule poolele viia toetused, kuid teotustele ei tohiks majandustegevuses lootma 

jääda.  

Magistritöö analüüsist selgus, et Eestis enim levinud veisetõud angus ja hereford 

võiksid oma tapaküpsuse saavutada 15 kuu vanuselt. Loomade realiseerimisel 15 kuu 

vanuselt oleksid muutuvkulud väiksemad ning tootmine kasumlik. Kuna tootjal ei ole 

võimalik mõjutada turu kokkuostuhindasid, siis on mõistlik tootmise kasumlikkuse 

suurendamiseks jälgida kulusid. Suurima muutuvkulu, see tähendab söödakulu 
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kokkuhoid on võimalik vaid juhul, kui loomad realiseeritakse kohe peale looma massi-

iibe maksimumi ja enne selle langust. Looma kõrge ja kiire massi-iibe saavutamiseks 

tuleb looma sööta kvaliteetse söödaga ning piisavas koguses.  

Magistritöö autor leiab, et töö eesmärk on täidetud: uuritud on anguse ja herefordi tõugu 

rohumaal kasvanud lihaveiste erinevate lihaste suuruseid mõjutavaid tegureid ning 

teostatud on analüüs rümba väärtuse kohta.  

Autor leiab, et antud magistritööst saavad kasu ennekõike rohumaaveise kasvatajad. 

Magistritöö pakub mõtlemisainet kasvatajatele toodetava liha realiseerimise osas ning 

aitab mõista tagamaid, miks kokkuostjatel on teatud kriteeriumid ostetava liha osas. 

Magistritöö annab kasvatajale nõu selle osas, kuidas lihaveise rümpa kõige kasulikumalt 

väärindada, soovitades kasvatajatel pöörata tähelepanu looma tapaküpsuse saabumisele. 

Vajadusel tuleb selle teada saamiseks igapäevaselt teha veidi lisatööd ning soetada 

endale kaal.  

Magistritöö pakub välja mitmeid teema edasiarendusi ning edaspidiseid 

uurimisvaldkondi. Olgu selleks siis maakonna ja selle mulla boniteedi ning taimestiku 

mõju uurimine liha kvaliteedile ja seeläbi lihaste suurusele. Kaaluda tasuks  ka 

rohumaaveise massi-iibe põhjalikumat uurimist ning sidumist majanduslike andmetega, 

et saada lihaveise väärindamisest maksimaalset tulu.  
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Sõltuv muutuja 
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Välis-

filee 

Antre-

koot 
Rind Aba 

Esi-

selg 
Kael 

Trimmi 

kogukaal 

Kontide 

kogukaal 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

Sisefilee Y1 1                 

Välisfilee Y2 0,5848 1               

Antrekoot Y3 0,1346 0,3266 1             

Rind Y4 0,5598 0,7270 0,3728 1           

Aba Y5 0,5534 0,6299 0,5019 0,7728 1         

Esiselg Y6 0,1524 0,3285 0,1073 0,1548 0,1970 1       

Kael Y7 0,3628 0,5772 0,3644 0,6987 0,6795 0,0256 1     

Trimmi 

kogukaal 
Y8 

0,4378 0,5606 0,3164 0,4676 0,5182 0,5238 0,3874 1   

Kontide 

kogukaal 
Y9 

0,5220 0,6550 0,3947 0,6796 0,7468 0,2417 0,5998 0,5340 1 

 

 

Sõltumatu 

muutuja 

 

 

 

 

Looma 

eluskaal 

Sünni-

aeg 

Tapa-

vanus 

Lääne-

maa 

Lääne-

Virumaa 

Valga-

maa 

Võru-

maa 

Rasvasus-

klass 

Lihakus-

klass 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

Looma 

eluskaal 
X1 

1                 

Sünni-aeg X2 0,2037 1               

Tapa-

vanus 
X3 

0,3582 -0,0351 1             

Lääne-

maa 
X4 

0,6706 0,4043 0,4700 1           

Lääne-

Virumaa 
X5 

-0,1064 0,0057 -0,4442 -0,3717 1         

Valga-

maa 
X6 

-0,2383 -0,2587 0,1582 -0,4213 -0,1225 1       

Võrumaa X7 -0,5206 -0,2227 -0,2159 -0,5129 -0,1492 -0,1691 1     

Rasvasus-

klass 
X8 

0,7294 0,3826 0,4128 0,7025 -0,3764 -0,1620 -0,4427 1   

Lihakus-

klass 
X9 

0,0351 -0,1665 0,2040 -0,0245 0,0687 -0,1350 -0,0374 0,0077 1 
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Lisa 5. Sisefilee regressioonanalüüsi tulemused ja neid 

iseloomustav joonis 

Regression Statistics   

    Multiple R 0,819444 

    R Square 0,671488 

    Adjusted R Square 0,634987 

    Standard Error 0,328234 

    Observations 41 

    ANOVA 

       df SS MS F Significance F 

Regression 4 7,927855493 1,981963873 18,39627 2,59868E-08 

Residual 36 3,878542555 0,107737293     

Total 40 11,80639805       

    Coefficients Standard Error t Stat P-value 

  Intercept 0,886149106 0,511877846 1,731173 0,091984476 

Looma eluskaal X1 0,003097499 0,001210352 2,559173 0,014839402 

Lääne-Virumaa X5 -0,435704852 0,204342282 -2,13223 0,039880538 

Võrumaa X7 0,436438183 0,169572814 2,573751 0,014323392 

Rasvasusklass X8 0,202678603 0,067861803 2,986637 0,005050546 
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Lisa 6. Välisfilee regressioonanalüüsi tulemused ja neid 

iseloomustav joonis 

Regression Statistics   

    Multiple R 0,875918333 

    R Square 0,767232926 

    Adjusted R Square 0,741369917 

    Standard Error 0,547898733 

    
Observations 41 

    ANOVA 

     
  df SS MS F Significance F 

Regression 4 35,62121901 8,905304753 29,66526235 5,95866E-11 

Residual 36 10,80694879 0,300193022     

Total 40 46,4281678       

    Coefficients Standard Error t Stat P-value 

  Intercept -1,18740207 0,72742214 -1,632342494 0,111325291 

Looma eluskaal X1 0,012182653 0,001345516 9,054260698 8,23859E-11 

Sünniaeg X2 -0,162228135 0,130543743 -1,242710919 0,222008129 

Valgamaa X6 -0,786100003 0,280497776 -2,80251777 0,008113632 

Lihakusklass X9 0,188300859 0,072138058 2,610284566 0,013101832 
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Lisa 7. Antrekoodi regressioonanalüüsi tulemused  

Regression Statistics   

    Multiple R 0,828259 

    R Square 0,686014 

    Adjusted R Square 0,641158 

    Standard Error 0,55414 

    Observations 41 

    ANOVA 

       df SS MS F Significance F 

Regression 5 23,4816902 4,696338041 15,29395266 5,65217E-08 

Residual 35 10,74750492 0,307071569     

Total 40 34,22919512       

    Coefficients Standard Error t Stat P-value 

  Intercept -0,055045009 0,848339579 -0,064885584 0,948634295 

Looma eluskaal X1 0,01193705 0,002162627 5,519698542 3,31952E-06 

Tapavanus X3 0,23330911 0,052481868 4,445518437 8,4528E-05 

Läänemaa X4 -0,728545174 0,273739888 -2,661450546 0,01166855 

Lääne-Virumaa X5 0,769318611 0,360077877 2,136533954 0,039704535 

Rasvasusklass X8 -0,11534971 0,116225873 -0,99246155 0,327784568 
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Lisa 8. Rinna regressioonanalüüsi tulemused ja neid 

iseloomustav joonis 

Regression Statistics   

    Multiple R 0,82801334 

    R Square 0,68560609 

    Adjusted R Square 0,65067343 

    Standard Error 1,15495312 

    
Observations 41 

    ANOVA 

     
  df SS MS F Significance F 

Regression 4 104,7205109 26,18012773 19,62650868 1,20149E-08 

Residual 36 48,02100128 1,333916702     

Total 40 152,7415122       

    Coefficients Standard Error t Stat P-value 

  Intercept -2,831266167 1,454297663 -1,946827144 0,059390524 

Looma eluskaal X1 0,01985329 0,003118105 6,367102238 2,2521E-07 

Sünniaeg X2 -0,689998348 0,269373818 -2,561490028 0,014756263 

Tapavanus X3 0,189328009 0,100509261 1,883687193 0,067704565 

Valgamaa X6 -1,416933118 0,601113337 -2,357181301 0,023971573 
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Lisa 9. Aba regressioonanalüüsi tulemused ja neid 

iseloomustav joonis 

Regression 

Statistics   

    Multiple R 0,866205454 

    R Square 0,750311888 

    Adjusted R 

Square 0,730066906 

    Standard Error 0,845046751 

    
Observations 41 

    ANOVA 

     

  df SS MS F 

Significance 

F 

Regression 3 79,39756038 26,46585346 37,06162277 3,0749E-11 

Residual 37 26,4218484 0,714104011     

Total 40 105,8194088       

    Coefficients Standard Error t Stat P-value 

  Intercept -3,661558892 1,246743096 -2,936899273 0,005674148 

Looma eluskaal X1 0,022033753 0,002332135 9,44789055 2,1079E-11 

Võrumaa X7 0,52564654 0,410891751 1,279282288 0,20876241 

Lihakusklass X9 0,175005456 0,107796696 1,623476994 0,112978049 
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Lisa 10. Esiselja regressioonanalüüsi tulemused ja neid 

iseloomustav joonis 

Regression Statistics   

    Multiple R 0,714031 

    R Square 0,50984 

    Adjusted R Square 0,455378 

    Standard Error 1,300267 

    
Observations 41 

    ANOVA 

     
  df SS MS F Significance F 

Regression 4 63,30873084 15,82718271 9,361348153 2,71461E-05 

Residual 36 60,86501306 1,690694807     

Total 40 124,1737439       

    Coefficients Standard Error t Stat P-value 

  Intercept -3,18784057 2,014456493 -1,582481717 0,122286599 

Looma eluskaal X1 0,021340778 0,004156074 5,134841431 9,94423E-06 

Sünniaeg X2 0,999519965 0,321983916 3,104254326 0,003704428 

Läänemaa X4 -2,004436318 0,593385822 -3,377964629 0,001765872 

Lihakusklass X9 0,304894615 0,168499971 1,809463896 0,078735098 
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Lisa 11. Kaela regressioonanalüüsi tulemused ja neid 

iseloomustav joonis 

Regression Statistics   

    Multiple R 0,876381 

    R Square 0,768044 

    Adjusted R Square 0,734907 

    Standard Error 1,686445 

    Observations 41 

    ANOVA 

       df SS MS F Significance F 

Regression 5 329,6042 65,92083 23,17814 3,3E-10 

Residual 35 99,54334 2,844095     

Total 40 429,1475       

    Coefficients Standard Error t Stat P-value 

  Intercept -10,9099 2,530977 -4,31056 0,000126 

Looma eluskaal X1 0,046959 0,006024 7,795033 3,71E-09 

Sünniaeg X2 -0,82362 0,427117 -1,92833 0,061957 

Tapavanus X3 0,463938 0,153062 3,031054 0,004564 

Valgamaa X6 2,323657 0,87817 2,646023 0,012119 

Rasvasusklass X8 -0,95285 0,339867 -2,8036 0,008188 
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Lisa 12. Trimmi kogukaalu regressioonanalüüsi tulemused  

Regression 

Statistics   

    Multiple R 0,906299 

    R Square 0,821378 

    Adjusted R Square 0,795861 

    Standard Error 8,1417 

    Observations 41 

    ANOVA 

       df SS MS F Significance F 

Regression 5 10668,59946 2133,719892 32,18897975 3,75028E-12 

Residual 35 2320,054776 66,28727932     

Total 40 12988,65424       

    Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value 

  Intercept -32,79466661 12,13160393 

-

2,703242441 0,01052407 

Looma eluskaal X1 0,217167665 0,028796162 7,541548878 7,74859E-09 

Tapavanus X3 -2,338889565 0,755746568 

-

3,094806732 0,003860131 

Valgamaa X6 9,445750937 4,245863902 2,224694704 0,032645871 

Rasvasusklass X8 3,379999446 1,517223109 2,227753734 0,032422433 

Lihakusklass X9 3,090321695 1,08648575 2,844327868 0,007385464 
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Lisa 13. Kontide kogukaalu regressioonanalüüsi tulemused  

Regression Statistics   

    Multiple R 0,913318 

    R Square 0,834151 

    Adjusted R Square 0,810458 

    Standard Error 4,867649 

    
Observations 41 

    ANOVA 

     
  df SS MS F Significance F 

Regression 5 4170,967383 834,1934767 35,20694637 1,0462E-12 

Residual 35 829,2900888 23,69400254     

Total 40 5000,257472       

    Coefficients Standard Error t Stat P-value 

  Intercept 4,043161038 7,343234873 0,55059672 0,58540761 

Looma eluskaal X1 0,157564243 0,017746061 8,878829108 1,72969E-10 

Tapavanus X3 -1,364631243 0,481609504 -2,833480715 0,007591608 

Läänemaa X4 8,881272581 2,756141268 3,222357534 0,002749094 

Valgamaa X6 4,386815048 2,904722316 1,5102356 0,139959565 

Rasvasusklass X8 -2,717666438 0,986687268 -2,754334151 0,009266517 
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Lisa 14. Kattetulu I väärtused veiste realiseerimisel Rakvere 

Lihakombinaadis, €/rümp 

Allikas: Autori koostatud kattetulu metoodika ja Rakvere Lihakombinaadi hinnakirja (02.2014) alusel 
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THE INFLUENCES OF MUSCLE WEIGHT AND CARCASS 

VALUE OF ANGUS AND HEROFORD BREEDS BEEF 

CATTLE 

Airi Kool 

SUMMARY 

The Master’s thesis is compiled in Estonian and consists of 89 pages. There are 4 tables 

and 9 charts. In the thesis there are 67 sources in the references.  

Beef production is more and more popularity gaining agricultural production direction 

in Estonia and elsewhere in the world. If we look at the beef cattle number in Estonia, it 

has significantly grown during the recent years. In the beginning of the year 2014 there 

were more than 59 000 beef cattle in Estonia.   

In the local market of Estonian beef cattle there has arisen a situation, where foreign 

beef collectors are ending up their businesses in Estonia. Cattle breeders need to sell 

their beef cattle to larger and smaller butcheries where procurement price depends on 

different principles.  

The aim of this Master´s thesis is to find out different factors that affect muscles weight 

for Angus and Hereford breeds grass-fed beefs and to analyze the value of carcass.  

To achieve the aim of the Master´s thesis, an overview of the beef cattle spread in 

Estonia and elsewhere in the world has been given, quality traits and factors affecting 

the quality of the beef meat have been discussed. Different factors that affect 

muscles/products weight are being analyzed and the buying up of beef meat and 

economic return of sales in Estonia are being evaluated.  



88 

 

In the part of materials and methodology there is given an overview of records used for 

analyzes in the Master´s thesis. The methodology part presents econometric model, 

particularly it is concentrated on the regression model. Also an overview of expert 

opinion as a data collection method has been presented. To give an economical 

estimation of different procurement prices to give the value of carcass have been used. 

Also, the first level of gross margin is used, known as the difference between revenues 

and variable costs.  

Based on the results of analyzes about quality characteristics of beef meat there are two 

types of characteristics, measurable and organoleptic. Measurable characteristics are 

conformation class and fatness class, meat cutting following the scheme and meat pH 

ratio. Organoleptic characteristics are tenderness, marbling, color and flavor of the beef 

meat. There are three main determinants of beef meat quality: cattle breed, age at 

slaughter and feeding. 

In the Master’s thesis different factors affecting muscles/products weight were analyzed 

for cattle that were aged 13 … 32 months at slaughter. In this analyze following 

muscles/products were used: tenderloin, sirloin, entrecote, shoulder, neck, chuck, 

brisket, trimming and bones total weight. As a result of multiple regressions there is an 

influence that the live weight, conformation class and fatness class, age at slaughter and 

birth time has a positive effect on the muscles/products weights.  

As a result of the carcass value analyze it occurs that value of the beef cattle 

carcass/meat depends on to whom, for what purpose and conditions the carcass has been 

sold. Meat procurement prices are significantly affected by different type of collector 

criterions for beef meat quality.  

Based on the analyze, cattle with smaller carcass weight are more profitable to sell to 

NGO Liivimaa Lihaveis and cattle with larger carcass weight (over 300 kg) is rational 

to sell to large meat butchery like Rakvere Lihakombinaat. Most profitable would be to 

sell the carcass by different types of muscles, but this means that cattle breeder needs to 

reform the production and start with new corporate structure.  
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As a result of gross margin I analyze there was seen that beef cattle is marketed 

unprofitably based on data used in this Master´s thesis. The problem is, that cattle is 

marketed too late  feeding costs appreciably excess revenues.  

Beef cattle should be marketed at the age of 15 months or around this age. In this case it 

is possible to achieve profitable production. In order to reach beef cattle ripe for the 

slaughter at the age of 15 months, animals need to be fed with quality feed and in 

sufficient quantity. This is needed in order to get sufficient energy that allows cattle 

carcass to gain muscle weight.  

The author of Master´s thesis sees a number of opportunities for further work to 

continue. The impact of county and it´s vegetation on soil quality rating on animal’s 

various muscles of weight-making could be analyzed. Also, further research for weight 

cattle’s weight gain is needed in order to know the point when beef cattle marketing is 

most profitable.  
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