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SISSEJUHATUS

Piimatootmine on olnud läbi aegade oluline tootmisharu Eestis. Suuremad farmid

jätkavad aktiivselt tootmist, kuid väiksemate piimatootmisettevõtete seas on tootjaid,

kes aina tiheneva konkurentsi tõttu on tegevuse lõpetanud. Seoses loomade

heaolunõuete suurenemisega on aina enam hakatud rõhku panema loomade tervisele,

kuna hea tervis on piimatootmises edu võtmeks. Viimastel aastatel on tehtud aina enam

ka investeeringuid piimafarmide uuendamisse ja arendamisse. Investeeritakse

heaolunõudeid silmas pidades, vajadusest amortiseerunud hooned ja tehnoloogia

uuendada ning eesmärgiga läbi veiste heaolu suurenemise parandada tootmistulemusi.

Piimatootmisettevõtte edukuseks on vajalik toota kvaliteetset toodangut võimalikult

suures koguses ja madalate kuludega. Keskmise väljalüpsi kasvuga kaasneb aga

loomade produktiivse ea vähenemine ning sageneda võivad ka terviseprobleemid.

Probleemid karja tervisega tõstavad karja taastootmise ja veterinaarkulusid ning

vähendavad toodangut. Selleks, et vältida ettevõtte kulude suurenemist ning toodangu

vähenemist, on oluline teada, kuidas piimakarjas esinevad udara-, jäseme- ja

sigimisprobleemid avaldavad mõju ettevõtte olulisematele majandustulemustele.

Kõige enam levinud terviseprobleemid piimalehmade seas on udaraga seonduvad

probleemid, sigimis- ning jäsemeprobleemid, mille tõttu prakeeritakse ka kõige enam

piimalehmi karjast välja [Eesti jõudluskontrolli…2013, lk 17]. Sellest tulenevalt on

käesoleva magistritöö eesmärk välja selgitada, millised on peamised piimakarja udara

tervist, sigivust ja jäsemete tervist mõjutavad tegurid ning kuidas mõjutavad

piimalehmade udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemid ettevõtte majandustulemusi. Töö

tulemused on abiks piimatootjatele, suunamaks rohkem tähelepanu piimalehmade

tervislikule seisundile ning vältimaks terviseprobleemidest tulenevate kulude

suurenemist, seejuures silmas pidades kvaliteetset ja võimalikult kõrget piimatoodangut.

Magistritöö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused:
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1. Millised on Eesti tüüpilised piimakarja pidamiskeskkonnad?

2. Kuidas pidamiskeskkond mõjutab piimalehmade udara-, sigimis- ja

jäsemeprobleemide esinemissagedust?

3. Kuidas nimetatud terviseprobleemid mõjutavad ettevõtte majandustulemusi?

Käesolev magistritöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis antakse erialasele

kirjandusele tuginedes ülevaade Eesti piimanduse hetkeseisust ning kirjeldatakse ka

põhilisi piimalehmade pidamiskeskkondi ning tegureid, mis põhjustavad veiste udara-,

sigimis- ja jäsemeprobleeme. Samuti antakse ülevaade sellest, kuidas nimetatud

terviseprobleemid mõjutavad piimatootjate majandustulemusi. Teises peatükis

kirjeldatakse töö eesmärgi täitmiseks kasutatavaid andmeid ning metoodikat. Antakse

ülevaade peamistest andmeallikatest ning andmete analüüsimeetoditest. Kolmandas

peatükis tuuakse välja andmete analüüsi tulemused ning arutletakse pidamiskeskkonna

ja terviseprobleemide vaheliste seoste ning nende mõju üle piimatootmisettevõtete

majandustulemustele. Ülevaade olulisematest tulemustes kajastatakse ka kokkuvõttes.

Suuremad tabelid, regressioonanalüüside kokkuvõtted ja korrelatsioonimaatriksid on

välja toodud töö lisadena. Magistritöö lõppu on lisatud inglise keelne kokkuvõte töö

käigus selgunud olulisematest faktidest ning tulemustest.

Magistritöö koostamisel kasutatakse Eesti Maaülikooli poolt 2013. aastal läbiviidud

piimatootmise ja teraviljakasvatuse tehnoloogiate küsitluse andmeid, Jõudluskontrolli

Keskuse andmeid ja Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi FADN andmeid.

Töö teoreetilise osa koostamisel on kasutatud mitmeid eesti- ja  inglisekeelseid

piimatootmise alaseid teadusartikleid ning erinevaid piimatootmis- ja majandusalaseid

kirjandusallikaid.

Sarnast metoodikat kasutades ei ole Eestis piimakarja terviseprobleemide mõju ettevõtte

majandustulemustele uuritud. Kuna selliseid andmeid ei ole varem Eestis keegi

analüüsinud, siis on käesoleva töö käigus peamiselt otsitud olulisemaid seoseid,

mistõttu on ka korrelatsioonimaatriksid mahukad ning majandustulemuste osas on

koostatud palju ühe muutujaga regressioone.
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MÕISTED

Aretusväärtus – geenide väärtus, mis antakse edasi põllumajandusliku looma

järglasele.

Ind – emasloomal tekib suguiha isaslooma vastu ning ta laseb end paaritada.

Kaubalisus – müügitoodangu osakaal kogutoodangust.

Karja taastootmine – karjast välja praagitud loomad asendatakse uute noorloomadega.

Kinnisperiood – periood, mille jooksul lastakse lehma piimanäärmetel puhata ja

näärmekoel uueneda, perioodi soovituslikuks pikkuseks on 60 päeva, kuid sõltuvalt

riigist ka lühem.

Laktatsiooniperiood – soovituslikult 305-päevane lüpsiperiood, mis järgneb

poegimisele ning kestab järgmise poegimiseni.

Piimajõudlus – rasva ja valku sisaldav lehmapiima toodang mingil teatud ajaperioodil.

Jõudlusvõime võrdlemisel võetakse tavaliselt aluseks 305-päeva piimatoodang või

eluajatoodang.

Somaatilised rakud – looma keharakud, mida on piimas rohkem laktatsiooni alguses

ning lõpus, innaajal ning haigustest tingituna. Somaatiliste rakkude arvu kasutatakse

piima kvaliteedi hindamisel.

Tiinus – ajavahemik emaslooma viljastumisest kuni poegimiseni.

[Ma et al 2000, p 264; Piimaveiste jõudluskontrolli… 2013, lk 13-16; Kiiman 2003, lk

11; Tõuaretustöö] (Poikalainen 2006, lk 70, 159, 165-166; Ball, Peters 2004, p 92;

Manske 2002, p 47)
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1.1. Piimatootmine Eestis
Eesti piimanduses on viimaste aastate jooksul toimunud mitmeid muutusi. Vaatamata

2008. aastal alanud rahvusvahelistele majandusraskustele, vähenenud välismaisele

nõudlusele ning sellest tingituna tekkinud suurele piima ülejäägile koduturul, on

piimandusega tegelevad ettevõtted suutnud oma positsiooni säilitada ja olukorda isegi

parandanud. Piimatootmine on säilitanud esikoha põllumajandussektoris, tõusmas on

konkurentsivõime ja paranemas jätkusuutlikkus, mis tulenevad efektiivsemast

tootmistegevusest ja keskkonnasäästlikumast mõtteviisist. Kuigi 1980.-1991. aastatel

toodeti Eestis ligi 30-40% rohkem piima kui 2013. aastal, on Eestil siiski maailma

toidunappust silmas pidades suured võimalused piima ja piimatoodete tootmiseks ning

eksportimiseks. [Eesti piimanduse…2012, lk 6-7; PM10 2013; Uku 2012, lk 41]

Eestis kasvatatakse peamiselt kaht tõugu piimalehmi: eesti punast ja eesti holsteini

tõugu. Vähem kasvatatakse eesti maatõugu piimaveiseid. 2012. aastal moodustasid

ligikaudu 79% kasvatatavatest piimaveistest holsteini tõugu lehmad ning ligikaudu 20%

eesti punast tõugu lehmad. Maatõugu lehmade osakaal on vaid ligikaudu 0,5% ning

muid tõuge umbes sama palju. Aastate jooksul on vähenenud punase karja ja maatõugu

lehmade arv ning aasta aastalt on suurenenud holsteini tõugu lehmade arv. [Eesti

jõudluskontrolli…2013, lk 9]

Piimatootmisettevõtete arv on  aastate jooksul vähenenud (Joonis 1). 2012. aasta lõpus

oli Eestis 3003 piimatootjat ehk 290 tootja võrra vähem kui eelneval aastal. Eestis

moodustab üle poole piimatootjatest väikeettevõtted, kellel on karjas kuni kaks lehma.

Aastatel 2008-2012 on aga näha väiksemate piimatootjate osatähtsuse vähenemist ning

suurenemas on suuremate karjade osatähtsus. Piimatootjate arvu vähenemine on

toimunud põhiliselt väiksemate tootjate arvelt. Piimatoodangu suurust aga piimatootjate

vähenemine väikeste tootjate arvelt oluliselt ei mõjuta, kuna suuremate karjade kasvav

piimajõudlus katab ka tegevuse lõpetanud tootjate poolt saamata jäänud toodangu.

Suurema osa piimatoodangust toodavadki suuremad piimatootjad, ning ainult 20%

1. EESTI PIIMANDUS, PIIMAKARJA TERVIS JA MÕJU
MAJANDUSTULEMUSTELE
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toodangust toodetakse väiksemate piimatootjate poolt [Põllumajandussektori…2013, lk

8].

Allikas: [Põllumajandussektori…2013, lk 29]

Joonis 1. Piimatootjate protsentuaalne jagunemine piimalehmade arvu järgi aastatel

2008-2012.

Küll on aga piimatootjate arvu üldine vähenemine mõju avaldanud piimalehmade arvu

muutustele. Statistikaameti ja Jõudluskontrolli Keskuse andmetel on (Tabel 1)

piimalehmade arv aastate 2005-2013 jooksul vähenenud ligikaudu 16 000 looma võrra,

kuid koguarv on püsinud sarnasel tasemel – 2013. aastal oli Eestis piimalehmade arv

97,1 tuhat. Võttes arvesse aga 2009. aasta majanduskriisi madalseisu, on Eesti

piimatootmises näha üldist kasvutrendi. Piima kogutoodang oli 2009. aastal alanud

majandusraskuste tõttu aastatel 2009 ja 2010 küll madalam kui enne kriisi, kuid juba

2011. aastal saavutati kriisieelne toodangutase. 2013. aastal oli piimatoodang

vaadeldava perioodi kõrgeim – 762,3 tuhat tonni.
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Tabel 1. Piimatoodang (tuhandetes tonnides), piimatoodang lehma kohta
(kilogrammides), piimalehmade arv (tuhandetes), rasvasisaldus (protsentides),
valgusisaldus (protsentides) ja somaatiliste rakkude arv (tuhandetes milliliitri kohta)
Eestis aastatel 2005-2013

Aasta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Piimatoodang,
tuhat tonni 670,4 692,0 692,4 694,2 671,0 676,0 693,0 721,2 762,3
Piimatoodang
lehma kohta 5886 6285 6484 6781 6838 7021 7168 7526 7824
Piimalehmade arv,
tuhat 112,8 108,4 103 100,4 96,7 96,5 96,2 96,8 97,1

Rasv, % 4,21 4,17 4,15 4,12 4,14 4,11 4,10 4,04 4,00

Valk, % 3,44 3,40 3,38 3,41 3,42 3,38 3,42 3,44 3,42

SRA, tuhat/ml 385 397 396 391 389 383 369 369 339

Allikas: [PM09 2013; PM10 2013; PM12 2013; PM1740 2014; PM170 2014; Eesti

jõudluskontrolli…2013, 2012, lk 10; 2011, 2009, 2007, 2006, lk 15]

Piima keskmine rasvasisaldus on aasate jooksul vähenenud, valgusisaldus aga on

aastatel 2005-2013 püsinud vahemikus 3,38%-3,44%. Rasvasisalduse vähenemine

kaasneb peamiselt piimatoodangu suurenemisega lehma kohta [Eesti

piimanduse…2011, lk 22]. Somaatiliste rakkude hulk ühe milliliitri kohta on võrreldes

2005. aastaga aga 2013. aastaks vähenenud 13,7% võrra, viidates piima kvaliteedi

paranemisele.

Aastad 2009 ja 2010 olid piimatootjate jaoks raskemad, kuna välisturgudel vähenes

nõudlus Eesti piimatootjate piima järele ning lisaks (tabel 1) on vähenenud ka lehmade

arv, mis tuleneb tõenäoliselt väiksemate tootjate poolsest piimatootmise lõpetamisest,

kuna majanduskriisiga kaasnes üldine hinnakasv turul, kuid piima kokkuostuhind langes

ja väiksemad piimatootjad olid sunnitud kahjumliku tootmistegevuse tõttu tegevuse

lõpetama.

Selleks aga, et piimakarjakasvatajate jaoks oleks tootmistegevus kasulik, on vajalik, et

piimatootmisest saadav tulu oleks kulude kõrval võimalikult suur. Oluline osa tulust

saadakse piima müügist, mis on suuresti sõltuv piima kokkuostuhindadest.

Kokkuostuhinnad on aga aastate jooksul olnud üsna muutuvad (Joonis 2).
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Allikas: [PM18 2014]

Joonis 2. Keskmine piima kokkuostuhind (eurot tonn) aastatel 2005-2014 (märtsikuu
seisuga)

Kõige madalama hinna eest osteti toorpiima kokku majanduskriisi alguses, aastal 2009,

olles vaadeldava perioodi madalaim. Piima kokkuostuhind langes nimetatud aastal

vähenenud nõudluse mõju tõttu Eesti piima järele. 2014. aasta märtsiks on aga

keskmine toorpiima kokkuostuhind kasvanud 47,9% võrra ehk 403,31 euroni tonni eest,

olles läbi aegade kõrgeim. Kokkuostuhinna tõus on suuresti tingitud piima kvaliteedi

tõusust, mis tuleneb kaasaegsemate lüpsiseadmete kasutamisest ning väiksemate

piimatootjate osatähtsuse vähenemisest. Piima kokkuostuhinda mõjutab ka aastatega

suurenenud kokkuostetava piima kogus eelkõige ekspordi kasvu tõttu naaberriikidesse.

Eesti toodete järgi on rahvusvahelistel turgudel nõudlus kasvanud, mistõttu mõjutab

samuti piima kokkuostuhinna kasvu. Kvaliteetsema piima kokkuostuhind on ka kõrgem.

Piimatoodete hind maailmaturul, aga ka muude toodete, teenuste  ja tooraine hinnad,

mis mõjutavad piimatoodete tootmist ja turustamist, aga mõjutab omakorda hinda, mida

makstakse toorpiima eest Eesti tootjatele. [Uku 2012, lk 40, 42; Karisalu et al 2013, lk

9; Põldaru et al 2013, lk 29, 31]

Seoses vajadusega vanu lehmalautu rekonstrueerida ja kulusid kokku hoida, ning

piimalehmade heaolu, tervist ja ühtlasi piimatoodangu suurendamist silmas pidades,

investeerivad piimatootjad aina enam piimafarmide uuendamisse ja arendamisse.

Toetuste abiga investeeritakse peamiselt vanade lautade rekonstrueerimisse ning

ehitatakse uusi lautasid. Aastatel 2001-2006 toetati põllumajandusettevõtjaid SAPARD
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programmi raames põllumajandustootmise investeeringutoetuse läbi piimatootmise ja

loomalautade, samuti sõnnikulaotuse ja taime- ning seemnekasvatuse vastavusse

viimisel Euroopa Liidu nõuetega. Kokku toetati põllumajandustootmist sellel perioodil

ning selle meetme raames 40,8 miljoni euroga. Eesti maaelu arengukava 2007-2013

meetme „Investeeringud loomakasvatusehitistesse“ raames toetati eesti piimatootjaid

57,1 miljoni euroga. [Eesti Maaelu…2013, lk 6-7; SAPARD programm… 2007, lk 3,

63] (Poikalainen 2006, lk 304-305)

Eesti piimanduses on olnud nii tõuse kui langusi, kuid üldiselt on piimatootmises näha

kasvutrendi. Kõige enam kasvatatakse Eestis holsteini ja punase karja tõugu

piimalehmi, kuid aastate jooksul on suurenenud holsteini tõugu piimalehmade osakaal.

Piimalehmade arv on vähenenud ning peamiselt väiksemate piimatootjate arvelt.

Väiksemate piimatootjate arv on aastatega vähenenud, samal ajal on kasvutrendis

suuremate piimakarjadega piimatootjate osatähtsus. Piimatootjate ja – lehmade arvu

vähenemine ei ole aga piimatoodangule tänu lehmade kõrgele produktiivsusele olulist

mõju avaldanud. Nii piimatoodang kui ka piimatoodang lehma kohta on aastate lõikes

olnud enamasti kasvutrendis ning väiksemate karjadega piimatootjate vähenemine ei ole

märkimisväärset negatiivset mõju avaldanud. Eesti piimatootjatel on suur potentsiaal

piima ja piimatoodete tootmiseks ja eksportimiseks. Suurenenud nõudlus toorpiima

järele ning soodsatest turutingimustest ja heast piima kvaliteedist tulenev kasvutrendis

olnud piima kokkuostuhind ning põllumajandustootmiseks eraldatud

investeeringutoetused on kasulik piimatootjate jätkusuutlikkuse tagamiseks, aidates

tõsta konkurentsivõimet.

1.2. Piimakarja tervist mõjutavad tegurid

1.2.1. Udaraprobleemid
Udaraprobleemid on üks olulisemaid lüpsilehmade karjast välja praakimise põhjuseid

[Eesti jõudluskontrolli… 2013, lk 17]. Udarahaiguste ja probleemide tekkepõhjusteks

võivad olla nii looma anatoomilised omadused, jäsemete olukord ning puudulikkus nii

lüpsihügieeni, lüpsiseadmete kui lüpsioskuste osas, samuti loomade pidamistingimused.

Udaravigastusi tekib sagedamini lehmadel, kellel on väga suur ja ebatavalise kujuga

udar ning nisad. Vale lüpsistiili juures võib udar oma kuju muuta ning sellise udaraga
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lehmi on raskem lüpsta ning nad võivad sagedamini vigastada saada. (Reidla 2002, lk

11)

Udaraprobleemide esinemises on oluline roll ka loomade tõust ja aretusest tulenevatel

omadustel. Erinevat tõugu loomade vahel esinevad geneetilised erinevused ning udara

välimus, tervis ja lüpsiomadused võivad olla erinevad. Walsh et al on uurinud, kuidas

tõug mõjutab udara tervist ja lüpsiomadusi. Vaatluse all olid erinevad tõud, sealhulgas

holsteini-friisi tõug. Somaatiliste rakkude keskmine arv on väiksem punase tõu lehmade

piimas – 324 000 rakku milliliitri kohta, ning suurem holsteini tõugu lehmade piimas –

371 000 milliliitri kohta. Keskmine piimatoodangu maht aga sõltub

laktatsiooniperioodist, erinevatel tõugudel oli erinevas perioodis keskmine toodangu

maht samuti erinev. Lüpsikestust aga tõuomadused väga oluliselt ei mõjuta.

Kogutoodangus aga märkimisväärseid erinevusi ei esine, kui võtta aluseks piimavoolu,

lüpsikestuse ja päeva keskmise piimatoodangu erinevusi tõugude vahel. [Walsh et al

2007, p 5767-5776; Kiiman, Saveli 2000, lk 158]

Tulenevalt tõulistest ja geneetilistest iseärasustest mõjutab udara ehitus oluliselt

haigustele vastuvõtlikkust. Sügavama udara ja nõrgema eesudara kinnitusega lehmade

risk haigestuda mastiiti on suurem ning somaatiliste rakkude arv on suurem. Kõrgema

udara ning tugevamini kinnitunud eesudaraga lehmade haigestumise tõenäosus on

väiksem. Nisade paiknemise ja mastiidi vahelised seosed varieeruvad erinevate

uuringute lõikes. Nisade pikkus aga on samuti tugevas seoses kliinilise mastiidi

esinemise ning kõrge somaatiliste rakkude sisaldusega piimas ehk mida pikemad on

nisad, seda enam esineb kliinilist mastiiti ning somaatiliste rakkude arv on suurem.

[Rupp, Boichard 1999, p 2200-2203]

Udarahaiguste risk on suurem eriti kõrgetoodanguliste lehmade seas. (Poikalainen 2006,

lk 377) Kõige suurema piimajõudlusega lehmad Eestis on holsteini tõugu piimalehmad.

Väga oluline just haiguste seisukohast on holsteini tõugu lehmade pärinemine

nakkushaiguste vabadest piimafarmidest. Piimatoodang on kasvanud ka eesti punast

tõugu lehmadel. Aastatega on paranenud ka maakarja tõu piimajõudlus. (Eesti

piim…2010, lk 15-21) Eestis on udarahaigused ja vead kõige suuremaks probleemiks

maatõugu karja lehmade seas, kõige vähem praagitakse udaraprobleemide tõttu loomi

karjast välja holsteini tõugu piimalehmi. 2012. aastal oli udaraprobleemide tõttu
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väljapraagitud lehmade osakaal kõikidest praagitud lehmadest suurim maatõugu

lehmade seas – 34,9%, punase karja ja holsteini tõugu lehmade puhul aga vastavalt

22,4% ja 20,7%. [Eesti jõudluskontrolli…2013, lk 17]

Aina enam võetakse kasutusele tavalüpsi asemel automaatlüpsisüsteeme ehk

lüpsiroboteid. Robotlüpsile minnakse üle nii väikekarjade suurenemise kui ka

tööjõukulude kokkuhoiu tõttu. Piimalehmade udara hea tervise säilitamiseks on oluline

kohandada lüpsikordade arv vastavalt vajadusele. Mida suurem on piimatoodang, seda

rohkem peaks olema lüpsikordi. Automaatlüpsisüsteemi üheks negatiivseks asjaoluks

on see, et lüpsirobotid ei ole kohandatud vastavalt lehma udara omadustele. Seega peaks

rohkem rõhku panema udara puhtusele ning lüpsiroboteid hoolikalt seadistama. See on

oluline ka haiguste leviku ärahoidmise seisukohast. Lisaks peaksid robotid olema

seadistatud nii, et lüps oleks sujuv ning protsessi käigus ei saaks udar ja nisad vigastada.

[Hovinen, Pyörälä 2011, p 558]

Automaatlüpsi, somaatiliste rakkude arvu ja udaraprobleemide vahel on seoseid leidnud

ka Dohmen et al [2010, p 4027], kes rõhutavad lüpsirobotite nisade puhastamise

efektiivsust parandamise vajalikkust. Määrdunud udaraga lehmade piimas on

automaatlüpsi puhul somaatilisi rakke rohkem. [Dohmen et al 2010, p 4028]

Hügieenitase ning piimakvaliteet ei ole robotlüpsi puhul nii head kui platsillüpsi puhul,

kuna lehmade nisade puhastamine toimub ühtmoodi, sõltumata nisade mustusest.

(Poikalainen 2006, lk 208) Eriti oluline on puhtana hoida eelkõige lakteerivate lehmade

udarad. Hügieeni hoidmisele aitab kaasa lüpsimasinate tihe puhastamine, allapanu

puhtus ja selle tihedam vahetamine ning märgade alade eemaldamine, samuti

poegimisala kasutamine nö haiglana. See tähendab, et looma pidamistingimused,

hügieen ja tervis on omavahel tihedalt seotud. [Dohmen et al 2010, p 4028 ] Kehv

hügieen lüpsmise ajal ning ka poegimisel võib tekitada mastiiti ja emakanakkusi (Brand

et al 2001, p 527).

Mitmete autorite [Barnes et al 1989, p 1605; Wagner-Storch, Palmer 2003, p 1500]

uurimuste põhjal võib öelda, et automaatlüpsi puhul on piimatoodang kõrgem kui

tavalüpsi puhul, kuna robotlüpsi puhul on lüpsmissagedus suurem kui tavalüpsil.

Automaatlüpsisüsteemi kasutamisel lüpstakse lehmi kuni 4 korda päevas, tavalüpsi

puhul aga kaks kuni kolm korda. Mida sagedamini aga lüpstakse, seda suurem on
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piimatoodang. Ouweltjes [1998, p 199] väidab oma uuringu põhjal, et liiga pikad

lüpsiintervallid põhjustavad madalamat toodangut, seda eriti kõrgetoodanguliste

lehmade puhul. Lüpsikordade suurenemisega väheneb ka udarahaiguste

esinemissagedus. Kiiman et al [2013, lk 61] aga väidavad samuti oma uurimuse põhjal,

et udara tervis on parem farmides, kus lüpsmissagedus on suurem, kuna tihedama

lüpsmisega väljutatakse haigusi tekitavad baktereid udarast sagedamini. Mida pikem on

lüpsiintervall, seda rohkem on udaras haigustekitajaid. Platsilüpsi puhul on lüpsjate

töötingimused soodsamad ja piima kvaliteet ning udara tervis parem. Kannulüpsi ja

torusselüpsi puhul võib udara ettevalmistus lüpsiks jääda suure pinge tõttu kesiseks.

Automaatlüpsil võib esineda tühjaltlüpsi, mille tulemusena jäävad nisakanalid avatuks

pikemalt ning mastiiti tekitavad patogeenid pääsevad udarasse. Ka lüpsi vale

taktsagedus ja liiga tugev vaakum ja vaakumi kõikumised võivad suurendada mastiiti

nakatumise riski, kuna nisad ja udarakude võib saada viga. Enne ja pärast lüpsi on

oluline nisad desinfitseerida, kõige tõhusam meetod on nisade kastmine desotopsi,

pärast desoaine kasutamist tuleks nisad ära kuivatada. (Poikalainen 2006, lk 211, 213,

233) [Kiiman 2003, lk 13;Kalmus 2013, lk 5-6].

Udara ja nisade vigastusi ning probleeme põhjustavad tihti ka looma jäsemete

probleemid. Lehmad võivad ise end vigastada, kuna valulikud jäsemed sunnivad

liikumisel tegema ebakindlaid liigutusi. Traumasid tekitavad ka hooldamata sõrad.

(Reidla 2002, lk 11) Udarahaigusi ja traumasid esineb väga palju söötmis-puhkelatritega

lõaspidamisel, kuna ase võib olla liiga lühike ning lõad takistavad loomal turvaliselt

asemelt püsti tõusta ja lamama heita (Poikalainen 2006, lk 251, 259). Lehmad võivad

astuda ka üksteise udara peale, seda eriti siis, kui asemed on nii lühikesed ja kitsad, et

udar asetseb sõnnikurennis. (Reidla 2002, lk 11, 13) Puhkelatritega

vabapidamislautades on udaraprobleeme võimalik paremini ära hoida ning tänu

liikumisvabadusele ei teki nii palju vigastusi. Samuti on asemed pikemad, puhtamad ja

ei ole nii suurt ohtu tõusmisel ja lamama heitmisel. Lõas peetavatel lehmadel esineb

kitsaste tingimuste tõttu rohkem nahavigastusi, kuna looma jaoks ei ole asemel piisavalt

ruumi, et vigastusteta liikuda. Parem tervis on loomadel, kel lastakse regulaarselt väljas

viibida või karjatatakse. (Sealsamas, lk 12-13;Regula et al 2004, p 256, 263)
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Ruud et al [2010] on välja selgitanud pehmest materjalist põrandate seoseid kliinilise

mastiidi ja nisade kahjustuste vahel vabapidamislautades. Kliinilist mastiiti esineb selle

uuringu tulemuste põhjal märgatavalt vähem pehmetel ja mitmekihilistel mattidel ja

madratsitel lamavate lehmade seas ning põhiliselt seetõttu, et loom lamab soojal asemel.

Külmas udaras täheldatakse suuremat somaatiliste rakkude arvu. Ruud et al sõnul peaks

vältima paljast betoonist ja kummist asemeid, kuna neid seostatakse madalama

piimatoodanguga ning kliinilise mastiiidi ja nisade kahjustuste juhtumite sagenemisega.

Sügavallapanul on positiivne mõju piimalehmade üldisele ning udara tervisele.

Sügavallapanu kasutamise teel püütakse tõsta lehmade piimatoodangut ja vähendada

somaatiliste rakkude hulka piimas. Sügavallapanu puhul on ettevõtte sõnniku

hoiustamise kulud väiksemad. Piimafarmid, kus kasutatakse sügavallapanu, on nii

materjali kui tööjõukulud küll suuremad, kuid samas on see majanduslikult kasulikum,

kuna tulemused kajastuvad lehmade mugavuses ja seeläbi piima kvaliteedis. Kui

võrrelda liiva ning kuivast kompostist sügavallapanu, siis ei ole täheldatud

märkimisväärseid erinevusi suure somaatiliste rakkude arvu ja mastiidi

esinemissageduses. Turba kasutamisel allapanuna on aga täheldatud sagedasemaid

udarahaigusi, mis on tingitud loomade puhtana hoidmise keerukusest. Lehmad aga

eelistavad võrreldes madratsitele ja liivale lamada saepurust allapanul. Saepurust

allapanu puhul on aga lehmad oluliselt mustemad kui liiva puhul. Saepuru, turvas ja

põhk imavad endasse vedelikku ning on sobiv keskkond bakterite levikuks. Eriti siis,

kui asemele satub ka piima. Liiv on aga ebasobiv keskkond bakterite levikuks seni, kui

see on puhas. Patogeenide leviku tõkestamiseks tuleks valida allapanu või asemetüüp,

mida on lihtne hooldada ja vajadusel tihti vahetada. Samuti tuleb allapanu valikul

arvestada ka sõnnikueemaldamise süsteemiga. [Ruud et al 2010, p 1582-1585; Fristad;

Schwarz, Bonhotal; Aland et al 2003, p 5; Haltia et al 2006, p 3; Tucker et al 2003, p

524; Norring et al 2008, p 573; Mastiit ja…2012]

Zurbrigg et al [2005] on uurinud, kuidas mõjutavad pidamistingimused loomade puhtust

ja vigastusi. Vaatluse all olid lõas peetavad piimalehmad. Uuringu tulemuste põhjal

toodi välja, et udara puhtus sõltub suuresti sellest, kuidas on ehitatud söötmis-puhkelatri

turjatõke. Kui turjatõke on liiga madalal, siis on loom sunnitud sööma ebamugavas

asendis ning udar määrdub rohkem. Kui aga turjatõke on liiga kõrgel, siis loomad

seisavad asemel söödale nii lähedal, et väljaheited satuvad asemele. Sellistel asemetel



16

lamades aga udar ja nisad määrduvad ning võivad tekkida infektsioonid. Turjatõkked

paigutatakse tavaliselt pigem madalamale ning infektsioonide tekkimine sõltub eelkõige

sellest, kui tihti asemeid puhastatakse. [Zurbrigg 2005, p 3205, 3209]

Eelneva põhjal on selgunud, et udaraprobleemid kui enamlevinum tervisehäda võivad

tuleneda nii tõulistest ja anatoomilistest iseärasustest, pidamiskeskkonnast ja

lüpsitehnoloogiast. Udara tervis on oluliselt seotud lauda ehituslike omadustega.

Udaraprobleeme esineb sagedamini kõrgetoodanguliste lehmade seas.

Udaraprobleemide esinemissagedust on uuritud ka lehmade pidamiskeskkonnast

lähtuvalt, kuid tulemused on uuringute lõikes olnud erinevad. Küll aga on välja

selgitatud, et lüpsitehnoloogiad, lüpsivõtted ja lüpsisagedus mõjuvad udara tervisele

erinevalt. Mida sagedamini aga lehmi lüpstakse, seda väiksemat udarahaiguste riski

täheldatakse.

1.2.2. Sigimisprobleemid
Piimalehmade viljakus on üks osa veiste aretamise eesmärkidest. Piimakarjakasvatuses

moodustub viljakus kahest komponendist: esiteks ajaline aspekt ehk indlemise algus

ning teiseks lehmade võime tiinestuda esimesel või teisel seemenduskorral.

Valikukriteeriumid aretustööl peaksid peegeldama mõlemat komponenti. Põhjamaades

nagu Taani, Norra, Soome ja Rootsi on alati rohkem rõhku pandud piimalehmade

tervise ja viljakuse olulisusele ning seda silmas pidades arendatakse mitmetes riikides

aktiivselt emasloomade viljakuse aretusväärtuseid. [Pryce et al 2000, p 2664]

Tulenevalt tõust ning pärilikkusest on täheldatud pikemat poegimisintervalli kõhnemate,

pikema ja sügavama kehaga lehmade seas. Ka lehma keha nurgelisus vähendab

poegimisintervalli. Pryce’i et al [2000, p 2669-2670] uuringust järeldub, et mida

kehvem on lehma üldine kehaline konditsioon, seda pikemaks võib kujuneda tema

poegimise intervall. Poegimise intervalli pikenemisega võib lükkuda edasi ka

seemendamise aeg, mistõttu majanduslikult oleks selliste lehmade puhul kasulikumad

pikemad laktatsiooniperioodid. Piimalehmade sigivust parendatakse aretamise teel.

Coleman et al [2009, p 5268] on oma uuringu põhjal välja selgitanud, et genotüübil on

oluline mõju piimalehmade viljakusele. Aretamise teel on võimalik parendada lehmade

viljakust ja tiinestumist ning ka poegimiskergust. Keha üldseisundil on aga oluline mõju

sigivusele, kuna poegimisintervallid on lühemad. [Osoro, Wright 1992, p 1665]
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Windig et al ning Lucy [2005, p 341; 2001, p 1280] on uurinud piimalehmade viljakuse

seoseid piimatoodanguga ning väidavad, et kõrgema piimatoodanguga lehmad on

vähem viljakad kui madala piimakusega lehmad ning ka poegimisintervall on tihti

kõrgetoodangulistel lehmadel pikem. Seda saab aga väita vaid eriti kõrge

piimajõudlusega lehmade puhul. Löf et al [2007, p 4904] selgitavad, et suures karjas on

lihtsam indlemist märgata ning seetõttu seemendatakse rohkem lehmi. Lisaks madalale

viljakusele on kõrgetoodanguliste lehmade puhul täheldatud ka kehvemat üldist

tervislikku seisundit ning vaimse stressi esinemise suuremat riski. Karjas peaks aga

olema stressivaba õhkkond, kuna stress mõjutab lehmade viljakust igal etapil, alates

poegimisest kuni järgmise tiinestumiseni. Rootsis on populaarsust kogumas trend, et

farmerid teostavad  kunstlikku viljastamist oma farmis ise. Farmide puhul, kus

kunstlikku viljastamist tehakse ise, ilma professionaali abi kasutamata, on viljastumise

aeg ning poegimisintervall aga pikemad, see aga avaldab lehmade viljakusele

negatiivset mõju ning peaks käsitlema koguni riskifaktorina, mis vähendab

piimalehmade viljakust. [Löf et al 2007, p 4899-4906; p 252; Windig et al 2005, p 338-

340, 343-345; Berman 2011, p 2153; Pryce et al 2000, p 2667] (Ball, Peters 2004, p

223)

Aastate jooksul on aina enam hakatud rajama vabapidamisega külmlautasid. Sellel on

ka oluline põhjus. Nimelt on külmlautades peetavate lehmade sigivus parem kui

soojustatud lautades, kuna kuumastressi all kannatavad lehmade tiinestumine on

raskendatud. Kuumastress võimendub palavate ilmadega. Kuumastressi tõttu on raske

märgata ka lehmade indlemist ning võib esineda embrüonaalseid surmasid.

Kuumastressi käes kannatanud tiinete lehmade vasikad võivad sündida väiksemad, kuna

loode saab oma arengu jaoks liiga vähe vajalikke toitaineid. Embrüonaalseid surmasid

võivad tekitada ka nakkushaigused, viirused ja toksilisi aineid sisaldavad söödad.

Söötmise puhul on oluline jälgida, et lehmad ei oleks ala- ega ülesöödetud. Kui loomad

saavad liiga vähe süüa, tekib eriti eelnevalt poeginud loomadel kaltsiumipuudus, mille

tulemusena võib aga tekkida poegimishalvatus. Kui aga lehmad on rasvunud, siis

võivad tekkida ainevahetushaigused, mis võivad põhjustada halba tiinestuvust ja

embrüonaalseid surmasid. [Jordan 2003, p E112; Berman 2011, p 2153; Kuumastress

ja…2013; Hovingh 2009; Whitlow, Hagler Jr. 2014, p 134-135] (Poikalainen 2006, lk

47)
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Hudson et al [2012, p 3691] on uurinud ka udarahaiguste mõju piimalehmade

viljakusele ning on selgunud, et kliinilist mastiiti põdevad piimalehmad on vähem

viljakad ning tiinestumine on raskendatud. Sigimisjõudlus aga sõltub sel puhul eelkõige

viljastatava lehma kõlbulikkusest seemendamiseks ning tiinestumise tõenäosusest.

Mastiiti põdevate ja äsja põdenud lehmade seemendamist peaks mõnda aega vältima,

kuna nende tiinestumise tõenäosus võib olla vähenenud. [Hudson et al 2012, p 3693]

Weigel [2004, p E91],  kes on uurinud karja taastootmise efektiivsust, on oma uurimuse

põhjal välja toonud, et mastiiti põdevatel ja põdenud lehmadel on tiinestumise

tõenäosus väiksem 10-15%, emakapõletiku korral kuni 20% ning jäsemeprobleemide

puhul  10-15%. Lehmade innakäitumine võib olla pärsitud ka kergete haigusnähtude

tõttu. Embrüokaotuse põhjuseks võib olla näiteks infektsioonist tulenev palavik. (Ball,

Peters 2004, p 159; Manske 2002, p 47) [Weigel 2004, p E91; Garverick 1997, p 1000 ]

Poegimisraskusi ja surnultsünde esineb kõige rohkem neil lehmadel, kes toovad ilmale

isase järglase või kaksikud.  Emaste järglaste poegimine on seetõttu kergem, et nad on

oma mõõtude poolest väiksemad. Esmaspoegimisea ja poegimisraskuste vahel ei ole

aga seoseid leitud. Küll aga täheldatakse esimest korda poegivate ning

poegimisraskustega ning surnud järglase poeginud lehmade piimatoodangus langust.

Surnultsünnid ja poegimisraskused võivad olla põhjustatud nii pidamistingimustest,

söötmisest kui ka geneetilistest omadustest. Surnultsünde esineb eesti holsteini tõugu

piimalehmade seas ligikaudu 5 protsenti rohkem kui punase karja tõu loomade seas.

Aretustööga tuleks parandada holsteini tõugu piimalehmade viljakust. Esmaspoegimisea

ja viljakuse vahel on aga seoseid leitud. Esimest korda poegivad noorveised tavaliselt

vahemikus 26-30 kuud. Noored veised on kõige viljakamad umbes 23 kuu vanuselt.

Mida vanemalt loom seemendatakse, seda vähem viljakas ta on ja raskemini tiinestub.

Mida vanemas eas loom viljastatakse, seda suurem on tõenäosus, et loode või vastselt

poeginud järglane surevad. Kui aga poegimise ja järgmise viljastamise vahe on 365

asemel vähem kui 85 päeva, siis lehma piimakus väheneb ning lõppeb varem kui peaks,

kuigi toodang sel ajal peaks olema endiselt üsna kõrge [Ettema, Santos 2004, p 2735;

Poegimistunnuste aretusväärtus… 2010, lk 2; Cooke et al 2013, p 4, 10] (Saveli 2010,

lk 22; Ball, Peters 2004, p 176, 221)
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Sigimisprobleemid on üks põhjus, miks enamasti igas farmis igal aastal märkimisväärne

hulk piimalehmi karjast välja praagitakse. Sigimisprobleemid võivad eelnevalt välja

toodud tegurite põhjal tuleneda nii geneetilistest ja pärilikest omadustest, loomade

pidamiskeskkonnast, söötmisest, haigustest ja ka veterinaari kohalolust õigel ajal.

Lehmad on viljakamad vabapidamisel ning vähem on viljakad kõrgetoodangulised

lehmad, kuna nende üldine tervislik seisund on kehvem ning esineb rohkem  stressi.

Sigimisprobleemide põhjusteks peetakse ka udarahaigusi, samuti tulenevad valedest

söötmisvõtetest poegimishalvatus ning ainevahetushaigused. Oluline veiste viljakust

mõjutav tegur on ka esmaspoegimisiga. Mõnedes riikides on muutunud trendiks

veterinaari asemel lehmade kunstlik viljastamine farmerite endi poolt, kuid ebapädevuse

tõttu on sellel negatiivne mõju lehmade viljakusele. Seega on oluline, et igas farmis

teostaks kunstlikku viljastamist kvalifitseeritud veterinaar.

1.2.3. Jäsemeprobleemid

Jäsemeprobleemid on olnud pikka aega kolmas oluline piimakarjade seas esinev

terviseprobleem, mis mõjutab oluliselt karja üldist heaolu ja majandustulemusi [Eesti

jõudluskontrolli …2013, lk 17; Boelling, Pollott 1998, p 205] Järgnevalt antakse

ülevaade peamistest jäsemeprobleeme tekitavatest teguritest.

Pѐrez-Cabal et al [2006, 1778] selgitavad, et tervete jäsemetega lehmade pidamine on

tulusam, kuna nad on funktsionaalsemad, toodavad rohkem piima ja läbivad rohkem

laktatsioone. Kõrge väljalüpsiga piimalehmade pidamine on majanduslikult küll

otstarbekas, kuid siinkohal peaks teadma seda, et kõrgetoodangulistel lehmadel on

suurem jäsemevigastuste ja – haiguste oht. Sogstad et al [2007, p 756] väidavad oma

uuringu põhjal, et kõrgetoodanguliste lehmade seas esineb sagedamini sõrgade

erosiooni, pöiakahjustusi ning verevalumeid, kuna nad kaaluvad rohkem ning surve

jalgadele on seetõttu suurem.

Piimaveiste jäsemete tervis võib olla ka pärilik. Aretamisega mõjutatakse sõrgade

kvaliteeti, ning tugevust, nendes kuju ja suurust. Eestis esineb jäsemeprobleeme rohkem

holsteini tõugu lehmi pidavates karjades, kuid mitte oluliselt rohkem kui punase karja

lehmade seas. Jõudluskontrolli Keskuse [2013, lk 17] andmeil moodustas 2012. aastal

kõikidest praakimistest jäsemeprobleemide tõttu karjast praagitud lehmade osakaal

holsteini tõugu lehmade osas 15,9%, punase karja lehmade osas 14,1% ja maakarja
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tõugu lehmade osas 1,8%. Holsteini tõugu piimalehmade jäsemete omadused, eriti

vastupidavus vajavad veel aretustööd, kuna selle tõu lehmade jäsemed on probleemsed

kogu maailmas. Aretamine ei ole ainus tegur, mis mõjutab jäsemete tervist. Vaid 25%

ulatuses on veiste jäsemete tervis mõjutatud pärilikkusest ning ülejäänud osa tuleneb

pidamistingimustest. [Eesti jõudluskontrolli…2013, lk 17] (Saveli 2010, lk 22; Hulsen

2011, lk 9-10)

Jäsemeprobleemide ennetamiseks on oluline hoida põrandad puhta ja kuivana, kuna

märjad sõrad on vastuvõtlikumad haigustele ja bakterid kantakse nisadele, kusjuures

määrdunud sõrgade puhul ei ole efektiivsed ka desovannid. Samuti on märjal põrandal

suur oht libiseda ja end vigastada, mistõttu lehmad on liikumisel ettevaatlikumad.

Ettevaatlikkuse tõttu väljendub ka ind nõrgemalt. Põrandaid on lihtne puhastada

skreeperite abil. Skreeperid on peamiselt vabapidamislautades kasutatav alternatiiv

traktoritele sõnnikueemaldamiseks. Skreeperite negatiivne pool on see, et lehmade

sõrad võivad veelgi märjemaks ja mustemaks saada, kuna need uhuvad sõnniku

loomade jalgadele. Samuti takistavad need lehmade vaba liikumist ning tihti võivad nad

skreeperi eest ära liikudes libastuda, samuti skreeperi peale astuda. (Hulsen 2010, lk 39,

42,71; Bewley 2001, p 536; Magnusson et al 2008, p 3929; Barker et al 2007, p 3275)

Jäsemete tervise eest hoolitsemiseks on mitmeid meetmeid. Lisaks puhastele ja

kuivadele põrandatele ning mugavatele pidamistingimustele kasutatakse ka jalavanne ja

värgitakse sõrgu. Oluline on ka kõik infektsioonid koheselt välja ravida. Desovannid on

efektiivsed päka erosiooni ja interdigitaalse dermatiidi ravimisel. Jalavanne on

soovitatakse teha lisaks lakteerivatele lehmadele ka kinnislehmadele ning uutele

loomadele, kes karja tuuakse. Sõrgade värkimist kasutatakse sõrgade tervise, ehituse ja

kuju jälgimiseks, aga ka sõrgade loomuliku kuju ja seeläbi sõrgade koormuse

parandamiseks. Värkimisel peab silmas pidama, et ära tuleb lõigata nii vähe kui

võimalik. Kaasaegsematesse lautadesse on paigaldatud mitmesugused erinevad harjad,

mis on mõeldud lehmadele, kes saavad end sügada, samal ajal end harjates ja

puhastades oluliselt oma pead, kaela, selga, saba ja reisi. Sügamisharjade kasutamine

suurendab loomade heaolu, vähendades stressi. (Hulsen 2006, lk 39, 41) [DeVries et al

2007, p 2244]
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Andreasen ja Forkman [2012, p 4965] on uurinud muutusi piimalehmade tervises, kui

lautades kasutatakse allapanuna liiva. Selgus, et liiva kasutamine allapanuna

kummimattide asemel suurendab lehma heaolu. Kehale tekib vähem karvadeta laike,

turseid jäsemetel ning nad lonkavad vähem. Samuti on nende jäsemed ja nisad oluliselt

puhtamad. Täheldatakse ka piimatoodangu tõusu. Ka põhust allapanuga asemetel

lamavad lehmad on tunduvalt mustemad kui liival lamanud. Lamamisaeg võib pikeneda

kuni kümme tunni ööpäevas, kui asemed on puhtad ja kuivad. Vaatluse lõpus selgus, et

jalakahjustuste määrgi oli madalam liival lamanud lehmade seas ning üldine tervislik

seisundki oli parem. Tõenäoliselt mugavuse pärast eelistasid lehmad rohkem lamada

õlgedega kaetud asemetel. Liivasele asemele lamama heitmine ja tõusmine suurendasid

lehmade enesekindlust ja julgust. Parema haarduvuse tekitamiseks sobib allapanuks

lisaks liivale ka saepuru, muutes seejuures ka lehma lamamise mugavamaks.

Pehmematel asemetel, ka sügavallapanul säilivad isegi kõige vanemate lehmade

jäsemed tugevatena ning võivad karjas püsida koguni ühe laktatsiooni kauem. Minnes

üle sügavallapanule, on võimalik mõned jäsemeprobleemidega loomad isegi hea tervise

juurde tagasi tuua ning ka karjast väljapraakimise määra alandada. Jäsemete

verevalumid ja haavandid pidavat märkimisväärselt vähenema, kui pärast poegimist viia

lehm põhuga kaetud alale kuni kaheksaks nädalaks. [Norring et al 2008, p 572-575;

Fregonesi et al 2007, p 5470-5472; Cook et al 2004; 2010, p 361-364; Sogstad et al

2005, pp 209-211] (Hulsen 2010, lk 43)

Haskell et al [2006, p 4262] on oma  uurimuse põhjal välja toonud, et farmides, kus

kasutatakse asemetel allapanu, on jäsemete hõõrdumine väiksem, kandade kriimustusi

ning kandade ja põlvede turseid vähem. Samuti peavad olema lamamiskohad piisavalt

ruumikad, et loomal oleks hea tõusta ja maha heita. Kui asemete turjatõkked on liiga

madalal, siis loomadel on kehv ligipääs söödale ja nad on sunnitud võtma ebaloomuliku

asendi, mis aga pikema aja jooksul mõjub tervisele negatiivselt, tekitades lisaks

kaelavigastustele ja jäsemevigastusi. Liiga lühikeste asemete puhul loomad küll

enamuse ajast eelistavad lamamise asemel seista, kuid lamama peavad nad diagonaalis.

Ning kui loomad on eelnevalt asemele roojanud, siis on nad sunnitud oma väljaheidetele

lamama heitma, mistõttu võivad tekkida infektsioonid. [Haskell et al 2006, p 4262,

4265; Zurbrigg et al 2005, p 3209]
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Vanegase et al [2006, pp 4255-4257] ja Hulseni (2010, lk 31,39,71) sõnul tekitab

betoonpõrandal kõndimine rohkem lehmade lonkamist. Betoonpõrandad muutuvad tihti

väga libedaks ning samal ajal kulutavad sõrgasid, põhjustades kannaerosiooni. Kummist

põrandatel käimine võib aga põhjustada interdigitaalset dermatiiti, mil sisemine sõrg

kasvab välimisest kiiremini, sõrg pöördub välja- ja kand sissepoole, muutes jala asendit.

Uuringu teostajate sõnul on aga siiski kummist põrandad lehmade jäsemete tervise

seisukohast paremad kui betoonpõrandad, kuid mistahes põrandatüübi puhul on

eelkõige oluline hoida head hügieeni, kuna pideva mustuse sees on suurem oht

jäsemehaigusteks. Platz et al [2008, p 1002-1003] on uurinud, mis juhtub lehmade

käitumisega, kui lautades asendatakse betoonist põrand kummist põrandakattega.

Selgus, et lehmad eelistavad betoonist pilupõrandatele elastseid kummist mulgustatud

kattega põrandaid. Loomade kõnnak muutus kindlamaks ning samm pikenes, mis näitab

enesekindlust ja julgust kõndimisel, kõnnikiirus ühtlustus. Kummist katte mugavuse

tõttu lamasid lehmad lamamiskohtade asemel tihti ka vahekäikudes, mistõttu aga udar ja

nisad määrdusid kergesti, suurendades infektsioonide ja sellest tulenevalt mastiidi riski.

Jäsemeprobleeme aitab leevendada lehmade karjatamine, karjamaal esineb ka vähem

haigustekitajaid. Karjamaal on võrreldes betoonpõrandatega parema haarduvusega

pinnas, millel on julgem kõndida. Veiste kõnnak paraneb ning väheneb liigeste jäikus.

Ka lautade juures olevad jalutusalad peaksid olema hea haarduvusega ning mitte

libedad. Jalutusaladel on laialdaselt kasutatud betooni, kuid selle tuleviku alternatiiviks

võib olla kummist pinnas, mis kulutab vähem veiste sõrgasid ja vähendab lonkamist.

Jalutusalasid on kaetud ka asfaltkattega, kuid aja jooksul hakkab pinnasest eralduma

kivikesi, mis aga vigastavad lehmade jalgu ning põhjustab lonkamist. Kuna

karjatatavate lehmade seas esineb vähem lonkamist, siis soovitatakse karjatada ka

kinnisperioodi lehmi. Lehmadel, kellel on võimaldatud käia väljas jalutusalal ning keda

karjatatakse, võib lisaks tervematele jäsemetele olla ka kõrgem piimatoodang. Lisaks on

ettevõtte tööjõukulud karjatamise ajal väiksemad, kuna loomad söövad karjamaal ning

ka sõnnikueemaldamine laudas väheneb. [Cow comfort… 2007; Hernandez-Mendo et

al 2007, p 1211-1212; Chapinal et al 2013, p 324; Bauer 2014]

Sarnaselt udara-ja sigimisprobleemidele võivad ka jäsemetega seonduvad probleemid

tuleneda nii tõulistest iseärasustest, väljalüpsist kui ka pidamiskeskkonnast.
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Jäsemeprobleemide ennetamiseks on oluline hoida eelkõige hügieeni ehk põrandaid

sagedasti puhastada, vältimaks traumasid, sõrahaiguste ennetamiseks aitavad ka

jalavannid ja sõrgade värkimine. Jäsemeprobleeme võimendab loomade liiga pikk

jalgadel seismise aeg ja lühike lamamisaeg. Lühikestel, kitsastel ning ebasobiva

allapanuga asemetele on raske lamama heita ning püsti tõusta ning on oht end vigastada.

Aastate jooksul on tehtud mitmeid uuringuid, selgitamaks välja, milline põranda- ja

asemetüüp on lehmade jäsemete tervisele parim lahendus, kuid ainuõiget vastust ei ole

leitud. Jäsemehaigusi esineb uuringute tulemuste kohaselt aga vähem karjades, millel on

võimaldatud jalutusalal viibimine või karjas käimine. Ettevõtja jaoks on tervete

jäsemetega loomade pidamine nende parema funktsionaalsuse ja piimakuse poolest

kindlasti tulusam.

1.2. Terviseprobleemide mõju majandustulemustele

Piimatootmine on piimakarjakasvatuses põhiline tegevus, kus peamiselt saadakse tulu

piima müügist ning sõltuvalt ettevõtte tegevusest võib see moodustada kuni 80-90%

kogu teenitavast müügitulust. Müügist saadav tulu aga sõltub müüdava piima kogusest,

kvaliteedist ning rasva- ja valgusisaldusest. (Poikalainen 2006, lk 402; Brand et al 2001,

p 263) Seega on tootja jaoks oluline, et ta suudaks toota võimalikult palju kvaliteetset

piima. Seejuures tuleb teenitud tulu arvelt katta loomakasvatuses tehtud kulutused, et

ettevõttel oleks võimalik teenida kasumit. Kasumi suurust silmas pidades püüdlevad

ettevõtjad võimalikult suure piimajõudluse poole, mis aga sõltub suuresti pärilikkusest

ja lehmatõust. Oluline on ka loomi õigesti ja kvaliteetse söödaga sööta, tähelepanu

pöörata ka lüpsitehnoloogiale ning pidamiskeskkonnale, et tagada lehmade heaolu ja

tervis. Piimalehmade tervis mõjutab ettevõtte majandustulemusi nii kulude kui tulude

kaudu. Kõige suuremateks kuludeks on loomade ravikulu ning praakimisest tulenev

kulu. Kulukas on ka nakkushaiguste ennetamiseks vajalike meetmete rakendamine.

Enamasti kõik haigused langetavad piimatoodangut ning tekivad ka karja taastootmise

probleemid, mistõttu ettevõtte vähenev sissetulek mõjub negatiivselt ka kasumile.

(Poikalainen 2006, lk 402, 376)

Udarahaigused on üks enamlevinud haigusi, mis vähendab rasva-, valgu kui muude

piima kvaliteedi seisukohast vajalike ühendite sisaldust piimas. (Poikalainen 2006, lk

346) Samuti suureneb udaranakkuste põdemisel somaatiliste rakkude arv piimas. Mastiit
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ja udara näärmekoe põletikud on enamlevinud ja raskemad haigused, mille ravimine

suurendab veterinaarkulusid. Udarahaigused  mõjutavad ka piimatoodangut kõige

otsesemalt. Piimatoodang ning – kvaliteet langevad ning haigete lehmade piim

praagitakse välja, mille tulemusena väheneb piima kaubalisus. Samuti esineb

piimalehmade suurem karjast välja praakimise oht. (Saron et al 2008, lk 26)

Udarahaigused mõjutavad ka piimalehmade sigivust ning mastiiti kui üht enamlevinud

ja raskemat udarahaigust põdevate lehmade viljastamist soovitatakse haigusperioodil

vältida. Mastiiti põdevate lehmade piimas on ka somaatilisi rakke rohkem, mis on aga

märk piima kvaliteedi langusest. Somaatilisi rakke ei tohiks olla müüdavas toorpiimas

ühe milliliitri kohta üle 400 tuhande [Toorpiima turustamine 2006]. Kui somaatilisi

rakke on piimas koguni 600 tuhat või rohkem ühe milliliitri kohta, siis liigitatakse see

piim kvaliteedi järgi rahuldavasse või mitterahuldavasse gruppi ning sellise piima eest

makstakse vähem, või ei sobis see realiseerimiseks üldse. Kui aga somaatiliste rakkude

arv ühe milliliitri kohta on kuni 300 000, siis on tegemist väga hea kvaliteediga piimaga

ja liigitatakse eliitpiima gruppi. [Piimaveiste jõudluskontrolli…2013, lk 10] Lisaks

somaatiliste rakkude suuremale arvule on piima maitseomadused halvenenud, esineb

kibedust ja soolasust ning piim lõhnab teisiti, antibiootikumidega ravil esineb piimas ka

antibiootikumide jääke. Mastiiti põdenud lehmade piimas on vähem nii valku kui rasva,

kuid ka muid piimas sisalduvaid ühendeid ning selline madala kvaliteediga piim võib

kahju tekitada ka piimatööstustele. [Hudson et al 2012, p 3693] (Brand et al 2001, p

278; Poikalainen 2006, lk 227-231; Saron et al 2008, lk 26)

Piimas on valku ligikaudu 2,8-3,5%. Tihti võib see vahemik olla oluliselt suurem.

Rasva on piimas ligikaudu 3,5-4,5% ning selle sisaldus piimas võib langeda lehmade

kuumastressi tulemusena. Rasvaprotsendi suurenemist soosib aga madal

keskkonnatemperatuur, kuna liiga külmas keskkonnas lehmade piimatoodang väheneb

ning rasva sisaldus kujuneb seetõttu suuremaks. Piima valgusisaldust mõjutatakse

peamiselt tõuaretusega, kuna see tuleneb põhiliselt tõulistest omadustest pärilikkuse

teel. Ka valgusisaldust võib vähendada liiga kõrgest keskkonnatemperatuurist tulenev

kuumastress. Valguprotsenti on võimalik mõjutada ka söötmise teel, kuid oluliselt

väiksemal määral kui rasvasisaldust. Valgusisalduse stabiilsena hoidmiseks on oluline

sööta loomi kvaliteetse söödaga ning ennetada piimakarjas esinevaid võimalikke

haigusi. Piima koostisest ja kvaliteedist sõltub, kas piim sobib töötlemiseks. Piima
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rasva- ja valgusisaldus mõjutab piima kokkuostuhinda. Piima eest makstakse kõrgemat

hinda, kui selle valgusisaldus on kõrgem, sest piimatööstusi huvitab sellise piima

laapumise ehk kalgendumise paremad omadused. Somaatiliste rakkude arv piima

laapumisele küll ei mõju, kuid udarahaigustest tuleneva piima maitseomadused ning

piima koostis on siiski  halvenenud ning piim ei sobi töötlemiseks. Niisiis piimatootja

jaoks on oluline, et suudetaks toota võimalikult hea kvaliteediga madala somaatiliste

rakkude arvu ning kõrge rasva- ja valgusisaldusega piima. Mida kvaliteetsem on piim,

seda suurem on ka piima kaubalisus ning ettevõtja teenib seda enam  piima müügist

tulu. (Poikalainen 2006, lk 155-158; Saron et al 2008, lk 48) [Piima

valgusisaldust…2012; Jõudu et al 2009, lk 5-7]

Jäsemehaiguste mõju piimatoodangule on pigem kaudne. Kuna haiged jäsemed

tekitavad loomadele valu, siis esimesena mõjutab see looma kehakaalu, kuna tal on

raskusi söömas käimisega ning eelistab pigem lamamist ja puhkamist. Looma kehakaal

langeb märgatavalt kehva söömuse tõttu, mille tulemusena väheneb oluliselt ka

piimatoodang ning ka rasvasisaldus piimas. Kehakaal võib langeda kuni 10% ning

piimatoodangu jätkuva languse tõttu praagitakse karjast välja koguni 25% võrra

langenud kehakaaluga loomi. Haiguste tõttu ei pruugi tihti ka piimatoodang sobida

realiseerimiseks, kuna sisaldab looma raviperioodil manustatud antibiootikumide jääke.

(Greenough 1997, p 7; Weaver et al 2005, pp 199-200) Piimatoodangu langus avaldab

kõige enam mõju majandustulemustele just kõrgema intensiivsusega farmides, varajases

laktatsioonis ehk kuni kolme kuu jooksul, mil lehmade piimajõudlus on väga suur ning

haiguste tõttu tekkiv majanduslik kahju on sel perioodil suurim. [Windig et al 2005, p

340 ] (Weaver 2005, p200).

Lehmade sigivusjõudlus jäsemehaiguste tõttu halveneb ja seetõttu poegimisintervall

pikeneb. Kõige suuremad kulud haiguste puhul on piimatootmises viljakuse ning

väljapraakimisega seonduvad kulud, mis liigituvad karja taastootmise kulude alla, olles

isegi olulisema tähtsusega kui veterinaarkulud. Hea tervis on aga karja taastootmise

puhul elutähtis ning veterinaari olemasolul on selles oluline roll nii haiguste ennetamisel

kui ka ravimisel. Karja taastootmise kulud võivad karjakasvataja jaoks kujuneda

märkimisväärseks rahaliseks kaotuseks, kuna haigete loomade sigivus on kehvem ning

madalama viljakusega loomade kunstliku viljastamise kordade arv on suurem.
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Võimalusel peaks loomi erinevate haiguste ennetamiseks vaktsineerima. Enne

viljastamist peaksid lehmad olema kindlasti terved. Lisaks hakkavad lehmad kõige

efektiivsemalt lakeerima alles siis, kui on ilmale toonud järglase ning piimajõudlus

väheneb lõplikult, kui loom rohkem ei poegi. (Greenough 1997, p 7, 8; Weaver et al

2005, p 200; Ball, Peters 2004, p 5, 223, 227)

Piimatootmises on oluline, et kulud oleksid madalad. Muutuvkulud on aga soovitust

suuremad, kui lehmade esmaspoegimisiga on soovitatavast kõrgem. See tähendab, et

kõrge esmaspoegimiseaga lehmade ülalpidamine on kulukas ja majanduslikult

ebaotstarbekas, kuna ta ei ole veel poeginud. Ettevõtte kulud suurenevad seda enam,

mida hiljem poegib lehm esimest korda ning mida pikem on periood järgmise

poegimiseni. Poegimata vasikas on ettevõtte jaoks oluliselt suurem kulu kui lehma

kunstliku viljastamise kulu. Seda eriti nooremate lehmade puhul. Kulu on seda suurem,

mida kauem on oma elu jooksul lehm tiine ning kui tiinus peaks katkema, siis on

tekkinud kahju ettevõtte jaoks sedavõrd suurem. Samuti on surnud vasika poeginud

lehmade karjast väljapraakimise tõenäosus tavalisest suurem. Ka karjast väljalangemise

vähenev vanus on tegur, mistõttu karja täiendamine nõuab lisakulutusi ja piimatootmise

muutuvkulud suurenevad. Piimalehmade produktiivne iga on sõltuvalt riigist ja

piirkonnast keskmiselt 6-7 laktatsiooni, Eestis 2-3 laktatsiooni. Kui loom praagitakse

välja varem, siis suurenevad väljapraakimise ja karja asenduskulud. Asenduskulud

hõlmavad looma üleskasvatamist, sealhulgas söötmist, tööjõukulusid, hoonete ja

intresside kulusid. Asenduskuludele peaks lisama veel tulu, mis jääb saamata looma

arvelt, kes karjast enneaegselt välja praagitakse. (Riisenberg 2012, lk 22-23; De Vries

2006, p 3884; Greenough 1997, p 9; Ball, Peters 2004, p 5-6) [Sewalem et al 2008, p

1664]

Isegi kui ettevõttel ei ole plaanis karja suurendada, on sellele vaatamata vajalik karja

tuua uusi loomi selleks, et välja praagitud loomad asendada. Tahtmatud praakimised on

põhjustatud udara- ja jäsemeprobleemide tõttu, kõige tavalisem põhjus on aga seotud

viljakuse probleemidega või isegi viljatusega. Praakimiste määr ei tohiks ületada 25%.

Soovituslikult võiks see olla kuni 20%. Mida suurem on praakimiste määr, seda rohkem

loomi on vaja asendada.. Karjas võiks olla enne praakimist piisavalt selliseid loomi, kes

on juba korra poeginud, seda eelkõige kõrge piimatoodangu eesmärgil, mille müügist
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saadud tulu katab karja taastootmisega seonduvad kulud. Mida varem loomad poegivad,

seda kiiremini asendatakse praagitud loomad ning mida varem hakkab lehm piima

andma, seda suuremaks kujuneb tema elueatoodang. Tavaliselt kasvatatakse karjast

välja praagitud lehmade asendamiseks loomad üles samas piimafarmis, kuna sisse

ostetud loomad võivad olla haiged ning olla ka ohuks kogu karjale. (Ball, Peters 2004, p

215-218)

Piimalehmade seas esinevate haiguste ravimise tõttu võib suureneda ka tööjõuvajadus,

kuna ettevõttes ei pruugi olla kompetentseid inimesi, kes haigete loomadega ümber

oskaks käia. Haigete lehmadega tegelemine nõuab rohkem tööd ja tähelepanu.

Mõnikord aga ei arvata seda suurenenud kulude hulka, kuna karjased peavad seda oma

tööks. Samas aga on neil töötajatel mitmeid olulisi tööülesandeid, mis haigete loomade

suurenenud tähelepanuvajaduse tõttu võivad jääda täitmata. See tähendab, et lisaaeg,

mida haiged loomad vajavad, on täiendav kulu. Keerulisemates olukordades võib

ettevõttel vaja minna kuni kolme inimest, et haigete loomadega tegeletaks ning samas ei

jääks igapäevased toimingud tegemata. (Greenough 1997, p 7, 9; Weaver 2005, lk 200)

Piimakarjakasvatuses on ettevõtte edukuseks niisiis oluline, et piimakari oleks terve ja

taastootlik. Udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemid on ühed enamlevinud

terviseprobleemid enamikus piimakarjades. Need probleemid suurendavad ettevõtte

kulusid, sealhulgas veterinaarkulusid ja karja taastootmisega seonduvaid kulusid ning

samas vähendades piimatoodangut, müügitulu ning ettevõtja kasumit. Suurenevate

kulude ning väheneva tulu tõttu teenib ettevõte seda vähem kasumit, või kujuneb

tootmistegevus koguni kahjumlikuks. Terviseprobleemide tõttu langeb piimatoodang

ning kvaliteet, mistõttu piimatoodangu kaubalisus väheneb. Udara, jäsemete ja

sigimisega seonduvate terviseprobleemide tõttu praagitakse karjast välja ka kõige enam

piimalehmi, mistõttu ka karja taastootmise võime väheneb. Kui piimafarmis puudub

pikemat aega karja taastootmise võime ning ettevõte teenib kahjumit, siis võib juhtuda,

et ettevõte on sunnitud oma tegevuse lõpetama.
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2. ANDMED JA METOODIKA
2.1. Andmete kogumine

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, kuidas mõjutavad piimalehmade

jäseme-, udara- ja sigimisprobleemid ettevõtte majandustulemusi. Püstitatud eesmärgi

täitmiseks kasutatakse nii esmaseid  kui teiseseid andmeid. Esmased andmed tulenevad

2013. aastal poolaastal Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt

läbiviidud piimatootmise ja teraviljakasvatuse tehnoloogiate küsitlusest. Küsitletavad

ettevõtted valiti välja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA)

registriandmetele tuginedes. Küsitlusse kaasatud valim koosnes kokku 2100-st

piimatootmise ja teraviljakasvatusega tegelevast ettevõttest. Piimatootmisega

tegelevatele ettevõtetele väljastati 811 ankeetküsimustikku. Sellest 452 ettevõtjat olid

piimatootjad ning 359 olid tootjad, kes tegelevad nii piimatootmise kui ka

teraviljakasvatusega. 811-st väljastatud küsimustikust laekusid täidetuna tagasi 358 ehk

tagasilaekumise protsendiks kujunes 44,14%.

Küsitlus viidi läbi elektrooniliselt ning ka paberkandjal, posti teel. Küsimustik koosnes

kahest põhilisest osast: piimatootmistehnoloogiate ja teraviljakasvatuse tehnoloogiate

osast. Eraldi blokis esitati küsimusi ka ettevõtte, selle kontaktandmete ja juhtimise

kohta. Käesolevas magistritöös kasutatakse andmeid piimatootmistehnoloogiatega

seonduvate küsimuste blokist, kus esitati küsimusi seoses lüpsikarja pidamise, söötade

tootmise ja söötmisega, sõnnikukäitluse, karja tervise ja tehnoloogiliste valikutega.

Kokku moodustus piimatootmistehnoloogiate küsitlus 42-st küsimusest ning sama palju

küsimusi lisandusid seoses ettevõtte ja selle juhtimisega. Piimatootmistehnoloogiate

küsimusteblokist kasutatakse käesolevas töös piimalehmade pidamiskeskkonna,

lüpsitehnoloogia ja karja tervisega seonduvaid andmeid, mis põhinevad vastajate

subjektiivsetel hinnangutel. Vastuste vähesuse tõttu on analüüsist välja jäetud ettevõtte

juhi vanus ja haridustase.
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Teiseste andmetena kasutatakse Jõudluskontrolli Keskuse piimakarjakasvatusega

seonduvaid 2012. aasta andmeid. Ettevõttepõhised jõudluskontrolli andmed on saadud

Eesti Maaülikoolist. Käesolevas magistritöös kasutatavad jõudluskontrolli andmed

hõlmavad udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemide tõttu karjast välja praagitud lehmade

osakaalu, esmaspoegimisiga päevades ja seemenduse keskmist arvu piimalehma kohta,

aretusväärtuste karjade lõikes kaalutud keskmisi erinevusi Eesti keskmistest

aretusväärtustest ning ainevahetushaiguste tõttu karjast välja praagitud lehmade

osakaalu, samuti kõikide vaatlusaluste probleemide tõttu praagitud piimalehmade

osakaalu karjast, piimalehmade aastatoodangut ning piima kvaliteedinäitajaid ehk

somaatiliste rakkude arvu ning rasva- ja valgu protsentuaalset sisaldust.

Teiseste andmetena kasutatakse käesolevas magistritöös veel ka Põllumajandusliku

raamatupidamise andmebaasi FADN andmeid, mis on käeoleva töö koostamiseks

saadud Eesti Maaülikoolist. FADN andmetena kasutatakse piima kokkuostuhinna

arvutamisel kasutatud müügipiima kogust ja müüdud piima väärtust, piima kaubalisuse

arvutamiseks kogu piimatoodangut ja müügipiima kogust. Spermakulu ning

ravimiskulusid FADN andmebaasis eraldi välja toodud ei ole, mistõttu kasutatakse muid

muutuvkulusid loomakasvatuses. Ettevõtte arvestuslik netokasum on arvutatud FADN

andmete põhjal Maamajanduse Infokeskuse poolt välja antud põllumajandustootjate

majandusnäitajate väljaandes [2013, lk 45] kajastatud peamiste majandusnäitajate

skeemi järgi. Arvestusliku netokasumi leidmiseks on juba andmetena olemasolevale

netolisandväärtusele liidetud investeeringutoetuste ja käibemaksu bilanss ning lahutatud

sotsiaalmaksuga palgakulu, tasutud rendimaksed ning intressid ning tasustamata tööjõu

kulu tasustatud tööjõu palga tasemel. FADN andmete põhjal on arvutatud ka tulu

mullikate müügist ning noorloomade arv ühe piimalehma kohta, käsitlemaks karja

taastootmist.

2.2. Andmete analüüsimeetodid

Käesolevas magistritöös selgitatakse esmalt välja, millised tegurid põhjustavad ning

mõjutavad piimaveiste udara-, sigimis- ja jäsemeprobleeme. Seejärel uuritakse, kuidas

mõjutavad nimetatud terviseprobleemid piimatootmisettevõtete majandustulemusi.

Udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemide ja erinevate pidamiskeskkonnast, ravi- ja
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ennetustegevusest ning tõulistest ja geneetilistest omadustest tulenevate tegurite

vaheliste seoste väljaselgitamisel kasutatakse 2013. aastal Eesti Maaülikooli poolt

läbiviidud piimatootmise ja teraviljakasvatuse tehnoloogiate küsitluse andmeid ning

Jõudluskontrolli Keskuse 2012. aasta andmeid. Nimetatud terviseprobleemide ning

majandustulemuste vaheliste seoste väljaselgitamisel kasutatakse Jõudluskontrolli ning

FADN andmeid. Andmeid töödeldakse programmis Microsoft Office Excel 2010.

Sarnast metoodikat kasutades ei ole autorile teadaolevalt varem Eestis uuritud

piimakarja tervise mõju piimatootjate majandustulemustele.

Järgnevalt (Joonis 3) on välja toodud esimeses peatükis välja toodud erialasele

kirjandusele ja teadusartiklitele tuginev näitlik joonis, mis kirjeldab udara tervist,

sigivust ja jäsemete tervist mõjutavaid tegureid ning nimetatud terviseprobleemide poolt

mõjutatavaid majandustulemusi. Udaraprobleemidena käsitletakse udaravigu ja

traumasid ning mastiiti. Udara tervist enim mõjutavateks teguriteks on lisaks tõule,

karja suurusele ja piimalehmade produktiivsusele ka aretusväärtused, lüpsisüsteem ja

lüpsmissagedus, asemete tüüp ning asemetel kasutatav allapanu. Udara tervis sõltub ka

veterinaarteenuse korraldusest ning vaatlusaluste terviseprobleemide ennetamise

meetoditest. Udara tervist mõjutavate aretusväärtustena (Lisa 1) kaasatakse analüüsi

udara tervise aretusväärtus, välimikutunnuste ning poegimiskerguse ja surnultsündide

aretusväärtused. Kasutatavate lüpsisüsteemidena vaadeldakse lüpsiplatsi ja

lüpsikarusselli, lüpsirobotit, kannulüpsi ning torusselüpsi ning lüpsmissagedust

(lüpstakse päevas vastavalt vajadusele või toodangule kas kaks või kolm korda päevas).

Udara tervist mõjutab ka asemete ja allapanu tüüp. Käesolevas töös selgitatakse välja,

kas ja kuidas on piimalehmade udaraprobleemidega seotud betoonist asemed, betoon

allapanuga, kummimatid ning kummimatid allapanuga ja muud asemetüübid, milleks on

näiteks puitmaterjalist asemed. Betoonil ja kummimattidel kasutatava allapanuna

vaadeldakse põhku, turvast, saepuru ning muu variandina kasutatakse ka liiva,

koresöödajäätmeid, heina ning segu ka hobusesõnnikust, lubjast ja põhust.

Udaraprobleemide ennetamisel kasutatavate meetoditena kasutatakse desoaineid

lüpsmisel, desovanne sõrgadele, sõrgade värkimist, seljasügamisharja ning lehmadele

on võimaldatud jalutusalal viibimine või karjatamine. Muu variandina tagatakse laudas

loomade kohtlemisel rahulik ja sõbralik atmosfäär, puhtad asemed ning ka käsitsi

harjamine, mida võib seostada väiksemate karjadega.
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Allikas: autori koostatud

Joonis 3. Piimakarja udara-, sigimis- ja jäsemeprobleeme põhjustavad tegurid ja

mõjutatavad majandustulemused

Udara tervist mõjutavate teguritena käsitletakse vastavalt teaduskirjandusele ning ka

käesolevas töös lisaks jäsemeprobleeme. Jäsemeprobleemidena vaadeldakse jäsemevigu

ja -traumasid ning jäsemete haigusi, sigimisprobleemidena käsitletakse günekoloogilisi

haigusi, aborte, poegimisraskusi ja –halvatust ning üldiselt sigimisega seonduvaid

probleeme. Piimalehmade jäsemete tervist mõjutavad tegurid ühtivad enamasti udara

tervist mõjutavate teguritega, kuid aretusväärtusena käsitletakse piimalehmade

välimikutunnuste aretusväärtust ning lisaks selgitatakse välja ka lauda põrandatüübi ja

sõnniku eemaldamise tehnoloogia mõju jäsemetele. Lauda jalutusala võib olla (Lisa 3)

betoonist, pilupõrand või kummimatiga kaetud, muu variandina jalutusala puudub

(eeskätt lõaspidamise puhul), või kasutatakse jalutusalana koplit, mõnedes farmides on

jalutusala puidust.
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Jäseme- ja udaraprobleemid võivad olla ka piimalehmade sigimisprobleemide

põhjuseks. Sigimist mõjutavad tegurid kattuvad osaliselt udara ja jäsemete tervist

mõjutavate teguritega ning lisaks selgitatakse välja ka pidamisviisi mõju piimalehmade

sigivusele. Eestis peetakse piimalehmi (Lisa 2) soojustamata, soojustatud või osaliselt

soojustatud lautades ning peetakse lõas  või vabapidamisel sügavallapanuga,

puhkelatrites või puhke-söötmislatrites. Jäsemeprobleeme seostatakse tulenevalt

teaduskirjandusest ka ainevahetushaiguste ning esmaspoegimiseaga ning nende tegurite

mõju piimalehmade sigivusele selgitatakse välja ka käesolevas magistritöös.

Pärast nimetatud terviseprobleeme põhjustavate ja mõjutavate tegurite mõju

väljaselgitamist udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemidele, vaadeldakse ka mõju

piimatootmisettevõtete majandustulemustele (Joonis 3). Selgitatakse välja ja

analüüsitakse piimalehmade udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemide mõju lehmade

piimakusele ning vaadeldakse, kas ja milline mõju avaldub ettevõtte söötmis-, tööjõu- ja

ravimiskulule. Udaraprobleemide osas selgitatakse välja ka mõju piima kvaliteedile ehk

piima rasva- ja valgusisaldusele ning somaatiliste rakkude arvule ühes milliliitris piimas

ning mõju piima kvaliteedist tulenevale piima kaubalisusele ja kokkuostuhinnale.

Sigimisprobleemide osas selgitatakse välja lisaks piimalehmade produktiivsusele ning

söötmis-, tööjõu- ja ravikuludele ka mõju karja taastootmisele ja spermakulule ning

mullikate müügist saadud tulu. Karja taastootmisena vaadeldakse (Lisa 4) noorloomade

arvu ühe piimalehma kohta ning spermakuluna keskmist seemenduste arvu piimalehma

kohta. Lisaks nimetatud näitajatele selgitatakse välja ka udara-, sigimis- ja

jäsemeprobleemide seosed ja mõju ettevõtte arvestuslikule netokasumile.

Udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemide ja nende mõjutegurite ning nimetatud

probleemide ja majandustulemuste vaheliste seoste väljaselgitamiseks kasutatakse

Pearsoni korrelatsioonanalüüsi. Korrelatsioonanalüüsi tulemusena selgub vaatlusaluste

näitajate vaheliste seoste olemasolu ja tugevus. Korrelatsioonikordaja võib olla positiive

või negatiivne. Positiivse seose puhul ühe näitaja suurenemisel suureneb ka teine,

negatiivse seose puhul ühe näitaja suurenedes teine väheneb. (Sapsford, Jupp 2006, p

225; Bryman, Bell 2011, p 347, 348) Korrelatsioonimaatriksid on moodustatud eraldi

udara-, sigimis- kui jäsemeprobleemide ning neid mõjutavate tegurite lõikes (Lisad 5-

7). Kuna piimakarja udara tervist, sigivust ja jäsemete tervist mõjutavaid tegureid on
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palju, siis esmalt selgitatakse välja, millised tegurid täpsemalt vaatlusaluste ettevõtete

andmete põhjal udara tervist, sigivust ja jäsemete tervist mõjutavad. Kui mõjutegurid on

selgunud, siis edaspidi kasutatakse terviseprobleemide ja majandustulemuste vaheliste

seoste analüüsimisel muutujaid „udaraprobleemid“, „sigimisprobleemid“ ja

„jäsemeprobleemid“. Selline lähenemine on valitud eelkõige andmete rohkuse tõttu.

Nimetatud terviseprobleemide ning majandustulemuste vaheliste seoste

väljaselgitamiseks on koostatud korrelatsioonimaatriks, kus on arvesse võetud kõik

nimetatud terviseprobleemid ning mõjutatavad majanduslikud näitajad (Lisa 8).

Korrelatsioonanalüüsi tulemusena selguvad statistiliselt tugevamad seosed erinevate

näitajate vahel ning neid seoseid arvesse võttes viiakse läbi regressioonanalüüs, et välja

selgitada erinevate pidamiskeskkonnast, ravi- ja ennetustegevusest ning tõulistest

omadustest tulenevate tegurite mõju udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemidele ning

nimetatud terviseprobleemide mõju majandustulemustele. Pidamiskeskkonnast, ravi- ja

ennetustegevusest ning tõulistest omadustest tulenevate tegurite mõju udara-, sigimis- ja

jäsemeprobleemidele selgitatakse välja mitmest lineaarset regressioonanalüüsi

kasutades (Lisad 9-11). Mitmese regressiooni üldmudelit on väljendatud kujul (Ghauri,

Grønhaug 2004, lk 167):

iiii xxY   ...22110 , (1)

kus iY – uuritav väljundmuutuja

0 – vabaliige

1 – esimese uurimisobjekti regressioonikordaja

ix – i-nda uurimisobjekti väärtus

i – jääkliige

Udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemide mõju majandustulemustele selgitatakse välja

lihtsa lineaarse regressioonanalüüsi tulemusena. Parema ülevaate saamiseks on ühe

muutjuaga läbiviidud regressioonanalüüside tulemused paigutatud koondtabelisse. (Lisa

12).

Piimalehmade udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemide ning pidamiskeskkonnast, ravi- ja

ennetustegevusest ning tõulistest omadustest tulenevate tegurite vaheliste korrelatsioon-
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ja regressioonanalüüsi läbiviimisel kasutatakse 190 Eesti piimatootja andmeid.

Nimetatud terviseprobleemide ning majandustulemuste vaheliste korrelatsioon- ja

regressioonanalüüsi läbiviimisel kasutatakse 160 piimatootja andmeid. Kasutatavaid

andmeid võib pidada usaldusväärseteks, saavutamaks püstitatud magistritöö eesmärk

selgitada välja, kuidas mõjutavad piimalehmade jäseme-, udara- ja sigimisprobleemid

ettevõtte majandustulemusi. Korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi tulemused ja arutelu

kajastab käesoleva magistritöö kolmas peatükk.
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3. TULEMUSED JA ARUTELU
3.1. Pidamiskeskkond ja piimakarja terviseprobleemid
3.1.1. Udaraprobleemid
Käesolevas peatükis selgitatakse välja, kuidas ja millised piimalehmade

pidamiskeskkonnast, tõulistest ning geneetilistest omadustest ning veterinaarteenuse

korraldusest tulenevad tegurid mõjutavad piimalehmade udara tervist. Nimetatud

tegurite ja udaraprobleemide vaheliste seoste ja nende tugevuse väljaselgitamiseks on

läbi viidud Pearsoni korrelatsioonanalüüs ning nimetud tegurite mõju udara tervisele

selgitatakse välja mitmese lineaarse regressioonanalüüsi tulemusena.

Korrelatsioonanalüüsis kasutatakse 190 ettevõtja piimatootmise ja teraviljakasvatuse

tehnoloogiate küsitluse ja Jõudluskontrolli Keskuse 2012. aasta andmeid ning nende

ettevõtete seas keskmiselt 8% lehmadest praagiti karjast välja udaraprobleemide tõttu

(Lisa 1). Vaadates korrelatsioonikordajaid korrelatsioonimaatriksit (Lisa 5), selgub, et

praakimisi on udaraprobleemide tõttu vähem holsteini tõu ning rohkem punase karja

piimalehmade seas, kuna holsteini tõu ja udaraprobleemide vahel esineb negatiivne

korrelatsioon ning punase tõu ja udaraprobleemide vahel positiivne seos. Seosed ei ole

küll märkimisväärselt tugevad (korrelatsioonikordaja r vastavalt -0,053 ja 0,055), kuid

korrelatsioonanalüüsi tulemused ühtivad jõudluskontrolli andmetega, mis väidavad

samuti, et udaraprobleemide tõttu praagitakse rohkem lehmi karjast välja just punast

tõugu karjades.

Korrelatsioonimaatriksist selgub ka, et udaraprobleemide tõttu praagitakse rohkem

piimalehmi karjast välja kõrgetoodanguliste piimalehmadega karjades, kuna

piimalehmade keskmise väljalüpsi ja udaraprobleemide vahel esineb positiivne seos (r =

0,151). Vaatlusaluste ettevõtete andmete põhjal on keskmine piimatoodang lehma kohta

7022 kg. Karja suuruse ja udaraprobleemide vahel küll märkimisväärset seost ei esine,

kuid kõrge piimatoodang lehma kohta on seotud piimakarja suurusega. Suurtes karjades

on üldiselt ka produktiivsus suurem (r = 0,439).
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Udaraprobleemid on positiivselt seotud ka jäsemeprobleemidega (r = 0,182). Üks

põhjus võib olla selles, et hooldamata ja teravate sõrgadega lehmad võivad end asemele

lamama heites ja püsti tõustes ise vigastada, seega on oluline lehmade sõrgasid värkida.

Valulikud jäsemed aga sunnivad liikumisel ebaloomulikke liigutusi tegema. Samuti on

korrelatsioonimaatriksist näha, et kõrgetoodangulistel lehmadel on rohkem

jäsemeprobleeme (r = 0,411). Kuna haigete jäsemetega lehmad eelistavad pigem

lamamist, siis on ka survet udarale rohkem ning ka udara ja nisade kokkupuude asemel

ja allapanul olevate haigustekitajatega on pideval lamamisel suurem. Haigustekitajate ja

patogeenide levik nisade kaudu udarasse on suurem piimalehmadel, kelle nisad on

vigastatud või nisaavade lihased on lõtvunud ning lasevad ka lüpsivälisel ajal piima

läbi. Avatud nisaotsa ja nisakanali kaudu on patogeenide ja haigustekitajate levik

udarasse soodustatud. Udarahaigusi põhjustavaid patogeene näib olevat nii kirjanduse

kui ka käesoleva uuringu põhjal rohkem saepurust allapanul, kuna saepuru ja

udaraprobleemide vahel esineb positiivne korrelatsioon (r = 0,113). Saepurust allapanul

lamavate lehmade udar ja nisad on tihti mustemad. Saepuru kinnitub kergesti udara ja

nisade külge ning imeb endasse ka niiskust ja vedelikke. Märjas allapanus on aga

patogeenidele sobiv elu- ja paljunemiskeskkond, hõlbustades lehmade nakatumist

udarahaigustesse, millest enamlevinumaks on mastiit.

Udarahaiguste esinemist seostatakse ka lüpsirobotite kasutamisega. Dohmen et al

[2010, p 4027] ja Poikalainen (2006, lk 208) on oma selgitanud, et

automaatlüpsisüsteemi kasutamisel esineb kehvema hügieeni tõttu rohkem

udaraprobleeme ning platsillüpsil vähem. Käesolevas töös aga väga tugevat positiivset

seost udaraprobleemide ja robotlüpsi vahel ei esine (r = 0,063) ning põhjus võib olla

selles, Eestis kasutatakse võrreldes lüpsiplatsi ja – karusselli, kannulüpsi ja

torusselüpsiga oluliselt vähem automaatlüpsisüsteemi. Vaatlusalustest 190-st ettevõttest

vaid keskmiselt 5%-s ettevõtetes lüpstakse lehmi robotiga. Ka platsillüpsi ja

udaraprobleemide vahel ei esine märkimisväärselt tugevat seost, kuid negatiivne

korrelatsioon nende kahe teguri vahel viitab asjaolule, et platsil- ja karussell-lüpsi puhul

esineb udaraprobleeme siiski vähem kui robotlüpsi puhul. Platsil- ja karussell-lüpsi

kasutatakse Eestis ka rohkem, vaatlusalustest 190-st ettevõttest keskmiselt 30%-s

ettevõttes lüpstakse piimalehmi lüpsiplatsil või lüpsikarussellil (Lisa 1).
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Piimalehmade pidamiskeskkonnast, tõulistest ning geneetilistest omadustest ning

veterinaarteenuse korraldusest tulenevate tegurite ning udaraprobleemide vahel on läbi

viidud lineaarne mitmene regressioonanalüüs, mis põhineb sarnaselt

korrelatsioonanalüüsile 190 ettevõtte piimatootmise ja teraviljakasvatuse tehnoloogiate

küsitluse ja Jõudluskontrolli Keskuse 2012. aasta andmetel. Regressioonimudeli (Lisa 9)

täpsustatud determinatsioonikordaja 0,037 näitab, et muutujad „piimatoodang“,

„saepuru“, „lüpsiplats/ -karussell“, „soojustamata laut“, „jäsemeprobleemid“ ja „EHF“

selgitavad muutuja „udaraprobleemid“ variatsiooni antud valimi juures 3,7% ulatuses.

Kuigi determinatsioonikordaja on madal, on mudel siiski tervikuna 4,3% tasemel

usaldusväärne (F significance = 0,043). Regressioonanalüüsi  tulemusi kirjeldab

järgnevalt välja toodud regressioonimudel:

EHFleemidJäsemeproblauttaSoojustamakarussellLüpsiplats

SaepurungPiimatoodaeemidUdaraprobl

02059,022843,001507,0_

00679,001216,000065,003895,0




(2)

Regressioonanalüüsi tulemusena on selgunud ning regressioonimudelist ka näha, et

piimalehmade udara tervise üheks mõjuteguriks sarnaselt korrelatsioonanalüüsi

tulemustele on piimatoodang ehk lehmade väljalüps. Vastavalt regressioonikordajale

kasvab piimatoodangu suurenedes 1000 kg võrra udaraprobleemide tõttu praagitud

piimalehmade suhe karja suurusesse 0,0066 võrra ehk 0,66 protsendipunkti.

Udaraprobleeme ja selle tõttu praakimisi esineb kõige vähem holsteini tõugu karjades.

Holsteini tõugu karjades on käesolevas analüüsis kasutatavate andmete põhjal 2,1

protsendipuntki võrra vähem udaraprobleemide tõttu praagitud lehmi. Holsteini tõul

puudub regressioonimudelis küll statistiliselt oluline mõju (p-väärtus 0,213)

udaraprobleemidele, kuid on siiski näha, et nimetatud tõugu karjades on parem udara

tervis. Udaraprobleemide sagedasemat esinemist kõrgetoodanguliste lehmade seas

kinnitab ka Poikalainen (2006, lk 17) ning udaraprobleemide tõttu karjast praakimise

väiksemat osakaalu holsteini ning suuremat osakaalu punast tõugu lehmade seas

kajastub ka Eesti Piimaliidu väljaandes [Eesti piim…2010, lk 15-21] ning

Jõudluskontrolli aastaraamatus (Eesti jõudluskontrolli…2013, lk 17).  Jäsemeprobleeme

on aga rohkem holsteini tõugu karjades ning ka korrelatsioonanalüüsist selgus, et

jäsemeprobleemid mõjutavad oluliselt udara tervist. Kui jäsemeprobleemide tõttu
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praagitud lehmade suhe karja suurusesse kasvab ühe protsendipunkti võrra, siis kasvab

ka udaraprobleemide tõttu praagitud lehmade suhe karja suurusesse 0,228

protsendipunkti.

Korrelatsioonimaatriksi põhjal ei esinenud oluliselt tugevat seost aga piimalehmade

pidamisviisi ning udara tervise vahel. Ka regressioonimudelis ei avaldu statistiliselt

olulist mõju (p = 0,256), kuid siiski on näha, et soojustamata lautades peetavate

lehmade seas esineb vähem udaraprobleeme. Regressioonikordaja -0,015 näitab, et

soojustamata lautades peetavate karjade puhul on udaraprobleemide tõttu praagitud

lehmade osakaal 1,5 protsendipunkti võrra madalam. Soojustamata laudad on enamasti

vabapidamislaudad. Vaatlusalustest 190-st piimakarjast 24% peetakse

vabapidamislautades. Korrelatsioonanalüüsist selgus, et udarprobleemide ning saepuru

kui allapanu vahel esineb positiivne korrelatsioon. Regressioonikordaja 0,012 selgitab,

et saepuru kasutamisel suureneb udaraprobleemide tõttu praagitud lehmade suhe karja

suurusesse 0,012 võrra ehk 1,2 protsendipunkti. Siiski kasutatakse 39%-s vaatlusalustest

piimafarmidest allapanuna saepuru. Kuna saepuru kui allapanu mõju udara tervisele ei

ole regressioonimudelis statistiliselt oluline (p = 0,275), siis ei ole ka mõju udara

tervisele täpne. Saepuru negatiivne mõju udara tervisele kajastub aga ka eespool välja

toodud varasemates uuringutes ja kirjanduses.

Nagu eespool selgus, on udaraprobleeme vastavalt kirjandusele ning eelnevalt

läbiviidud korrelatsioonanalüüsile rohkem automaatlüpsisüsteemi kasutavates

piimafarmides. Platsil- ja karussell-lüpsi aga seostatakse madalama udaraprobleemidest

tuleneva praakimise määraga. Regressioonanalüüsi tulemusena on selgunud, et platsil-

ja karussell-lüpsi puhul on udaraprobleemide tõttu praagitud piimalehmade suhe karja

suurusesse 0,006 võrra ehk 0,6 protsendipunkti väiksem. Kuigi regressioonimudelis ei

ole lüpsisüsteemi mõju udara tervisele  olulisuse nivool 0,05 statistiliselt oluline, kuna

p-väärtus on suurem kui 0,05 (p = 0,607), on siiski näha platsil- ja karusell-lüpsi

positiivset mõju udara tervisele.

Nagu korrelatsioon- ja regressioonanalüüsist selgus, on udaraprobleemid enamlevinud

Eesti punase tõu lehmadel ning vähem holsteini tõugu karjades. Udara tervis on kehvem

kõrgetoodangulistel lehmadel ning oluline roll on ka jäsemeprobleemidel, olles

omavahel tugevalt seotud. Udara hea tervise tagamiseks on oluline valida ka sobiv
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allapanu, kuid selleks ei sobi saepuru, mis on sobiv elukeskkond udarahaigusi

põhjustavate patogeenide levikuks. Udaraprobleeme esineb vähem soojustamata

lautades, milleks on enamasti vabapidamislaudad. Vabapidamislautades kasutatakse

Eestis enamasti platsil- või karussell-lüpsi, mis on vastavalt läbiviidud

regressioonanalüüsi tulemustele ka parim meetod udara tervise hoidmiseks.

3.1.2. Sigimisprobleemid

Käesolevas peatükis kirjeldatakse, kuidas ja millised piimalehmade

pidamiskeskkonnast, tõulistest ning geneetilistest omadustest, veterinaarteenuse

korraldusest tulenevad tegurid ja piimalehmade terviseprobleemid mõjutavad lehmade

sigivust. Nimetatud tegurite ja sigimisprobleemide vaheliste seoste ja nende tugevuse

väljaselgitamiseks on läbi viidud Pearsoni korrelatsioonanalüüs ning nimetud tegurite

mõju sigivusele selgitatakse välja mitmese lineaarse regressioonanalüüsi tulemusena.

Sarnaselt udaraprobleemidele on korrelatsioon- ja regressioonanalüüs läbi viidud 190

piimatootmisega tegeleva ettevõtte andmetega, mis pärinevad samuti piimatootmise ja

teraviljakasvatuse tehnoloogiate küsitlusest ja Jõudluskontrolli Keskusest.

Vaatlusaluste 190 ettevõtte andmete põhjal praagiti 2012. aastal keskmiselt 7%

piimalehmadest välja sigimisprobleemide tõttu ehk keskmiselt 1%-punkti võrra vähem

kui udaraprobleemide tõttu praagitud loomi (Lisa 2). Korrelatsioonimaatriks (Lisa 6)

kirjeldab, et suurtes karjades on sigimisprobleeme rohkem, kuna piimalehmade arvu ja

sigimisprobleemide vahel on positiivne korrelatsioon (r = 0,159). Suurtes karjades võib

olla rohkem stressi, mis aga raskendab tiinestumist. Suuri karjasid peetakse enamasti

vabapidamislautades. Vabapidamisel on aga suurem oht nakatuda nakkushaigustesse,

või vigastuda loomade omavahelisel võimuvõitlusel. Need tegurid aga võivad

põhjustada tiinuse katkemist, või alandada tiinestumise määra.

Sigimisprobleemide tõttu praagitakse karjast rohkem loomi välja ka kõrgetoodanguliste

lehmade puhul (r = 0,136). Keskmise väljalüpsi ja sigimisprobleemide vahel on

kinnitanud ka varasemad uuringud (Windig et al 2005; Lucy 2001). Väidetavalt on

kõrgetoodangulised lehmad vähem viljakad ja pikema poegimisintervalliga. Ka üldine

tervislik seisund on kehvem kui madalama väljalüpsiga piimalehmadel ja vaimse stressi

risk on suurem, mõjudes samuti sigivusele negatiivselt. Esmaspoegimisiga on

negatiivses korrelatsioonis sigimisprobleemidega (r = 0,112) Põhjus seisneb selles, et
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kõrge esmaspoegimisiga on seotud madalama toodanguga. Madalam toodang on aga

omakorda seotud väiksemate sigimisprobleemidega. Ning vastupidiselt, madalam

esmaspoegimisiga on seotud kõrgema piimatoodanguga ning kõrgema piimatoodanguga

lehmadel on rohkem sigimisprobleeme (r = 0,136). Esmspoegimisiga silmas pidades on

oluline noorveised seemendada õigeaegselt. Ka liiga varajane ning liiga hiline

seemendamine võib olla sigimisprobleemide põhjuseks. Tavaliselt poegivad veised

esimest korda 26-30 kuuselt, kuid on kõige viljakamad umbes 23-kuuselt. Vaatlusaluste

andmete põhjal on aga keskmiseks esmaspoegimiseaks ligikaudu 30 kuud. Mida

vanemas eas aga noorloomi esimest korda seemendatakse, seda madalam on

tiinestumise määr ja suurem on oht, et tiinus katkeb, või sünnib surnud järglane.

Piimalehmade sigivust parendatakse aretuse teel. Vaadates korrelatsioonimaatriksit

(Lisa 2), on näha positiivset seost (r = 0,143) välimikutunnuste aretusväärtuse ja

sigimisprobleemide vahel, mis aga tähendab seda, et lehmade välimikutunnuste

aretamise tulemusena esineb piimakarjades rohkem sigimisprobleeme.

Välimikutunnuste aretusväärtus on aga positiivselt seotud piimatoodanguga (r= 0,360),

mis tähendab, et heade välimikutunnustega lehmad on tavaliselt kõrgema väljalüpsiga.

Nagu aga eelnevalt on selgunud, on kõrge väljalüps seotud suuremate

sigimisprobleemidega. Poegimiskerguse aretusväärtuse ning sigimisprobleemide vahel

esineb aga negatiivne seos (r = -0,137), mis tähendab, et poegimiskerguse aretamisel

esineb piimalehmadel vähem sigimisprobleeme ning raskusi poegimisel on vähem.

Korrelatsioonimaatriksis ei väljendu tugevaid seoseid erinevate Eestis kasvatatavate

tõugude ning sigimisprobleemide vahel. Tõenäoliselt tulenevad sigimisraskused pigem

keskkonnateguritest. Käesolevas töös ei ilmne pidamisviisi ja sigimisprobleemide

vahelisi olulisi seoseid. Küll aga esineb seoseid allapanutüüpide ja sigimisprobleemide

vahel. Allapanuga betooni ja sigimisprobleemide vahel on negatiivne korrelatsioon (r= -

0,183) See tähendab, et allapanuga betoonasemetega lautades on piimalehmade seas

vähem sigimisprobleeme. Betoonist asemeid allapanuga kasutatakse 44%-s

vaatlusalustest ettevõtetest. Rohkem esineb sigimisprobleeme, kui asemetel kasutatakse

kummimatte, esineb positiivne seos kummimattide ja sigimisprobleemide vahel (r =

0,116). Kummimatid võivad olla lehmade jaoks ebamugavamad kui põhk, saepuru või

turvas, mis on pehmed ning lehma jaoks mugavamad. Kummimatid võivad olla tihti
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liiga lühikesed, õhukesed ja kergesti puruneda, mille tulemusena lamavad lehmad

külmal ja katmata betoonil, tundes ebamugavust. Kui asemed on lehmade jaoks

ebamugavad, siis on nad sunnitud rohkem jalgadel olema ning lamavad vähem. See aga

võib stressi tekitada, avaldades olulist mõju ka sigivusele, kuna lehm ei hakka indlema

ning teda ei ole võimalik seetõttu seemendada, või tekib raskusi tiinestumisega.

Kummimatte kasutatakse asemetena peaaegu poole vähem kui betoonasemeid

allapanuga – vaid 26%-s vaatlusalustest ettevõtetest. Positiivne korrelatsioon esineb ka

sigimisprobleemide ning „muu“ asemetüübi vahel (r = 0,155), kuid põhjus võib olla

selles, et „muud“ asemetüüpi kasutatakse vaid 7%-s vaatlusalustest ettevõtetest.

„Muuks“ asemetüübiks on siinkohal enamasti puidust või puiduga kaetud asemed.

Piimalehmade sigivusele avaldab positiivset mõju karjatamine, kuna

sigimisprobleemide ja karjatamise vahel esineb negatiivne korrelatsioon (r = -0,159).

Karjatamise positiivne mõju sigivusele võib peamiselt tuleneda suurenenud

liikumisvabadusest ja kui laudas ei pruukinud kõikidel lehmadel olla toit alati

kättesaadav, siis karjamaal on neil vaba ligipääs toidule, mis vähendab eelkõige stressi

ja soodustab inna väljendumist. Vaatlusalustest ettevõtetest 73%-s lastakse lehmad

karjamaale.

Karja taastootmise eesmärgil on oluline, et veised oleksid võimelised järglasi ilmale

tooma. Selles on oluline roll ettevõttes tegutseval veterinaaril, kelle ülesandeks on

hoolitseda piimakarja tervise eest. Korrelatsioonimaatriks väljendab positiivset seost

täiskohaga veterinaari olemasolu ning sigimisprobleemide vahel (r = 0,171). See

tähendab, et kui ettevõttesse on palgatud täiskohaga veterinaar, siis esineb rohkem

sigimisprobleeme, mis viitab asjaolule, et igapäevaselt karja tervise jälgimisega tegelev

veterinaar avastab rohkem sigimisega seonduvaid probleeme kui olukordades, mil

ettevõttel on tööl vaid teatud aegadel käiv lepinguline veterinaar, või puudub üldse

kindel veterinaar. Samuti on täiskohaga veterinaari olemasolu tugevalt seotud karja

suurusega (r = 0,703), mis viitab asjaolule, et  täiskohaga veterinaar on olemas enamasti

suurtes karjades, kus esineb ka sigimisprobleeme rohkem. Sigimisprobleeme

avastatakse ka vähem, kui puudub kvalifitseeritud veterinaar, või üleüldse karja tervise

eest vastutav isik. Siiski on vaid keskmiselt 15%-s vaatlusalustest ettevõtetest palgatud

täiskohaga veterinaar. Enamasti vastutab karja tervise eest isik, kes ei ole
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kvalifitseeritud veterinaar (41%), või on palgatud kindel lepinguline veterinaar, kes käib

ettevõttes kokkulepitud aegadel (32%).

Selgitamaks välja piimalehmade pidamiskeskkonnast, tõulistest ning geneetilistest

omadustest, veterinaarteenuse korraldusest tulenevad tegurite mõju piimalehmade

sigivusele, on läbi viidud mitmene lineaarne regressioonanalüüs (Lisa 10).

Regressioonimudeli täpsustatud determinatsioonikordaja 0,070 näitab, et muutujad

„piimalehmi“, „esmaspoegimisiga“, „esmaspoegimisiga²„, „dsvav“ ja „betoon

allapanuga kaetult“ selgitavad muutuja „sigimisprobleemid“ variatsiooni antud valimi

juures 7% ulatuses. Determinatsioonikordaja on madal, on mudel siiski tervikuna 0,24%

tasemel usaldusväärne (F significance = 0,0024). Regressioonanalüüsi tulemuste

kirjeldamiseks on koostatud järgmine regressioonivõrrand:

kaetultallapanugaBetoondsvavmisigaEsmaspoegi

misigaEsmaspoegiPiimalehmibleemidSigimispro

01358,000141,000000,0

00062,000002,037245,0
2 


(3)

Regressioonivõrrand (3) kirjeldab, kuidas karja suurus (piimalehmade arv),

esmaspoegimisiga, välimikutunnuste aretusväärtus ja betoonase allapanuga kaetult

mõjutab piimalehmade sigimisprobleeme. Nagu ka korrelatsioonanalüüsist selgus,

esineb suuremates karjades rohkem sigimisprobleeme. Kui karja suurus kasvaks 100

lehma võrra, siis sigimisprobleemide tõttu praagitud loomade suhe karja suurusesse

kasvaks 0,002 võrra ehk 0,20 protsendipunkti ehk mida suurem on piimakari, seda

suuremaks võib kujuneda sigimisprobleemide tõttu karjast välja praagitud

piimalehmade osakaal kogu karjast. Piimakarja suuruse mõju sigimisprobleemidele võib

pidada ka statistiliselt oluliseks, kuigi p-väärtus 0,09 on mõnevõrra suurem kui olulisuse

nivoo 0,05.

Eelnevalt väljatoodud regressioonivõrrandis on kajastatud nii esmaspoegimisiga kui

esmaspoegimisiga teise astme polünoomina (esmaspoegimisiga²) ning seda põhjusel, et

esmaspoegimisea ja sigimisprobleemide vaheline seos ei ole lineaarne. Vaadates

esmaspoegimisea mõju sigimisprobleemidele, selgub, et esmaspoegimisea suurenedes

sigimisprobleemide tõttu praagitud lehmade osakaal väheneb, kuid kui

esmaspoegimisiga ületab 1000 päeva, siis hakkab sigimisprobleemide tõttu praagitud
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lehmade osakaal uuesti kasvama. Esmaspoegimisea mõju sigimisprobleemidele võib

pidada olulisusnivool 0,05 statistiliselt oluliseks, kuna p-väärtus on 0,01.

Korrelatsioonanalüüsi tulemusena selgus, et piimalehmade sigivuse üheks mõjuteguriks

on ka välimikutunnuste aretusväärtus (dsvav). Regressioonimudel  kirjeldab, et kui

piimakarja välimikutunnuste aretusväärtuse erinevus Eesti keskmisest aretusväärtusest

suureneks ühe punkti võrra, siis sigimisprobleemide tõttu karjast välja praagitud

lehmade suhe karja suurusesse kasvaks 0,0014 võrra ehk 0,14 protsendipunkti.

Välimikutunnuste aretusväärtuse mõju sigimisprobleemidele ei saa antud juhul pidada

täpseks, kuna muutuja mõju ei ole statistiliselt väga oluline (p = 0,12), kuid mõju

sigimisprobleemidele on siiski täheldatud. Erinevus Eesti keskmisest välimikutunnuste

aretusväärtusest on vaatlusaluste andmete põhjal keskmiselt -1,15 punkti ehk see on

Eesti keskmisest madalam. Välimiku tunnuste aretamisega mõjutatakse lehma üldist

kehalist seisundit. On aga uuringuid (Pryce et al 2000), mille kohaselt on aga keha

konditsioonil mõju ka sigivusele. Kui keha konditsioon on kehvem, siis võib

poegimisintervall pikemaks kujuneda ning ka seemendamise ajad nihkuvad. Seega,

mida kõrgem on hinnang välimikutunnuste aretusväärtusele, seda parem on lehma

kehaline konditsioon ning ka mõju lehmade sigivusele on positiivne.

Sigimisprobleemide ning sigivust mõjutavate tegurite vahelise korrelatsioonanalüüsi

käigus selgus, et piimalehmade sigivusele mõjub hästi asemete tüüp. Kummimattidel oli

sigimisprobleemidega küll positiivne seos, kuid betoonist allapanuga asemed avaldavad

pigem positiivset mõju, vähendades sigimisprobleeme. Regressioonimudelist on näha

statistiliselt olulist betoonist allapanuga asemete mõju piimakarja sigimisprobleemidele.

Betoonist allapanuga asemete kasutamine piimafarmides vähendab sigimisprobleemide

tõttu karjast välja praagitud lehmade suhet karja suurusesse väheneb keskmiselt 0,0136

võrra ehk 1,4 protsendipunkti. Sellest võib järeldada, et pidamistingimused omavad

olulist mõju piimakarja sigivusele. Kuna lehmad veedavad enamuse ajast lamades, siis

on oluline, et ka asemed oleksid mugavad.

Nii korrelatsioon- kui regressioonanalüüsi tulemusena on selgunud, et piimalehmade

sigivust enim mõjutatavateks teguriteks on vaatlusaluste andmete põhjal karja suurus,

esmaspoegimisiga, välimikutunnuste aretusväärtus ning betoonist asemed allapanuga.

Sigimisprobleeme esineb rohkem suurtes karjades ning kõrge esmaspoegimiseaga
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lehmade seas. Piimalehmade viljakus on madalam, kui looma keha üldine konditsioon

on kehv. Keha konditsiooni on võimalik mõjutada välimikutunnuste aretamise kaudu,

kuid antud juhul on välimikutunnuste aretusväärtus avaldanud lehmade sigivusele

pigem negatiivset mõju. Piimalehmade hea sigivus ja viljakus on seotud lehmade

heaoluga. Tulenevalt läbiviidud korrelatsioon- ja regressioonanalüüsidele tunnevad

lehmad end mugavamalt pehme allapanuga kaetud betoonasemetel.

3.1.3. Jäsemeprobleemid

Järgnevalt selgitatakse välja, kuidas ja millised piimalehmade pidamiskeskkonnast,

tõulistest ning geneetilistest omadustest ning veterinaarteenuse korraldusest tulenevad

tegurid mõjutavad piimalehmade jäsemete tervist. Nimetatud tegurite ja

jäsemeprobleemide vaheliste seoste ja nende tugevuse väljaselgitamiseks on läbi viidud

190 piimatootmisega tegeleva ettevõtte andmete põhjal Pearsoni korrelatsioonanalüüs

ning nimetud tegurite mõju udara tervisele selgitatakse välja mitmese lineaarse

regressioonanalüüsi tulemusena.

Korrelatsioonanalüüsi tulemusena (Lisa 7) on selgunud piimalehmade jäsemete

tervisega enim seotud tegurid ning nendeks on karja suurus (piimalehmi), piimatoodang

lehma kohta, tõug, asemetena betoon allapanuga kaetult ning kummimatid, allapanuna

põhk, betoonist põrand lauda jalutusalal, sõnnikueemaldussüsteem skreeperi ja

traktoriga, ennetamise meetmetena karjatamine, seljasügamishari, desovannid jalgadele

ning sõrgade värkimine ning veterinaari olemasolu ja karja tervise eest vastutava isiku

puudumine.

Korrelatsioonimaatriks kirjeldab, et jäsemeprobleemide ja piimalehmade arvu vahel on

positiivne seos, kuna korrelatsioonikordaja on 0,219. See tähendab, et suuremates

karjades on jäsemeprobleeme rohkem ehk praakimiste osakaal kogu karjast on

jäsemeprobleemide tõttu suurem. Keskmiselt praagiti 2012. aastal vaatluse all olevate

ettevõtete seas jäsemeprobleemide tõttu karjast välja 5% piimalehmadest. Suuremates

karjades on piimalehmad ka produktiivsemad (r = 0,454). Suurema väljalüpsi ja

jäsemeprobleemide vahel esineb positiivne seos ehk suurema produktiivsusega

lehmadel esineb jäsemehaigusi ja -vigastusi rohkem (r = 0,388). Piimatoodangu ja

jäsemeprobleemide vahel on positiivseid seoseid leidnud ka mitmed teised autorid
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(Pѐrez-Cabal et al 2006, Sogstad et al 2007), kes selgitavad, et kõrgetoodanguliste

lehmade seas esineb jäsemeprobleeme peamiselt seetõttu rohkem, et nad kaaluvad

rohkem kui madalama produktiivsusega lehmad ning raskema kehakaalu tõttu on ka

surve jäsemetele suurem. Jäsemeprobleeme esineb rohkem holsteini tõugu karjades (r =

0,141) ning vähem punast tõugu lehmade seas (r = -0,127).

Mitmete autorite (Norring et al 2008, Fregonesi et al 2007, Cook et al 2004, Hulsen

2010) väitel esineb jäsemeprobleeme vähem karjade seas, keda peetakse lautades, kus

on asemed allapanuga kaetud. Ka käesolevas uuringus selgub negatiivne seos

allapanuga kaetud betoonist aseme ning jäsemeprobleemide vahel (r = -0,107).

Allapanu muudab asemele lamama heitmise ja püsti tõusmise mugavamaks ja

haarduvuse paremaks, mille tulemusena lehm ei libise ning vigasta end. Allapanuga

asemetel tekib looma kehale ka vähem hõõrdunud ja karvadeta laike. Allapanul

kohandub paremini lamava looma kehaga ning tekib vähem survet erinevatele

kehaosadele, sealhulgas jäsemetele. Kummimattide ja jäsemeprobleemide vahel esineb

aga positiivne seos (r = 0,133), mis tähendab, et kummimattidega kaetud asemetega

lautades peetavade lehmade seas esineb jäsemete probleeme rohkem. Kummimatid ei

kohandu looma kehaga nii hästi kui allapanuna kasutatav põhk, saepuru, turvas või liiv,

ning tihti on kummimatid liiga lühikesed või õhukesed ja purunevad, mille tulemusena

on lehmad sunnitud lamama paljal betoonil. See aga võib põhjustada suurema surve

tõttu jäsemetele rohkem lonkamist ja ebamugavuse tõttu eelistavad lehmad pigem

seista, mistõttu koormus jalgadele suureneb.

Kui aga rääkida põrandatüübist jalutusalal, siis soovitatakse betooni asemel eelistada

kummist kattega põrandaid. Kummist kattega põrandate ja jäsemeprobleemide vahel

esineb nõrk negatiivne seos (r = -0,009), mis aga näitab, et kummist kattega põrandatel

käivate lehmade seas esineb vähem jäsemeprobleeme. Kummist kattega põrandal käies

ei toimu nii tugevat sõrgade hõõrdumist kui betoonpõrandatel. Siiski on vastavalt

kirjandusele ja uuringutele ka kummist pindadel ka negatiivne mõju sõrgadele.

Kummist pinnal käies ei toimu sõrgade kulumist ning sõrad kasvavad pikaks, kaotades

oma loomuliku kuju. Kui lehmade sõrgasid ka ei värgita, siis võivad loomad end

teravate sõrgadega vigastada ning tekitada ka udaratraumasid. Betoonpõrand võib aga

muutuda väga libedaks, muutes lehmade liikumise pingelisemaks. Siiski on keskmiselt
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80%-l vaatlusalustest piimafarmidest jalutusalad betoonist ning vaid 9% kummist

kattega. Tõenäoliselt ei kuluta betoonpõrandatel käimine sõrgasid nii märkimisväärselt,

et tekiks raske sõrgade erosioon. Sellest tulenevalt esineb ka negatiivne seos

betoonpõrandate ja jäsemehaiguste vahel (r = -0,115). Farmeri jaoks tähendab see ka

olulist ajalist ja rahalist kokkuhoidu sõrgade värkimise arvelt. Betoonpõranda ehitamine

ja hooldamine on tõenäoliselt ka odavam ja lihtsam ning samal ajal ka vastupidavam kui

kummist katte paigaldamine ning selle eest hoolitsemine. Jäsemeprobleeme esineb

rohkem neis karjades, keda peetakse pilupõranda või muu põrandakattega lautades (r=

0,029 ja r= 0,038), näiteks laudpõrand, millel lehmad võivad end libastudes vigastada.

Üks põhjus, miks on Eestis nii palju betoonpõrandatega lautu, on sõnniku eemaldamine

skreeperitega.

Skreepereid kasutatakse enamasti vabapidamislautades ning selleks sobib kõige

paremini betoonist põrand. Vaatlusalustest piimafarmidest keskmiselt 66%-s

ettevõtetest kasutatakse kas vedel- või tahesõnniku eemaldamiseks skreepereid või

kraapkonveiereid. Sõnniku eemaldamisel skreeperiga on aga positiivne korrelatsioon

jäsemeprobleemidega (r = 0,205), see tähendab, et piimakarjalautades, kus sõnnikut

eemaldatakse skreeperitega, esineb lehmade seas rohkem jäsemete vigastusi ja

traumasid. Sõnniku eemaldamisel traktoriga on aga negatiivne seos

jäsemeprobleemidega (r = -0,175), see tähendab, et traktoriga sõnnikeemaldusel esineb

vähem jäsemeprobleeme. Traktoriga eemaldatakse nii tahe- kui vedelsõnnikut 30%-s

piimafarmides. Skreeperite või kraapkonveieritega sõnnikeemaldusel esineb rohkem

jäsemetraumasid ja vigastusi, kuna need liiguvad ja eemaldavad sõnnikut jalutusalalt

regulaarselt. Lehmad aga võivad skreeperite otsa tihti komistada ja jäsemeid vigastada.

Kui lehmad skreeperi liikumisele ette jäävad, siis uhutakse vedelsõnnik loomade

jäsemetele, mille tulemusena on jäsemed pidevalt märjad ja määrdunud, soodustades

jäsemehaiguste teket. Traktoriga eemaldatakse sõnnikut kas lõaspidamisega lautades,

või eraldatakse loomad sõnnikueemaldamiseks jalutusalalt ning nii ei saa ka lehmad

vigastada. Jäsemeprobleemide ja skreeperite vahelisi positiivseid seoseid on leidnud ka

mitmed teised autorid (Hulsen 2010, Bewley 2001, Magnusson et al 2008, Barker et al

2007).
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Jäsemeprobleemide ennetamiseks kasutatakse mitmeid erinevaid meetmeid. Neist

tugevaimat seost  jäsemeprobleemidega omavad aga karjatamine (r= -0,245), jalutusala

olemasolu lüpsikarjalauda läheduses (r = -0,139), seljasügamishari (r = 0,163),

desovannid jalgadele (r = 0,153). Korrelatsioonimaatriksist (Lisa 7) selgub, et

desovannide ja seljasügamisharja ning jäsemeprobleemide vahel esinevad positiivsed

seosed (r = 0,153 ja r = 0,163), mis tähendab, et nii desovannid kui seljasügamisharjad

on seotud jäsemeprobleeme tõttu karjast välja praagitud lehmade määraga.

Seljasügamisharjad omavad küll piimakarja heaolu suurendavat ning stressi vähendavat

mõju, otsest mõju jäsemeprobleemidele tõenäoliselt ei esine. Positiivne seos

jäsemeprobleemidega võib tuleneda sellest, et seljasügamisharjad on kasutusel enamasti

uutes vabapidamislautades, kus peetakse suuremaid piimakarjasid. Neis karjades on

enamasti ka holsteini tõugu lehmade osakaal suurem, piimatoodang kõrgem ning sellest

tulenevalt on ka jäsemeprobleeme rohkem. Desovannide ja jäsemeprobleemide vaheline

positiivne seos võib olla aga põhjendatud sellega, et ei ole teada, kas desovanne

jalgadele kasutatakse selleks, et jäsemeprobleeme ennetada, või seetõttu, et karjas on

juba jäsemeprobleemid. Jäsemete tervisele mõjub nii kirjanduse (Hernandez-Mendo et

al 2007, Chapinal et al 2013, Bauer 2014) kui ka käesoleva uuringu põhjal hästi

karjatamine. Vaatlusalustest ettevõtetest 73% karjatavad lehmi. Jalutusala on olemas

23% ettevõtetes. Nii karjatamisel kui jalutusalal on negatiivne seos

jäsemeprobleemidega ehk karjatatavate ja jalutusalal käia võimaldatavate lehmade seas

esineb vähem jäsemeprobleeme. Karjatatavate lehmade seas esineb vähem

jäsemeprobleeme, kuna võrreldes libeda betoonpõrandaga on karjamaal pinnas parema

haarduvusega ja kindlustunde tõttu liikumisel paraneb veiste kõnnak ja vähenevad

lihasjäikused. Hea haarduvusega peaks olema ka jalutusala lauda juures. Karjatatavaid

lehmi seostatakse kõrgema piimatoodanguga, kuid vaatlusaluste andmete põhjal ei esine

positiivset seost karjatamise ning piimatoodangu vahel (r = -0,531). Põhjus võib olla

selles, et kõrgetoodangulisi lehmi üldiselt ei karjatata, kuna neid lüpstakse tihemini ning

sellisel juhul on lehmade karjast lüpsiplatsile ja tagasi karjamaale ajamine väga aja- ja

tööjõukulukas.

Karja tervise seisukohast on oluline, et ettevõttes oleks olemas karja tervise eest

vastutav isik. Kõige enam avastatakse terviseprobleeme, sealhulgas jäsemetega

seonduvaid haigusi ja traumasid siis, kui ettevõttes on igapäevaselt kohal veterinaar.
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Positiivset seost täiskohaga veterinaari ja jäsemeprobleemide vahel kirjeldab ka

korrelatsioonimaatriks (r = 0,149), mille kohaselt on täiskohaga veterinaari olemasolul

jäsemeprobleeme karjas rohkem. Seos on positiivne tõenäoliselt seetõttu, et täiskohaga

veterinaari olemasolul avastatakse rohkem jäsemeprobleeme. Samuti on täiskohaga

veterinaar palgatud enamasti suurte karjadega ettevõtetesse, kus on aga

jäsemeprobleeme rohkem. Kui aga ettevõttes puudub karja tervise eest vastutav isik, kes

igapäevaselt lehmi ja nende käitumist jälgiks, siis avastatakse ka terviseprobleeme

vähem. Seda iseloomustab ka negatiivne seos korrelatsioonimaatriksis (r = -0,175).

Selgitamaks välja piimalehmade pidamiskeskkonnast, tõulistest ning geneetilistest

omadustest, veterinaarteenuse korraldusest tulenevad tegurite mõju piimalehmade

jäsemetele, on läbi viidud mitmene lineaarne regressioonanalüüs (Lisa 11).

Regressioonimudeli täpsustatud determinatsioonikordaja 0,182 näitab, et muutujad

„EHF_skreeper“, „karjatamine_jalutusala“, „vastutav isik puudub„,

„karjatamine_toodang“, „dsvav“ ja „sõrgade värkimine“ selgitavad muutuja

„jäsemeprobleemid“ variatsiooni antud valimi juures 18% ulatuses.

Regressioonimudelit tervikuna võib pidada usaldusväärseks (F significance

0,00000011). Regressioonanalüüsi tulemusi iseloomustab järgnev regressioonivõrrand:

värkimineSõrgade0,01259
dsvav0,00157e_ToodangKarjatamin0,00001puudubisikVastutav0,014278

a_JalutusaleKarjatamin0,12355erEHF_Skreep0,006300,07734leemidJäsemeprob






(4)

Regressioonimudelist tulenevalt avaldavad jäsemeprobleemidele kõige enam mõju tõug,

skreeperi kasutamine sõnniku eemaldamisel, ennetamismeetmetena karjatamine ja

jalutusala olemasolu ning sõrgade värkimine, karja tervise eest vastutava isiku

puudumine, piimatoodang lehma kohta ja välimikutunnuste aretusväärtus.

Analüüsi tulemusena selgub, et jäsemeprobleeme esineb rohkem sellistes

skreeperite/kraapkonveieritega lautades, kus on holsteini tõugu lehmade osakaal

suurem. Tõu ja skreeperi mõju jäsemeprobleemidele ei ole antud juhul statistiliselt

oluline (p = 0,38), kuid on siiski näha, et mõju jäsemete tervisele on negatiivne.

Piimalehmade jäsemeprobleeme aitab vähendada ja leevendada, nagu ka
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korrelatsioonanalüüsist selgus, lehmade karjatamine ja võimaldamine liikuda

jalutusalal. Seega, kui lehmi karjatatakse, või kui lauda läheduses on olemas jalutusala,

siis jäsemeprobleemide tagajärjel karjast välja praagitud loomade suhe kogu karja

suurusesse väheneb keskmiselt 12,4 protsendipunkti. Samas viitab muutuja

„karjatamine_toodang“ mõju jäsemeprobleemidele asjaolule, ka ettevõtete seas, kus

piimaveiseid karjatatakse, suurendab toodangu kasv lehma kohta  jäsemeprobleemide

esinemissagedust. Kui keskmine piimatoodang lehma kohta kasvab 1000 kilogrammi

võrra, siis jäsemeprobleemide tõttu karjast välja praagitud lehmade suhe kogu karja

suurusesse võib kasvada keskmiselt 1,4 protsendipunkti.

Korrelatsioonanalüüsist ei selgunud küll märkimisväärset seost sõrgade värkimise ja

jäsemeprobleemide vahel, kuid regressioonanalüüsi tulemusena selgub, et ka sõrgade

värkimine aitab vähendab piimalehmade jäsemeprobleeme. Kui sõrgade värkimise

tulemusena võib karjast väljapraakimiste määr jäsemeprobleemide tõttu väheneda

keskmiselt 1,3 protsendipunkti. Sõrgade värkimise mõju jäsemeprobleemidele võib

pidada statistiliselt oluliseks, kuigi p-väärtus on mõnevõrra suurem 0,05-st ehk 0,07.

Sarnaselt sigimisprobleemidele avaldab lisaks eelnevalt kirjeldatud teguritele jäsemete

tervisele mõju ka välimikutunnuste aretusväärtus. Korrelatsioonanalüüsi tulemusena

oluliselt tugevat seost välimikutunnuste aretusväärtuse ja jäsemeprobleemide vahel ei

esinenud, kuid regressioonimudel iseloomustab, et kui välimikutunnuste aretusväärtuse

erinevus Eesti keskmisest suureneb ühe punkti võrra, siis jäsemeprobleemide tõttu

karjast välja praagitud lehmade suhe karja suurusesse väheneb keskmiselt 0,16

protsendipunkti. Aretustööd vajavad eriti holsteini tõugu lehmade jäsemed, mis on ka

ülejäänud maailmas eriti vastupidavuse poolest väga probleemsed.

Võrreldes udara- ja sigimisprobleemidega võib jäsemeprobleeme pidada kõige tööjõu-

ja ajamahukamaks tervisehädaks. Jäsemeprobleemidega lehmad vajavad rohkem

jälgimist ja hoolt, kuna neil loomadel on kõige rohkem raskusi liikumisel, söödalava

juures ja joomas käimisel. Haigete jäsemetega lehmi ei ole liikumisraskuste tõttu

võimalik ka karjamaale saata. See aga tähendab, et haigete jäsemetega lehmade eest

hoolitsemine ja nende ravimine nõuab pidevat järelvalvet veterinaari või muu vastutava

isiku poolt. Kui aga ettevõttes puudub karja tervise eest vastutav isik, siis võib
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vaatlusaluste ettevõtete põhjal väita, et jäsemeprobleemide tõttu karjast välja praagitud

lehmade suhe võib kogu karja suurusesse kasvada keskmiselt 1,4 protsendipunkti.

Läbiviidud korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi tulemuste põhjal on selgunud, et

jäsemeprobleemide tõttu praagitakse kõige enam veiseid välja skreepereid või

kraapkonveiereid kasutatavates farmides, kus on suurem holsteini tõugu lehmade

osakaal. Karjatamine ja võimaldamine lehmadel jalutusalal käia mõjub jäsemete

tervisele positiivselt, kuid väljalüpsi suurenedes avaldub jäsemetele negatiivset mõju ka

karjatatavate lehmade puhul. Jäsemeprobleeme aitab vähendada sõrgade värkimine,

kuid holsteini tõugu lehmade puhul peaks jäsemete omadusi aretamise teel veel

parandama. Jäsemeprobleemidega lehmad vajavad rohkem tähelepanu ja hoolt, mistõttu

karja tervise eest vastutava isiku puudumine suurendab lehmade karjast praakimise

määra.

3.2. Terviseprobleemide mõju majandustulemustele

Eelmistest peatükkidest on selgunud peamised udara tervist, lehmade sigivust ning

jäsemete tervist mõjutavad tegurid. Käeolevas peatükis selgitatakse välja, millised on

udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemide seosed vaatlusaluste piimatootmisega tegelevate

ettevõtete majandustulemustega ning millist mõju nimetatud probleemid majanduslikele

näitajatele avaldavad. Nii korrelatsioon- kui regressioonanalüüsis kasutatakse 160

ettevõtte andmeid seoses terviseprobleemide ning majandustulemustega. Vaatlusaluste

ettevõtete hulk vähenes, kuna kõikide ettevõtete kohta, millel on olemas

jõudluskontrolli andmed, ei ole Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasis

FADN andmeid ning vastupidi. Enamasti aga kasutatakse analüüsis samade ettevõtete

tulemusi, mida kasutati terviseprobleemide ja neid põhjustavate ja mõjutavate tegurite

analüüsis. Enamasti vaadeldakse selliste muutujate omavahelisi seoseid ning mõju, mis

on statistiliselt olulised olulisuse nivool 0,05, kuid vähemal määral on kaasatud ka

muutujad, mille p-väärtus olulisuse nivool on 0,05 kuni 0,08.

Udaraprobleemid

Vastavalt korrelatsioonimaatriksile (Lisa 8) on udaraprobleemid kõige enam seotud

piima somaatiliste rakkude hulgaga ühes milliliitris piimas, piima kaubalisusega, karja

suurusega (lehmade arv), praakimistega (praagitud loomade osakaal kogu karjast) ning
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noorloomade hulgaga ühe piimalehma kohta, mis iseloomustab karja taastootmist.

Udaraprobleemidega lehmade piimas on rohkem somaatilisi rakke ning seda

iseloomustab positiivne seos udaraprobleemide ning somaatiliste rakkude hulga vahel (r

= 0,276). Udaraprobleemidena käsitletakse lisaks udaravigadele ja traumadele ka

mastiiti, mis on haigustekitajate poolt põhjustatud põletikuline haigus ning millega

kaasneb somaatiliste rakkude suurenemine piimas. Somaatiliste rakkude arv piimas on

väiksem suuremates karjades, suuremates karjades on kõrgema piimatoodang (r =

0,419). Keskmine somaatiliste rakkude hulk ühes milliliitris piimas on vaatlusaluste

andmete põhjal 361 tuhat.

Positiivne seos esineb udaraprobleemide ja piima kaubalisuse vahel (r = 0,121) ning

põhjendusi on mitmeid. Piima kaubalisus väljendab seda, kui suur osakaal toodetud

piima kogusest realiseeritakse. Keskmiselt realiseeritakse vaatlusalustes ettevõtetes 91%

toodetud piimast. Kaubalisus on suurem kõrgema toodanguga ning suuremates karjades,

kus on ka piim üldjuhul kvaliteetsem. Suuremates karjades on madalam rasva- ning

kõrgem valgusisaldus piimas (r = -0,239 ja r = 0,143). Valgusisaldus on aga oluline

piimatoodete, eriti juustu valmistamisel. Keskmine rasvasisaldus piimas on

vaatlusaluste andmete põhjal 4,13% ja valgusisaldus 3,36%. Erinevate uuringute ja

kirjandusallikate põhjal (Poikalainen 2006, Saron et al 2008) mõjutab piima kvaliteeti

ning kvaliteet omakorda kaubalisust somaatiliste rakkude arv piimas, mis ei tohiks olla

rohkem kui 400 tuhat rakku ühe milliliitri piima kohta. Piim ei kõlba müügiks, kui

rakkude arv on üle 600 tuhande ühes milliliitris piimas. Somaatilisi rakke on vähem

kõrgetoodanguliste karjade piimas (r = -0,292), ning rohkem madalatoodanguliste

karjade toodangus. Niisiis, kaubalisuse ja udaraprobleemide positiivne seos on

põhjendatav sellega, et kõrgema piima kaubalisusega ettevõtetes on suuremad ja

kõrgema produktiivsusega piimakarjad, kelle piimatoodang on kvaliteetsem, ning nagu

ka eelnevalt on selgunud, on sellistes farmides udaraprobleemide tõttu karjast välja

praagitud loomade osakaal suurem. Somaatiliste rakkude arvu ja piima kokkuostuhinna

ning udaraprobleemide ja kokkuostuhinna vahel aga märkimisväärselt tugevat seost ei

esine (r vastavalt -0,029 ja -0,025), kuid negatiivsed korrelatsioonikordajad näitavad, et

karjade puhul, kus on udaraprobleemide tõttu praagitud lehmade osakaal suurem, võib

piima kokkuostuhind olla mõnevõrra madalam.
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Udaraprobleemide tõttu karjast praagitud loomade määr aga tõstab üldist praakimiste

määra, mõjutades karja taastootmist. Korrelatsioon praakimiste määra ning

noorloomade hulga ja mullikate müügist saadud tulu vahel lehma kohta ei ole küll

märkimisväärselt tugev (vastavalt r = -0,029 ja r = -0,002), kuid noorloomade hulk ja

tulu mullikate müügist lehma kohta mõjutab arvestuslikku netokasumit nii lehma kui

ühe kilogrammi toodetud piima kohta.

Udaraprobleemide mõju majandustulemustele kirjeldab regressioonanalüüs (Lisa 12),

mis selgitab samuti, et udaraprobleemidega lehmade (X1) piimas on somaatiliste

rakkude hulk (SRA) oluliselt suurem. Somaatiliste rakkude hulk on väiksem tervete ja

kõrgetoodanguliste (X6) karjade piimas. Kui keskmine väljalüps suureneks veel 1000

kg võrra, siis väheneks somaatiliste rakkude hulk piimas keskmiselt 38 tuhande raku

võrra (p ˂ 0,05). Nagu ka korrelatsioonanalüüsist selgus, ei avalda somaatiliste rakkude

hulk (X5) ning piima keskmine rasvasisaldus (X8) märkimisväärset mõju piima

kokkuostuhinnale. Udarahaigustega ei kaasne ka tulenevalt korrelatsioonanalüüsi

tulemustest olulist piimatoodangu langust, vaid pigem suureneb somaatiliste rakkude

hulk. Piimatootjate jaoks on aga oluline, et piima kaubalisus oleks võimalikult suur ning

kvaliteet kõrge, et teenida võimalikult suur tulu piima müügist. Eriti oluline mõju

kokkuostuhinnale on piima valgusisaldusel (X9). Valgusisalduse kasvamisel 0,5

protsendipunkti võrra suureneb piima kokkuostuhind keskmiselt 0,045 euro võrra ühe

kilogrammi kohta (p ˂ 0,05).

Udaraprobleemid (X1) suurendavad praagitud lehmade määra (X7), mis aga omakorda

avaldab negatiivset mõju (statistiliselt mitteolulisel tasemel) karja taastootmisele

(noorloomi lehma kohta) ja tulule mullikate müügist. Praakimiste määra suurenemisel

ühe protsendipunkti võrra väheneb noorloomade hulk piimalehma kohta keskmiselt

0,34 võrra ja tulu mullikate müügist lehma kohta võib väheneda keskmiselt 16,10 euro

võrra (statistiliselt mitteolulisel tasemel). Kui praakimiste määr kasvab ühe

protsendipunkti võrra, siis arvestuslik netokasum lehma kohta väheneb 15,10 euro

võrra. Noorloomade hulga vähenedes lehma kohta (X21) ühe looma võrra väheneb

arvestuslik netokasum lehma kohta 168,65 euro võrra (p = 0,06) ja ühe toodetud piima

kilogrammi kohta 0,03 euro võrra (p ˂ 0,05). Müügitulu vähenedes mullikate müügist

lehma kohta (X13) võib arvestuslik netokasum lehma kohta väheneda keskmiselt 4,71
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euro võrra (p = 0,05) ja ühe kilogrammi toodetud piima kohta 0,0007 euro võrra (p ˂

0,05). Suurem praakimine vähendab võimalikku tulu noorloomade müügist ning sellega

omakorda ettevõtte kogutulusid. See ei kujune aga probleemiks, kui suuremast

piimatoodangust saadav lisatulu katab lisakulud või noorloomade müügi vähenemisest

tuleneva tulude vähenemise.

Sigimisprobleemid
Korrelatsioonanalüüsi tulemusena (Lisa 8) selgus, et piimakarja sigimisprobleemidega

on kõige tugevamini seotud sellised näitajad nagu rasva- ja valgusisaldus ning

somaatiliste rakkude hulk piimas (r vastavalt -0,105, 0,100, -0,121), praagitud lehmade

osakaal kogu karjast (r = 0,592), piima kokkuostuhind (r = -0,123), seemenduste

keskmine arv lehma kohta (r = -0,151) ning seos on ka muude loomakasvatuse

muutuvkuludega loomühiku kohta (r = 0,086). Sigimisprobleemid on seotud ka

arvestusliku netokasumiga nii lehma kui piima kilogrammi kohta, kuid need seosed ei

ole väga tugevad (r vastavalt -0,089 ja -0,083).

Sigimisprobleemid vähendavad arvestuslikku netokasumit nii lehma kui ühe

kilogrammi toodetud piima kohta, kuna nende näitajate vahel esineb negatiivne

korrelatsioon (r = -0,089 ja r = -0,083). Netokasumi vähenemist mõjutab praakimiste

arvu suurenemine sigimisprobleemide tõttu ning lehmade arvu vähenemine selle

tulemusena. Sõltuvalt sigimisega seotud probleemist suureneb ka keskmine

seemenduste arv lehma kohta ja spermakulu ning ravikulu suurendavad muid

loomakasvatuse muutuvkulusid. Kui lehmadel väljendub ind, kuid tiinus katkeb või

esineb abort, siis on seemenduste arv lehma kohta suurem. Kui aga ind ei väljendu, siis

on ka seemendusi lehma kohta vähem, kuna indlevaid lehmi ei seemendata.

Seemenduste keskmine arv on aga negatiivses seoses arvestusliku netokasumiga lehma

ning ühe kilogrammi piima kohta (r = -0,144, r = -0,151). Suurem arv seemenduskordi

sigimisprobleemidega lehma kohta tähendab aga suuremat spermakulu ning

günekoloogiliste haiguste ravimine on seotud suuremate ravimiskuludega, mida küll

antud juhul eraldi välja toodud ei ole, kuid sisaldub muudes loomakasvatuse

muutuvkuludes, mis on positiivses seoses keskmise seemenduste arvuga lehma kohta (r

= 0,195). Sigimisprobleemidega lehmadel poegib vähem järglasi ning kui praakimiste

arv on suurem poegimistest, siis ei toimu karja taastootmist karja suurust säilitavas
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mahus, mis omakorda avaldab negatiivset mõju netokasumile. Noorloomade arv ühe

lehma kohta on positiivses seoses ka tuluga mullikate müügist (r = 0,881) ning

arvestusliku netokasumiga nii lehma kui ühe kilogrammi piima kohta (r = 0,150, r =

0,184). Mida enam on ühe lehma kohta noorloomi, seda enam on võimalik maha müüa

ning tulu teenida. Noorloomi lehma kohta on vaatlusaluste ettevõtete seas keskmiselt

1,18.

Sigimisprobleemidega lehmade, kellel on raskusi indlemise ja tiinestumisega,

piimatoodang langeb. Kui järgmine tiinestumine toimub liiga pika vahega viimasest

poegimisest ehk kui laktatsioon kujuneb liiga pikaks, siis hakkab vähenema ka

väljalüps. Tiinestumisraskusi väljendab seemenduste keskmine arv lehma kohta,

väljendades keskmist seemenduste arvu poeginud lehma kohta, mis oli vajalik lehma

tiinestamiseks. Korrelatsioonikordaja -0,051 kirjeldab seemenduskordade ning

piimatoodangu vahelist negatiivset seost ehk tiinestumisraskustega karjade keskmine

toodang on madalam. Madalama väljalüpsiga lehmade piim on aga suurema

rasvasisaldusega ning madalama valgusisaldusega ning ka somaatiliste rakkude hulk

ühes milliliitris piimas on suurem kui kõrgetoodanguliste lehmade piimas. Somaatiliste

rakkude arv ei avalda piima kokkuostuhinnale aga nii suurt mõju kui valgusisaldus.

Piimalehmade viljakus on seotud ka piima somaatiliste rakkude sisaldusega (r = 0,192).

Mida rohkem on piimas somaatilisi rakke (karjas udaraprobleeme), seda suuremaks

kujuneb seemenduste arv lehma kohta. Somaatilised rakud viitavad kehvemale udara

tervisele, rakkude arv piimas suureneb ning langeb väljalüps liiga pikaks kujunenud

laktatsiooni tõttu. Somaatiliste rakkude kõrge hulk piimas viitab

viljastumisprobleemidele ning seemenduste keskmine arv lehma kohta suureneb.

Regressioonanalüüsi (Lisa 12) käigus selgus, et sigimisprobleemid (X2) mõjutavad

eelkõige piima kaubalisust. Kõrgema keskmise väljalüpsiga karjades (X6) on piima

kaubalisus kõrgem, seega sigimisprobleemid vähendavad kaubalisust (kuna

piimatoodang ning kvaliteet langevad, mis ka eelnevalt selgus). Keskmise väljalüpsi

suurenedes võib piima kaubalisus kasvada. Kui sigimisprobleemide tõttu karjast välja

praagitud loomade arv ühe karjas oleva lehma kohta (X2) kasvab ühe protsendipunkti

võrra, siis piima kaubalisus võib väheneda 0,71 võrra (p ˂ 0,05). Piimatoodangu
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langusega suureneb somaatiliste rakkude arv ning väheneb piima valgusisaldus, mis

mõjutab omakorda piima kokkuostuhinda.

Tulenevalt korrelatsioonanalüüsist on näha sigimisprobleemide seost arvestusliku

netokasumi vähenemisega. See tuleneb eelkõige vähenevast karja taastootmise

võimekusest. Sigimisprobleemide tõttu praakimiste määr suureneb, mille tulemusena

omakorda väheneb noorloomade hulk piimalehma kohta ning ka mullikate müügist

teenitav tulu. Kui noorloomade hulk lehma kohta (X21) suureneb, siis tulu mullikate

müügist võib suureneda keskmiselt 774,21 euro võrra (p ˂ 0,05). Kui piimalehmadel

esineb sigimisprobleeme ehk esineb probleeme indlemisega, siis seemenduste arv

väheneb. Kui sigimisprobleemide tõttu karjast välja praagitud loomade suhe karja

suurusesse (X2) kasvab ühe protsendipunkti võrra, siis seemenduste arv piimalehma

kohta väheneb keskmiselt 2,75 võrra (p = 0,06). Kui seemenduste arv lehma kohta

(X20) suureneb keskmiselt ühe seemenduse võrra, siis loomakasvatuse muutuvkulu

spermakulu suurenemise ja sigimisprobleemide ravikulu näol kasvab keskmiselt

loomühiku kohta 15,78 euro võrra (p ˂ 0,05). Keskmine seemenduste arv piimalehma

kohta on 2,25 korda.

Jäsemeprobleemid
Korrelatsioonanalüüsi tulemusena selgusid piimakarja jäsemeprobleemide seosed

ettevõtete majandusnäitajatega (Lisa 8). Kõige tugevamad seosed ilmnevad

jäsemeprobleemide ning  karja suuruse, lehmade keskmise produktiivsuse, praakimiste

üldmäära, rasvasisalduse, piima kaubalisuse, piima kokkuostuhinna, arvestusliku

netokasumi, söödakulu ja tööjõukulu vahel. Jäsemeprobleemid on positiivselt seotud

karja suurusega (r = 0,322) ning keskmise väljalüpsiga (r = 0,266). See tähendab, et

jäsemeprobleeme esineb rohkem suuremates karjades ning kõrgetoodanguliste lehmade

seas, suurendades praagitud lehmade osakaalu kogu karjast. Sellised tulemused selgusid

ka eelmises peatükis ning põhjuseks on peamiselt raskema kehakaaluga kaasnev surve

jäsemetele. Jäsemeprobleemide ning kokkuostuhinna vahel esineb positiivne seos.

Kõrge kokkuostuhind on aga omakorda seotud kõrgema piimatoodanguga, kuna

kõrgetoodanguliste lehmade piim on kvaliteetsem, eriti somaatiliste rakkude vähesuse

poolest. Üks piima kvaliteedikriteeriumidest on ka rasva- ja valgusisaldus piimas.

Jäsemeprobleemide ning rasva protsentuaalse sisalduse vahel esineb negatiivne seos (r



56

= -0,181), mis selgitab, et karjades, kus esineb jäsemeprobleeme rohkem, on piimas

vähem rasva kui tervete lehmade puhul. Peamine põhjus seisneb selles, et

jäsemeprobleeme esineb rohkem kõrgetoodangulistel lehmadel (r = 0,266). Kõrgem

väljalüps on aga seotud madalama rasvasisalduse (r = -0,454) ja kõrgema

valgusisaldusega (r = 0,164) ning ka somaatiliste rakkude hulk piimas on väiksem (r = -

0,292). Suurem valgusisaldus ja madal somaatiliste rakkude sisaldus piimas on aga

oluline piimatoodete valmistajate jaoks.

Piima kvaliteedist sõltub ka piima kaubalisus. Kui piimas oleks somaatiliste rakkude arv

liiga kõrge, siis kaubalisus väheneks. Käesolevas analüüsis kasutatavate andmete põhjal

on kaubalisuse ja jäsemeprobleemide vahel välja kujunenud positiivne seos (r = 0,138).

Seos on positiivne seetõttu, et jäsemeprobleeme põhjustab antud juhul kõrge

piimatoodang ning kõrgem piimatoodang on seotud paremate kvaliteedinäitajatega.

Piima kaubalisusest (X11) ja kokkuostuhinnast (X10) sõltub ka see, kui palju teenib

piimatootja kasumit. Arvestuslik netokasum on negatiivselt seotud

jäsemeprobleemidega. Netokasum nii lehma kui ka ühe kilogrammi piima kohta on

väiksem ettevõtetes, kus praagitakse karjast jäsemeprobleemide tõttu välja rohkem

lehmi (r = -0,207 ja r = -0,247). Arvestuslik netokasum on seotud ka tööjõu- ja

söödakuluga. Sööda- ja tööjõukulu nii lehma, loomühiku kui ühe kilogrammi piima

kohta on jäsemeprobleemidega positiivselt seotud (tööjõukulu puhul vastavalt r= 0,272,

r= 0,2216, r = 0,2241 ja söödakulu puhul  vastavalt r = 0,296, r = 0,247, r = 0,284).

Sööda- ja tööjõukulu on jäsemeprobleemidega karjades suurem, kuna

jäsemeprobleemidega lehmad on kõrgetoodangulised ning kõrgetoodangulised lehmad

söövad rohkem ning kehvema jäsemete tervise tõttu vajavad ka rohkem tähelepanu,

suurendades tööjõukulu. Söödakulu lehma, loomühiku ja kilogrammi kohta vähendab

arvestuslikku netokasumit lehma kohta (korrelatsioonikordaja r vastavalt -0,207, -0,266

ja -0,205) ja ka ühe kilogrammi toodetud piima kohta (korrelatsioonikordaja r vastavalt

-0,270, -0,332 ja -0,251).

Tööjõukulu ja arvestusliku netokasumi vahel ei esine väga tugevat seost, kuid näha on

tööjõukulu (lehma, loomühiku ja kilogrammi kohta) negatiivset mõju arvestusliku

netokasumiga ühe kilogrammi piima kohta. Seos netokasumiga lehma kohta ei ole

samuti väga tugev, kuid on positiivne, mis tähendab seda, tööjõukulude suurenedes
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kasvab ka netokasum lehma kohta. Põhjus võib seisneda selles, et suuremad

tööjõukulud on positiivselt seotud tulenevalt väljalüpsi suurenemisest, piima

valgusisalduse suurenemisest ja somaatiliste rakkude arvu vähenemisest piima

kaubalisuse ja kokkuostuhinnaga, mille tulemusena on piima müügist saadav tulu

suurem kui tööjõukulud, suurendades ka arvestuslikku netokasumit lehma kohta. Ka

tulu mullikate müügist lehma kohta on positiivselt seotud tööjõukulu ning söödakuluga

lehma kohta (r = 0,455 ja r = 0,414) ehk mullikate müügist teenitud tulu piimalehma

kohta suureneb, kui tööjõukulu ning söödakulu lehma kohta kasvavad. Seosed on ka

mõneti loogilised, kuna hästi söödetud ja palju töötajate tähelepanu ja hoolt saavad

lehmad on rahulolevamad, vähem stressis, sellest tulenevalt tugevama

vastupanuvõimega terviseprobleemide suhtes ja tulemuseks on kõrgem viljakus ning

parem sigivus. Sigivusel on oluline, et sööt oleks kvaliteetne ja seda oleks alati

piisavalt, kuna kehvema kvaliteediga sööt võib põhjustada ainevahetushaigusi, mis

mõjuvad sigivusele negatiivselt. Tervetel lehmadel aga poegivad terved ja tugevad

järglased, mis on oluline karja taastootmisel ja noorloomade müügil.

Jäsemeprobleemide mõju majandustulemustele on selgitatud läbi regressioonanalüüsi

(Lisa 12). Selgub, et jäsemeprobleeme esineb kõrgematoodangulistel lehmadel rohkem.

Kui jäsemeprobleemide tõttu karjast välja praagitud lehmade arv ühe karjas oleva lehma

kohta (X3) kasvab ühe protsendipunkti võrra, siis suureneb praakimiste kogumäär 2,93

protsendipunkti. Kui kari suureneb 100 looma võrra, siis piimatoodang lehma kohta

võib suureneda 218 kilogrammi võrra (p ˂ 0,05), mis aga võib tähendada jäsemete

tervise halvenemist. Ka piima kaubalisus on mõnevõrra suurem suuremate karjadega

(X4) ettevõtetes. Kui piimatoodang lehma kohta (X6) suureneks 1000 kg võrra, siis

piima kaubalisus suureneks 0,24 protsendipunkti (p ˂ 0,05. Jäsemeprobleemide

suurema sagedusega karjade piim on madalama somaatiliste rakkude hulga ja kõrgema

valgusisaldusega, kuna jäsemeprobleemid on seotud piimatoodanguga ja kõrgema

piimatoodanguga lehmad söövad rohkem, millega on omakorda võimalik mõjutada

valgutoodangut.

Jäsemeprobleemid suurendavad praakimiste määra karjast ning mida rohkem on

praakimisi, seda vähem on lehma kohta noorloomi ning tulu mullikate müügist kujuneb

madalamaks. Kui praakimiste määr (X7) suureneb ühe protsendipunkti võrra, siis
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noorloomade hulk ühe piimalehma kohta võib väheneda (statistiliselt mitteolulisel

tasemel) ning tulu mullikate müügist noorloomade vähenemise tõttu lehma kohta

samuti mõnevõrra väheneb, kuigi mõju ei ole statistiliselt oluline (p = 0,98). Kui

noorloomade hulk lehma kohta (X21) suureneb ühe looma võrra, siis arvestuslik

netokasum lehma kohta võib suureneda 168,65 euro võrra (p = 0,06) ning ühe

kilogrammi piima kohta 0,03 euro võrra (p ˂ 0,05).

Jäsemeprobleemidega karjades on ka sööda- ja tööjõukulu suurem. Kõrgem söödakulu

tuleneb sellest, et jäsemeprobleemidega lehmade produktiivsus on suurem, mis aga

tuleneb suuresti kõrgemast söödakulust. Kui söödakulu lehma kohta (X14) suureneb

ühe euro võrra, siis piimatoodang lehma kohta kasvab 2,09 kilogrammi võrra (p ˂ 0,05)

ja söödakulu suurenedes ühe euro võrra ühe loomühiku kohta (X15) suureneb

piimatoodang loomühiku kohta 5,06 kilogrammi võrra (p ˂ 0,05). Oluline on vaadelda

ka sööda- ja tööjõukulu mõju loomühiku kohta piimatoodangule, kuna söödakulu

hõlmab kogu veisekarja söötmise kulusid. Sama kehtib ka tööjõukulu puhul, kui

tööjõukulu suureneks lehma kohta (X17) ühe euro võrra, siis võib suureneda piima

keskmine väljalüps lehma kohta 0,96 kilogrammi võrra (p ˂ 0,05) ning tööjõukulu

suurenedes loomühiku kohta (X18) ühe euro võrra võib piimatoodang lehma kohta

suureneda keskmiselt 2,29 kilogrammi võrra (p ˂ 0,05). Ka sööda- ja tööjõukulu

suurenemine avaldab mõju ka arvestuslikule netokasumile. Kui söödakulu kasvab

lehma, loomühiku või ühe kilogrammi piima kohta ühe euro võrra siis arvestuslik

netokasum lehma kohta võib väheneda vastavalt 0,78 eurot (p ˂ 0,05), 2,18 eurot (p ˂

0,05) või 6152,55 euro võrra (p ˂ 0,05) ning ühe kilogrammi piima kohta võib

arvestuslik netokasum väheneda vastavalt 0,00015 eurot (p ˂ 0,05), 0,00040 eurot (p ˂

0,05) või 1,09 euro võrra (p ˂ 0,05). Tööjõukulude suurenemisel ühe ühiku võrra lehma,

loomühiku või ühe kilogrammi piima kohta võib arvestuslik netokasum samuti nii

lehma kui ühe kilogrammi piima kohta väheneda, kuid mõju ei ole antud juhul

statistiliselt oluline, kuna p-väärtus olulisusnivool 0,05 on üle 0,40.

Korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi tulemusena on selgunud, et udara-, sigimis- ja

jäsemeprobleemidel esineb oluline mõju piimatootja majandustulemustele. Kõik

nimetatud terviseprobleemid suurendavad karjast praagitud lehmade määra.

Udaraprobleemidele on vastuvõtlikumad suurte karjade kõrgetoodangulised lehmad.
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Udaraprobleemide tulemusena väheneb piima kvaliteet ning mõjudes negatiivselt ka

kaubalisusele ja piima kokkuostuhinnale. Sigimisprobleemide tõttu väheneb keskmine

väljalüps ja langevad piima kvaliteedinäitajad. Innaprobleemide puhul

seemenduskordade arv lehma kohta väheneb ning viljastumisprobleemide tõttu on

kunstliku viljastamise kordi lehma kohta rohkem. Jäsemeprobleeme esineb rohkem

suurtes kõrgetoodanguliste lehmadega karjades, kelle piima kvaliteet on parem, piima

kaubalisus suurem ning piima kokkuostuhind kõrgem. Kehvema jäsemete tervisega

karjadega ettevõtetes on kõrgem sööda- ja tööjõukulu. Nii udara-, sigimis- kui

jäsemeprobleemid suurendavad praakimiste määra, mis omakorda vähendab karja

taastootmiseks vajalike noorloomade hulka ühe piimalehma kohta ning väheneb ka tulu

mullikate müügist, mille tulemusena avaldub negatiivne mõju ka ettevõtja

arvestuslikule netokasumile. Kuna paljud probleemid ja mõjud on omavahel tihedalt

läbi põimunud, siis on oluline nende koos- ja vastastikmõjusid kindlasti edasi uurida.
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KOKKUVÕTE

Piimatootmine on olnud aastaid oluline tootmisharu Eestis. Seoses loomade

heaolunõuete täitmise ning tootmistulemuste parendamisega on aga aina enam hakatud

tähtsustama piimakarja tervist ja heaolu. Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja

selgitada, millised on peamised piimakarja udara tervist, sigivust ja jäsemete tervist

mõjutavad tegurid ning kuidas mõjutavad piimalehmade udara-, sigimis- ja

jäsemeprobleemid ettevõtte majandustulemusi. Töö tulemused on abiks piimatootjatele,

suunamaks rohkem tähelepanu piimalehmade tervislikule seisundile ning vältimaks

terviseprobleemidest tulenevate kulude suurenemist, seejuures silmas pidades

kvaliteetset ja võimalikult kõrget piimatoodangut.

Püstitatud töö eesmärgi saavutamiseks on esmalt erinevate kirjandusallikate ja

teadusartiklite põhjal välja selgitatud peamised piimalehmade udara tervist, sigivust ja

jäsemete tervist mõjutavad tegurid ning seejärel kirjeldatud, kuidas udara-, sigimis- ja

jäsemeprobleemid avaldavad mõju piimatootjate majandustulemustele. Näitajate

omavahelised seosed on leitud Pearsoni korrelatsioonanalüüsi kasutades.

Pidamiskeskkondadest tulenev mõju terviseprobleemidele selgitatakse välja mitmese

lineaarse regressioonanalüüsi tulemusena ning terviseprobleemide mõju

majandustulemustele selgitatakse välja lihtsat lineaarset regressioonanalüüsi kasutades.

Pidamiskeskkondadest tulenevate tegurite ja terviseprobleemide vahelises analüüsis

kasutatakse 190 piimatootmisega tegeleva ettevõtte Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud

piimatootmise ja teraviljakasvatuse tehnoloogiate küsitluse ja Jõudluskontrolli Keskuse

2012. aasta andmeid. Terviseprobleemide ja majandustulemuste vahelises analüüsis

kasutatakse jõudluskontrolli ja Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi FADN

andmeid.

Käesolevas magistritöös läbiviidud korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi tulemusena on

selgunud piimakarja udara tervist, sigivust ja jäsemete tervist mõjutavad

pidamiskeskkonnast tulenevad tegurid. Udaraprobleeme esineb rohkem pigem

suuremates punast tõugu karjades ning kõrgetoodanguliste lehmade seas, soojustamata
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lautades. Saepuru allapanuna määrib udarat rohkem, põhjustades patogeenide levikut ja

udarahaigusi. Udaraprobleeme seostatakse robotlüpsiga, kuid käesolevas uuringus

olulisi ning tugevaid seoseid robotlüpsi ja udaraprobleemide vahel ei esine. Platsil- ja

karussell-lüpsi kasutatakse Eestis rohkem ning parema hügieeni tulemusena esineb

vähem udaraprobleeme.

Sigimisprobleeme esineb rohkem suuremates kõrgetoodanguliste lehmadega karjades,

keda peetakse vabapidamislautades, kus on aga loomade vahel rohkem võimuvõitlust,

stressi ja tekib rohkem vigastusi, mis aga alandab lehmade tiinestumise määra.

Kõrgetoodanguliste lehmade poegimisintervall on pikem, nad on vähem viljakad.

Madalatoodangulistel loomadel on küll vähem sigimisprobleeme, kuid

esmaspoegimisiga on kõrgem. Kõrgetoodangulistel lehmadel on ka parem

välimikutunnuste aretusväärtus, mis aga mõjutab negatiivselt sigivust.

Sigimisprobleeme vähendab aga poegimiskerguse aretamine. Sigivust ei mõjuta

käesolevate andmete põhjal lehma tõug, pigem tuleneb mõju pidamiskeskkonnast.

Sigimisprobleeme esineb vähem karjades, kus betoonist asemed on kaetud allapanuga

ning tõenäoliselt ebamugavuse tõttu väheneb tiinestumiste määr kummimattidega

kaetud asemetel lamavate lehmade seas. Sigivus on parem karjatatavatel ja jalutusalal

käivatel lehmadel. Läbiviidud analüüsi tulemusena on selgunud, et sigimisprobleeme

avastatakse rohkem, kui ettevõttes on palgal täiskohaga veterinaar.

Jäsemeprobleeme esineb rohkem suuremates karjades kõrgetoodanguliste holsteini

tõugu lehmade seas. Välimikutunnuste aretusväärtus avaldab positiivset mõju jäsemete

tervisele, kuid holsteini tõug vajab edasist aretamist, kuna holsteini tõugu lehmade

jäsemed on probleemsed ka mujal maailmas. Enamasti on suuremates karjades

täiskohaga veterinaar ning jäsemeprobleeme avastatakse rohkem. Jäsemete tervisele

mõjub positiivselt allapanuga asemetel lamamine. Kirjanduse ja varem läbiviidud

uuringute põhjal põhjustab sõrgade probleeme rohkem betoonpõrandal ning vähem

kummist kattega põrandal käimine. Käesoleva uuringu põhjal vähendab mõlemal

põrandatüübil käimine jäsemeprobleeme ning neid suurendab hoopis pilu- ja puidust

põrandal käimine. Suuri karjasid peetakse enamasti vabapidamislautades, kus

kasutatakse sõnnikueemaldussüsteemina skreepereid või kraapkonveiereid, mis aga

suurendavad piimalehmade jäsemeprobleeme. Jäsemete tervisele mõjub sarnaselt
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sigimisele karjatamine ning jalutusalal käimine, kuid toodangu suurenedes esineb

jäsemeprobleeme isegi karjatatavatel lehmadel.

Udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemid suurendavad praagitud lehmade arvu ühe karjas

oleva lehma kohta. Piima kaubalisus on kõrgem suuremates kõrge produktiivsusega

karjades, kuna piima somaatiliste rakkude arv on madal ning valgusisaldus suurem.

Piima kvaliteet on oluline kokkuostuhinna mõjutaja. Kõrgema valgusisalduse ja

madalama somaatiliste rakkude sisalduse piima väärtus on suurem. Udara-, sigimis- ja

jäsemeprobleemid suurendavad praagitud lehmade osakaalu, mis aga vähendab karja

taastootmise võimet. Noorloomade hulk ühe piimalehma kohta  ning tulu mullikate

müügist väheneb. Sõltuvalt sigimisprobleemist võib suureneda spermakulu. Kui veistel

esineb probleeme indlemisega, siis keskmine seemenduste arv lehma kohta väheneb,

tiinestumisprobleemide korral keskmine seemenduskordade arv suureneb.

Tiinestumisraskustega lehmadel väheneb ka produktiivsus, mistõttu ka piima kvaliteet

langeb. Kehvema jäsemete tervisega lehmad on produktiivsemad ja kvaliteetsema

piimaga. Jäsemeprobleeme esineb rohkem kõrgema söödakuluga farmides. Nimetatud

terviseprobleemidega kaasneb ka suurem ravimiskulu. Ka tööjõukulu suureneb ning

arvestades vähenevat karja taastootmise võimet väheneb ettevõtja arvestuslik

netokasum.

Sarnast metoodikat kasutades ei ole Eestis piimakarja terviseprobleemide mõju ettevõtte

majandustulemustele uuritud. Kuna selliseid andmeid ei ole varem Eestis keegi

analüüsinud, siis on töö käigus välja selgitatud peamiselt olulisemad seosed, mistõttu on

ka korrelatsioonimaatriksid mahukad ja majandustulemuste osas on koostatud palju ühe

muutujaga regressioone. Kuna mitmed probleemid ja mõjud on omavahel tihedalt läbi

põimunud, siis tuleks nende koos- ja vastastikmõjusid kindlasti edasi uurida.
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Lisa 1. Udaraprobleemide ja neid mõjutavate tegurite vahelises analüüsis kasutatavad näitajad ja peamised statistikud aastal 2012

Näitaja Selgitus Mõõde Keskmine Standardhälve Miinimum Maksimum Andmeridu

Udaraprobleemid Karjast väljaminek udaraprobleemide tõttu praakimisi/lehm 0,08 0,07 0 0,39 190

Jäsemeprobleemid Karjast väljaminek jäsemeprobleemide tõttu praakimisi/lehm 0,05 0,05 0 0,20 190

Tõug

EHF Eesti holsteini tõugu lehmade osakaal karjast 100%=1 0,74 0,33 0 1 190

EPK Eesti punase karja tõu lehmade osakaal karjast 100%=1 0,24 0,32 0 1 190

EK Eesti maatõugu lehmade osakaal karjast 100%=1 0,02 0,07 0 0,54 190

Pidamine Pidamisviis, lautade tüüp

Soojustamata 100%=1 0,24 0,42 0 1 190

Soojustatud 100%=1 0,49 0,50 0 1 190

Osaliselt soojustatud 100%=1 0,19 0,38 0 1 190

Vabapidamine sügavallapanul 100%=1 0,06 0,22 0 1 190

Vabapidamine puhkelatrites 100%=1 0,16 0,36 0 1 190
Vabapidamine puhke-
söötmislatrites 100%=1 0,10 0,28 0 1 190

Lõaspidamine 100%=1 0,62 0,48 0 1 190

Asemed Asemete materjal

Betoon 100%=1 0,10 0,29 0 1 190

Betoon allapanuga 100%=1 0,55 0,49 0 1 190

Kummimatid 100%=1 0,16 0,35 0 1 190

Kummimatid allapanuga 100%=1 0,12 0,32 0 1 190

Muu 100%=1 0,07 0,25 0 1 190
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Allapanu Allapanu materjal

Põhk 100%=1 0,65 0,47 0 1 190

Saepuru 100%=1 0,39 0,48 0 1 190

Turvas 100%=1 0,17 0,37 0 1 190

Muu 100%=1 0,06 0,23 0 1 190

Lüpsisüsteem Lüpsitehnoloogia laudas

Lüpsiplats/-karussell 100%=1 0,30 0,45 0 1 190

Lüpsirobot 100%=1 0,05 0,20 0 1 190

Kannulüps 100%=1 0,23 0,42 0 1 190

Torusselüps 100%=1 0,43 0,49 0 1 190

Lüpsisagedus Lüpsikordade arv päevas

2 x päevas 100%=1 0,89 0,29 0 1 190

3 x päevas 100%=1 0,04 0,17 0 1 190

2 või 3 x päevas Vastavalt toodangule 100%=1 0,07 0,25 0 1 190

Veterinaarteenus Veterinaarteenuse korraldamine

Täiskohaga veterinaar 1- jah, 0- ei 0,12 0,32 0 1 190

Kindel lepinguline veterinaar 1- jah, 0- ei 0,34 0,47 0 1 190
Puudub kindel lepinguline
veterinaar 1- jah, 0- ei 0,25 0,43 0 1 190

Töötaja, kes pole veterinaar 1- jah, 0- ei 0,42 0,50 0 1 190

Vastutav isik puudub 1- jah, 0- ei 0,08 0,28 0 1 190

Ennetamine Haiguste ennetamise meetmed

Desoained lüpsmisel 1- jah, 0- ei 0,84 0,37 0 1 190

Desovannid jalgadele 1- jah, 0- ei 0,14 0,35 0 1 190

Sõrgade värkimine 1- jah, 0- ei 0,67 0,47 0 1 190



77

Lisa 1 järg

Seljasügamishari 1- jah, 0- ei 0,26 0,44 0 1 190

Jalutusala Lauda läheduses 1- jah, 0- ei 0,24 0,43 0 1 190

Muu 1- jah, 0- ei 0,02 0,14 0 1 190

Karjatamine 100%=1 0,80 0,40 0 1 190

Aretusväärtused Erinevus Eesti keskmisest aretusväärtusest

dssav Udara tervise aretusväärtus punktid -0,23 3,35 0 14,60 190

dssts Surnultsündide aretusväärtus punktid 0,70 2,88 0 9,80 190

dspgk Poegimiskerguse aretusväärtus punktid 0,92 2,61 0 10,70 190

dsvav Välimikutunnuste aretusväärtus punktid -1,23 3,72 0 -21,00 190

Piimatoodang lehma kohta Keskmine piimatoodang lehma kohta kg/lehm 7022 1684 3257 11391 190

Allikas: Arvutused teinud magistritöö koostaja piimatootmise ja teraviljakasvatuse tehnoloogiate küsitluse ja Jõudluskontrolli Keskuse 2012. aasta andmete põhjal
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Lisa 2. Sigimisprobleemide ja neid mõjutavate tegurite vahelises analüüsis kasutatavad näitajad ja peamised statistikud aastal 2012

Näitaja Selgitus Mõõde Keskmine Standardhälve Miinimum Maksimum Andmeridu

Sigimisprobleemid Karjast väljaminek sigimisprobleemide tõttu praakimisi/lehm 0,07 0,05 0 0,28 190

Udaraprobleemid Karjast väljaminek udaraprobleemide tõttu praakimisi/lehm 0,08 0,07 0 0,39 190

Jäsemeprobleemid Karjast väljaminek jäsemeprobleemide tõttu praakimisi/lehm 0,05 0,05 0 0,20 190

Ainevahetushaigused Karjast väljaminek ainevahetushaiguste tõttu 100%=1 0,02 0,03 0 0,13 190

Tõug

EHF Eesti holsteini tõugu lehmade osakaal karjas 100%=1 0,74 0,33 0 1 190

EPK Eesti punase karja tõu lehmade osakaal karjas 100%=1 0,24 0,32 0 1 190

EK Eesti maatõugu lehmade osakaal karjas 100%=1 0,02 0,07 0 0,54 190

Pidamine Pidamisviis, lautade tüüp

Soojustamata 100%=1 0,24 0,42 0 1 190

Soojustatud 100%=1 0,49 0,50 0 1 190

Osaliselt soojustatud 100%=1 0,17 0,37 0 1 190

Vabapidamine sügavallapanul 100%=1 0,06 0,23 0 1 190

Vabapidamine puhkelatrites 100%=1 0,15 0,35 0 1 190
Vabapidamine puhke-
söötmislatrites 100%=1 0,08 0,26 0 1 190

Lõaspidamine 100%=1 0,64 0,47 0 1 190

Asemed Asemete materjal

Betoon 100%=1 0,11 0,31 0 1 190

Betoon allapanuga 100%=1 0,52 0,49 0 1 190

Kummimatid 100%=1 0,16 0,35 0 1 190

Kummimatid allapanuga 100%=1 0,12 0,31 0 1 190

Muu 100%=1 0,06 0,24 0 1 190
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Allapanu Allapanu materjal

Põhk 100%=1 0,67 0,47 0 1 190

Saepuru 100%=1 0,42 0,49 0 1 190

Turvas 100%=1 0,18 0,38 0 1 190

Muu 100%=1 0,07 0,25 0 1 190

Lüpsisüsteem Lüpsitehnoloogia laudas

Lüpsiplats/-karussell 100%=1 0,28 0,43 0 1 190

Lüpsirobot 100%=1 0,05 0,21 0 1 190

Kannulüps 100%=1 0,22 0,41 0 1 190

Torusselüps 100%=1 0,46 0,49 0 1 190

Lüpsisagedus
Lüpstavate lehmade arv vastavalt
lüpsisagedusele

2 x päevas 100%=1 0,89 0,30 0 1 190

3 x päevas 100%=1 0,03 0,17 0 1 190

2 või 3 x päevas Vastavalt toodangule 100%=1 0,08 0,25 0 1 190

Veterinaarteenus Veterinaarteenuse korraldamine

Täiskohaga veterinaar 1- jah, 0- ei 0,13 0,33 0 1 190

Kindel lepinguline veterinaar 1- jah, 0- ei 0,31 0,46 0 1 190
Puudub kindel lepinguline
veterinaar 1- jah, 0- ei 0,27 0,45 0 1 190

Töötaja, kes pole veterinaar 1- jah, 0- ei 0,41 0,49 0 1 190

Vastutav isik puudub 1- jah, 0- ei 0,09 0,29 0 1 190
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Ennetamine Haiguste ennetamise meetmed

Desoained lüpsmisel 1- jah, 0- ei 0,83 0,38 0 1 190

Desovannid jalgadele 1- jah, 0- ei 0,15 0,36 0 1 190

Sõrgade värkimine 1- jah, 0- ei 0,64 0,48 0 1 190

Seljasügamishari 1- jah, 0- ei 0,26 0,44 0 1 190

Jalutusala Lauda läheduses 1- jah, 0- ei 0,22 0,42 0 1 190

Muu 1- jah, 0- ei 0,02 0,12 0 1 190

Karjatamine 100%=1 0,80 0,39 0 1 190

Aretusväärtused
Erinevus Eesti keskmisest
aretusväärtusest

dssav Udara tervise aretusväärtus punktid -0,29 3,32 0 14,60 190

dssts Surnultsündide aretusväärtus punktid 0,70 3,02 0 9,80 190

dspgk Poegimiskerguse aretusväärtus punktid 0,85 2,67 0 10,70 190

dsvav Välimikutunnuste aretusväärtus punktid -1,15 2,54 0 -16,90 190

Esmaspoegimisiga Vanus esimesel poegimisel päevade arv 871,74 127,47 652 1440 190

Piimatoodang lehma kohta Keskmine piimatoodang lehma kohta kg/lehm 7030 1644 3412 11391 190

Allikas: Arvutused teinud magistritöö koostaja piimatootmise ja teraviljakasvatuse tehnoloogiate küsitluse ja Jõudluskontrolli Keskuse 2012. aasta andmete põhjal
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Lisa 3. Jäsemeprobleemide ja neid mõjutavate tegurite vahelises analüüsis kasutatavad näitajad ja peamised statistikud aastal 2012

Näitaja Selgitus Mõõde Keskmine Standardhälve Miinimum Maksimum Andmeridu

Jäsemeprobleemid
Karjast väljaminek jäsemeprobleemide
tõttu praakimisi/lehm 0,05 0,04 0 0,20 190

Tõug

EHF
Eesti holsteini tõugu lehmade osakaal
karjast 100%=1 0,74 0,34 0 1 190

EPK
Eesti punase karja tõu lehmade
osakaal karjast 100%=1 0,24 0,33 0 1 190

EK
Eesti maatõugu lehmade osakaal
karjast 100%=1 0,01 0,06 0 0,53 190

Asemed Asemete materjal

Betoon 100%=1 0,11 0,31 0 1 190

Betoon allapanuga 100%=1 0,44 0,48 0 1 190

Kummimatid 100%=1 0,26 0,42 0 1 190

Kummimatid allapanuga 100%=1 0,12 0,32 0 1 190

Muu 100%=1 0,07 0,26 0 1 190

Allapanu Allapanu materjal

Põhk 100%=1 0,56 0,49 0 1 190

Saepuru 100%=1 0,33 0,47 0 1 190

Turvas 100%=1 0,15 0,36 0 1 190

Muu 100%=1 0,06 0,23 0 1 190

Põrand Põrandatüüp lauda jalutusalal

Betoonpõrand 100%=1 0,80 0,39 0 1 190

Pilupõrand 100%=1 0,05 0,15 0 1 190

Kummimatid 100%=1 0,09 0,24 0 1 190

Muu 100%=1 0,07 0,23 0 1 190
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Sõnnikueemaldus Sõnnikueemalduse süsteem

Vedelsõnnik traktoriga 100%=1 0,10 0,30 0 1 190
Vedelsõnnik
skreeperi/kraapkonveieriga 100%=1 0,37 0,48 0 1 190

Tahesõnnik traktoriga 100%=1 0,20 0,39 0 1 190
Tahesõnnik
skreeperi/kraapkonveieriga 100%=1 0,29 0,45 0 1 190

Tahesõnnik käsitsi 100%=1 0,14 0,35 0 1 190

Veterinaarteenus Veterinaarteenuse korraldamine

Täiskohaga veterinaar 1- jah, 0- ei 0,15 0,36 0 1 190

Kindel lepinguline veterinaar 1- jah, 0- ei 0,32 0,47 0 1 190
Puudub kindel lepinguline
veterinaar 1- jah, 0- ei 0,22 0,42 0 1 190

Töötaja, kes pole veterinaar 1- jah, 0- ei 0,41 0,49 0 1 190

Vastutav isik puudub 1- jah, 0- ei 0,09 0,29 0 1 190

Ennetamine Haiguste ennetamise meetmed

Desoained lüpsmisel 1- jah, 0- ei 0,81 0,39 0 1 190

Desovannid jalgadele 1- jah, 0- ei 0,15 0,36 0 1 190

Sõrgade värkimine 1- jah, 0- ei 0,66 0,47 0 1 190

Seljasügamishari 1- jah, 0- ei 0,34 0,47 0 1 190

Jalutusala Lauda läheduses 1- jah, 0- ei 0,23 0,42 0 1 190

Muu 1- jah, 0- ei 0,02 0,12 0 1 190

Karjatamine 100%=1 0,73 0,44 0 1 190
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Aretusväärtused Erinevus Eesti keskmisest

dsvav Välimikutunnuste aretusväärtus punktid -0,99 3,60 0 -21,00 190

Esmaspoegimisiga
Lehma keskmine vanus esimesel
poegimisel päevade arv 872 127 652 1440 190

Piimatoodang lehma kohta Keskmine piimatoodang lehma kohta kg/lehm 7133 1670 2936 11391 190

Allikas: Arvutused teinud magistritöö koostaja piimatootmise ja teraviljakasvatuse tehnoloogiate küsitluse ja Jõudluskontrolli Keskuse 2012. aasta andmete põhjal
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Lisa 4. Udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemide ja majandustulemuste vahelises analüüsis kasutatavad andmed ja peamised statistikud aastal 2012

Näitaja Selgitus Mõõde Keskmine Standardhälve Miinimum Maksimum Andmeridu

Udaraprobleemid
Karjast väljaminek udaraprobleemide
tõttu praakimisi/lehm 0,08 0,08 0 0,59 160

Sigimisprobleemid
Karjast väljaminek
sigimisprobleemide tõttu praakimisi/lehm 0,07 0,06 0 0,53 160

Jäsemeprobleemid
Karjast väljaminek
jäsemeprobleemide tõttu praakimisi/lehm 0,05 0,04 0 0,17 160

Piimatoodang lehma kohta Keskmine piimatoodang lehma kohta kg/lehm 7113 1457 3532 9900 160

Rasv Rasva osakaal piimatoodangus % 4,13 0,26 3,32 5,33 160

Valk Valgu osakaal piimatoodangus % 3,36 0,10 3,08 3,66 160

SRA
Somaatiliste rakkude hulk
piimatoodangus tuhat/ ml 361,08 189,31 40 1474 160

Kaubalisus Müügipiima osakaal kogutoodangust % 0,91 0,12 0 1 160

Kokkuostuhind Piima kokkuostuhind eurot/kg 0,29 0,04 0 0,55 160

Muutuvkulud
Muud muutuvkulud loomakasvatuses
loomühiku kohta eurot/LÜ 114,58 90,43 5,62 516,56 160

Noorloomad Noorloomade hulk lehma kohta noorloomi/lehm 1,18 1,16 0,11 13,95 160

Seemendused
Keskmine seemenduste arv lehma
kohta kordi/lehm 2,25 1,12 1 12 160

Praakimised

Karjast väljapraagitud lehmade
osakaal kogu karjast udara-, sigimis-
ja jäsemeprobleemide tõttu % 0,20 0,11 0 0,59 160

Tulu mullikate müügist
Tulu kuni 2 aastaste mullikate müügist
lehma kohta eurot/lehm 6,25 42,75 -14,70 507,87 160

Arvestuslik netokasum

Ettevõtte arvestuslik netokasum lehma
kohta eurot/lehm 929,44 1301,97 -1578,65 9842,71 160
Ettevõtte arvestuslik netokasum ühe
kilogrammi piima kohta eurot/kg 0,14 0,19 -0,17 1,23 160
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Söödakulu

Söödakulu lehma kohta eurot/lehm 444,90 347,92 0 2299,57 160

Söödakulu loomühiku kohta eurot/LÜ 212,65 158,89 0 793,87 160
Söödakulu ühe kilogrammi piima
kohta eurot/kg 0,06 0,04 0 0,31 160

Tööjõukulu

Tööjõukulu lehma kohta eurot/lehm 558,01 509,97 0 3490,04 160

Tööjõukulu loomühiku kohta eurot/LÜ 267,67 234,22 0 1384,30 160
Tööjõukulu ühe kilogrammi piima
kohta eurot/kg 0,08 0,07 0 0,47 160

Allikas: Arvutused teinud magistritöö koostaja Jõudluskontrolli Keskuse ja FADN  2012. aasta andmete põhjal



Lisa 5. Udaraprobleemide ja pidamiskeskkonna korrelatsioonimaatriks 2012. aasta andmete põhjal

Udara-
problee-

mid

Jäseme-
problee-

mid
Piima-
lehmi

Piima-
toodang dspgk dssav dsvav dssts EK EHF EPK

Soojus-
tamata

laut
Soojusta-
tud laut

Osaliselt
soojusta-
tud laut

Vaba-
pidamine

sügav-
allapanul

Vaba-
pidamine
puhke-
latrites

Vaba-
pidamine
puhke-

söötmis-
latrites

Lõas-
pida-
mine Betoon

Betoon
alla-

panuga
kaetult

Kummi-
matid

Kummi-
matid
alla-

panuga
kaetult

Udaraprobleemid 1
Jäsemeprobleemid 0,1823 1
Piimalehmi 0,0023 0,2020 1
Piimatoodang 0,1516 0,4113 0,4398 1
dspgk 0,0772 -0,0634 -0,1360 -0,1967 1
dssav -0,0410 -0,0316 0,1333 0,0994 0,1291 1
dsvav 0,0139 0,1126 0,1906 0,3831 -0,1808 0,3656 1
dssts 0,0028 -0,0881 -0,0800 -0,0733 0,7275 0,1758 -0,1099 1
EK 0,0116 -0,0949 -0,0734 -0,1842 0,1319 -0,0343 -0,0669 0,0783 1
EHF -0,0532 0,1376 0,0343 0,2456 -0,0768 0,1013 0,2267 0,0375 -0,2370 1
EPK 0,0557 -0,1139 -0,0145 -0,2035 0,0486 -0,0937 -0,2118 -0,0612 0,0082 -0,9726 1
Soojustamata laut -0,0527 0,0864 0,2911 0,2732 -0,0790 -0,0326 0,0038 -0,0652 -0,0541 0,0553 -0,0434 1
Soojustatud laut -0,0726 -0,0419 -0,1516 -0,1330 -0,0352 0,0505 0,0346 -0,0277 0,0339 -0,0203 0,0115 -0,4983 1
Osaliselt soojustatud laut 0,0067 -0,0261 0,0249 0,0212 0,0604 -0,0393 -0,0515 0,0876 -0,0370 0,0666 -0,0602 -0,2311 -0,4728 1
Vabapidamine sügavallapanul -0,0029 -0,0997 0,0424 0,0982 -0,0953 -0,0152 0,0302 -0,0540 0,1168 -0,0774 0,0490 0,1184 -0,1106 -0,0541 1
Vabapidamine puhkelatrites -0,0439 0,0555 0,3196 0,3485 -0,1669 0,0914 0,1444 -0,1122 -0,0665 0,1124 -0,1002 0,2754 -0,2052 0,1094 0,0938 1
Vabapidamine puhke-söötmislatrites 0,0336 0,0700 0,2065 0,1473 -0,0872 0,0523 0,1494 -0,1421 -0,0720 0,1058 -0,0885 -0,1113 0,0091 0,0220 0,0056 -0,0630 1
Lõaspidamine 0,0154 -0,0837 -0,4622 -0,3814 0,1891 -0,0533 -0,2314 0,1533 0,0578 -0,1322 0,1201 -0,2463 0,1728 0,0765 -0,3205 -0,5517 -0,4122 1
Betoon -0,0457 -0,0383 -0,0415 -0,0509 0,0967 0,0373 -0,1104 0,1358 0,1212 -0,0481 0,0241 -0,0026 -0,0047 0,0236 0,0783 -0,1366 0,0210 0,0470 1
Betoon allapanuga kaetult 0,0278 -0,1231 -0,2042 -0,2909 0,1891 -0,0428 -0,1317 0,1163 0,0313 -0,0907 0,0806 -0,0910 0,0593 -0,0023 -0,0365 -0,2254 -0,1741 0,3068 -0,3811 1
Kummimatid 0,0505 0,1063 0,3418 0,2857 -0,1640 0,0537 0,1757 -0,1312 -0,0784 0,1079 -0,0884 0,1040 -0,0501 -0,0201 0,0216 0,4327 0,2317 -0,4342 -0,1365 -0,4737 1
Kummimatid allapanuga kaetult 0,0058 0,0723 0,0729 0,2871 -0,1486 0,0385 0,1659 -0,0863 -0,0618 0,0828 -0,0714 0,0475 -0,0164 -0,0422 0,0137 0,0420 0,0653 -0,1663 -0,1035 -0,4170 -0,1717 1
Muu -0,0801 0,0420 -0,1304 -0,1455 -0,0595 -0,0854 -0,0759 -0,0893 -0,0122 -0,0257 0,0312 -0,0273 -0,0184 0,0599 -0,0681 -0,0671 -0,0963 0,1743 -0,0951 -0,3047 -0,1114 -0,1042
Põhk -0,0219 -0,1798 -0,1371 -0,2374 -0,0122 -0,0752 -0,1844 -0,0475 0,1153 -0,2146 0,1885 -0,0675 0,0354 0,0347 0,1120 -0,1351 -0,1465 0,1948 0,1034 0,2790 -0,3162 -0,1875
Saepuru 0,1134 0,0262 0,0156 0,0597 0,0863 -0,0471 -0,0224 0,0640 0,0530 -0,1098 0,1004 -0,0486 -0,0455 0,0565 -0,1295 -0,1138 -0,0602 0,1388 -0,0835 0,0113 -0,0912 0,2148
Turvas 0,0148 0,0457 -0,0417 0,0251 0,0986 -0,0041 -0,0534 0,1040 0,0169 -0,1083 0,1084 -0,1079 0,1010 0,0447 0,0155 -0,1523 -0,0483 0,1349 0,0207 0,0684 -0,0790 0,0174
Muu 0,0185 0,0233 -0,0676 -0,0209 0,0406 0,0518 0,1941 0,0455 -0,0194 0,0883 -0,0839 0,0219 -0,0647 0,0563 -0,0609 0,0118 0,0530 0,0205 -0,0850 -0,0498 0,0792 -0,0932
Lüpsiplats/-karussell -0,0160 0,0679 0,5075 0,3807 -0,2181 0,0702 0,2089 -0,2191 -0,0233 0,0755 -0,0703 0,2675 -0,2120 -0,0027 0,3441 0,5080 0,4006 -0,7241 -0,0055 -0,2575 0,2876 0,1815
Lüpsirobot 0,0639 0,0577 0,0138 0,1753 -0,0639 0,0088 0,1065 -0,0309 -0,0517 0,1518 -0,1427 -0,0139 0,0730 -0,0933 -0,0610 0,1639 0,1747 -0,2771 -0,0852 -0,2324 0,3737 0,0724
Kannulüps -0,0477 -0,0656 -0,2425 -0,2233 0,0831 -0,1274 -0,1098 0,0986 -0,0030 -0,1029 0,1039 0,0143 -0,0716 0,0663 -0,1331 -0,2459 -0,1774 0,3434 0,1451 0,0226 -0,2406 -0,0431
Torusselüps -0,0183 -0,0598 -0,2824 -0,2596 0,1397 0,0600 -0,1369 0,1398 0,0884 -0,0649 0,0459 -0,2810 0,2478 -0,0321 -0,1882 -0,3084 -0,2843 0,4840 -0,0938 0,3138 -0,2311 -0,1362
2 x päevas -0,0321 -0,0936 -0,3373 -0,3779 0,2240 -0,0639 -0,1602 0,1611 0,0758 -0,0905 0,0719 -0,1901 0,0225 0,0973 -0,0181 -0,1954 -0,1431 0,3634 0,1012 0,2085 -0,2552 -0,2065
3 x päevas 0,0644 0,0181 0,2616 0,2466 -0,1261 0,0727 0,0676 -0,0490 -0,0391 -0,0120 0,0240 0,0905 -0,0583 0,0191 0,1123 0,0818 0,0625 -0,1623 -0,0247 -0,0086 -0,0731 0,1572
2 või 3 x päevas (vastavalt toodangule) -0,0072 0,0986 0,2169 0,2759 -0,1777 0,0248 0,1430 -0,1572 -0,0626 0,1162 -0,1025 0,1624 0,0144 -0,1292 -0,0576 0,1749 0,1262 -0,3181 -0,1031 -0,2421 0,3554 0,1350
Karjatamine 0,0225 -0,2415 -0,6557 -0,5222 0,3153 -0,0515 -0,2638 0,2804 0,1014 -0,1051 0,0798 -0,2462 0,1715 -0,0272 -0,1330 -0,4418 -0,2245 0,5630 0,0816 0,3740 -0,5472 -0,0670
Desoained lüpsmisel 0,0168 0,0798 0,0293 0,1050 -0,0332 0,0540 0,1071 -0,0229 -0,0271 -0,0037 0,0107 -0,0082 -0,0538 -0,0136 0,1085 0,0938 -0,0228 -0,1058 -0,0455 -0,0390 0,0574 0,1213
Desovannid jalgadele 0,0090 0,1620 0,4253 0,3507 -0,1792 0,0667 0,1277 -0,0825 -0,0754 0,1245 -0,1076 0,2608 -0,1639 -0,0606 0,0481 0,2307 0,1385 -0,3695 -0,1108 -0,2879 0,4262 0,1565
Sõrgade värkimine 0,0189 0,0062 0,2893 0,3053 -0,1346 0,0512 0,1207 -0,1056 -0,0464 0,0753 -0,0670 0,0974 -0,0775 -0,0138 0,1208 0,2536 0,0375 -0,2429 -0,2270 -0,0411 0,2220 0,0501
Seljasügamishari -0,0365 0,1428 0,4456 0,4633 -0,2529 -0,0280 0,1534 -0,1916 -0,1079 0,1515 -0,1308 0,1976 -0,1160 -0,0287 0,1373 0,4139 0,2529 -0,5242 -0,0837 -0,3609 0,4610 0,2062
Jalutusala lüpsikarjalauda läheduses -0,0892 -0,1301 -0,0084 -0,1745 0,0875 0,0015 0,0756 0,0041 0,0688 0,0709 -0,0939 0,0501 -0,1731 0,1299 0,1904 0,0962 0,1275 -0,1415 -0,0042 -0,0720 0,0839 0,0076
Muu -0,0137 -0,1042 -0,0615 -0,0434 0,0601 -0,0296 -0,0081 0,0629 -0,0165 -0,0556 0,0594 -0,0828 0,0760 0,0246 -0,0360 -0,0665 -0,0509 0,1159 -0,0503 0,0599 -0,0670 -0,0551
Täiskohaga veterinaar 0,0632 0,1521 0,7062 0,3796 -0,1406 0,1387 0,1588 -0,0768 -0,0643 0,0465 -0,0300 0,2380 -0,1176 -0,0700 0,0580 0,2501 0,1650 -0,3400 -0,0190 -0,1478 0,3050 -0,0163
Kindel lepinguline veterinaar 0,0201 0,0284 -0,0532 0,1451 -0,1080 -0,0386 0,0441 -0,1531 -0,0557 0,0454 -0,0323 0,0249 0,0151 -0,0048 -0,0034 0,0271 0,0680 -0,0709 -0,1482 0,0567 0,0479 0,1141
Puudub kindel lepinguline veterinaar -0,0097 -0,1420 -0,1935 -0,1846 0,0799 -0,0082 0,0071 0,1422 -0,0240 -0,0280 0,0347 -0,0948 0,0242 0,0990 -0,0319 -0,0919 -0,1682 0,2041 0,0142 0,0602 -0,1695 0,0336
Töötaja, kes pole veterinaar 0,0041 0,0083 -0,2060 -0,0683 0,0381 -0,0100 0,0159 -0,0010 0,0309 0,0001 -0,0068 0,0091 0,0168 -0,0093 0,0976 -0,0011 -0,0649 0,0696 -0,1082 0,0909 -0,0320 -0,0052
Vastutav isik puudub -0,0036 0,0811 -0,1266 -0,0659 0,1766 0,0589 -0,0590 0,1887 0,0803 -0,1301 0,1147 -0,0351 -0,0340 0,0012 0,0101 -0,0330 -0,1053 0,0402 0,1909 -0,0521 -0,1385 0,0051



Muu Põhk Saepuru Turvas Muu

Lüpsi-
plats/-

karussell
Lüpsi-
robot

Kannu-
lüps

Torusse-
lüps

2 x
päevas

3 x
päevas

2 või 3 x
päevas

(vastavalt
toodan-

gule)
Karjata-

mine

Deso-
ained lüps-

misel

Deso-
vannid

jalgadele

Sõrgade
värki-
mine

Selja-
sügamis-

hari

Jalutusala
lüpsikarja-

lauda
läheduses Muu

Täis-kohaga
veterinaar

Kindel
lepinguline
veterinaar

Puudub
kindel

lepinguline
veterinaar

Töötaja,
kes pole

veterinaar

Vastutav
isik

puudub

1
0,0227 1

-0,0712 -0,2797 1
-0,0685 -0,1016 0,1308 1
0,2044 -0,1035 -0,1548 0,0093 1

-0,1307 -0,0745 -0,1464 -0,1527 -0,0075 1
-0,0688 -0,2626 0,0280 0,0545 0,0172 -0,1305 1
0,1831 0,1205 -0,1216 -0,0696 0,1901 -0,3146 -0,1199 1

-0,0020 0,0967 0,2413 0,0972 -0,1696 -0,5427 -0,1929 -0,4756 1
0,1012 0,2877 -0,0305 -0,0464 -0,1182 -0,1118 -0,6366 0,1430 0,2600 1

-0,0527 -0,1226 0,1105 -0,0535 -0,0472 0,0923 0,1300 -0,1040 -0,0798 -0,5445 1
-0,0833 -0,2560 -0,0417 0,0930 0,1739 0,0680 0,6661 -0,0969 -0,2532 -0,8062 -0,0572 1
0,0349 0,2859 0,0336 0,0670 0,0135 -0,4996 -0,2356 0,2629 0,3527 0,4517 -0,2245 -0,3793 1

-0,1077 -0,0495 0,0096 0,0404 0,0485 0,1241 0,0098 -0,2045 0,0463 -0,0928 0,0511 0,0745 -0,0469 1
-0,1128 -0,1723 0,1193 -0,0437 -0,0363 0,3278 0,0451 -0,2056 -0,1765 -0,2537 0,1181 0,2188 -0,5856 0,0573 1
-0,0338 -0,1807 0,1472 -0,0785 -0,1159 0,2209 0,0603 -0,2682 -0,0028 -0,1386 0,1324 0,0715 -0,3278 0,0572 0,2833 1
-0,1148 -0,2080 -0,0442 -0,0479 0,0599 0,4201 0,4212 -0,1735 -0,4182 -0,4610 0,1248 0,4607 -0,5544 0,1301 0,3803 0,3076 1
0,0170 0,0225 -0,0382 -0,0268 0,0703 0,1615 0,0588 -0,0585 -0,1023 0,0578 -0,1075 0,0070 0,1039 0,0501 -0,1245 -0,0521 0,0319 1
0,1074 0,1082 0,1086 -0,0666 -0,0364 -0,0945 -0,0364 0,0081 0,0974 0,0536 -0,0279 -0,0441 0,0750 -0,0345 -0,0597 0,1021 -0,0864 -0,0829 1

-0,1003 -0,0661 0,0317 -0,0178 -0,0897 0,3506 0,0717 -0,1744 -0,2167 -0,2773 0,2551 0,1501 -0,5165 0,0262 0,4651 0,2519 0,3883 -0,0893 -0,0531 1
-0,1526 -0,0749 0,0933 0,1721 -0,0813 0,0943 0,0063 -0,2409 0,1181 -0,0376 -0,0169 0,0567 -0,1028 0,1640 0,0608 0,0685 0,0380 -0,0129 -0,0269 -0,2579 1
0,0628 0,1089 0,0605 0,0417 -0,0377 -0,2320 -0,0997 0,1272 0,1748 0,1802 -0,1091 -0,1376 0,2626 -0,0440 -0,1635 -0,0693 -0,1986 0,0746 0,0009 -0,2075 -0,3828 1
0,0004 -0,0587 -0,0865 0,0295 0,1538 -0,1106 0,0261 0,1638 -0,0611 0,0567 -0,1104 0,0104 0,1496 0,0592 -0,1639 0,0251 -0,1129 0,0904 -0,0508 -0,2420 -0,0890 0,0299 1
0,0691 0,0230 -0,0110 -0,0865 0,0060 -0,1100 0,0197 0,1537 -0,0313 0,0457 0,0521 -0,0911 0,1551 -0,0200 -0,1234 -0,1528 -0,0488 -0,0387 -0,0445 -0,1097 -0,2161 -0,0421 -0,1818 1

Dima
Typewriter
86



Lisa 6. Sigimisprobleemide ja pidamiskeskkonna korrelatsioonimaatriks 2012. aasta andmete põhjal

Sigimis-
problee-

mid

Udara-
problee-

mid

Jäseme-
problee-

mid

Aine-
vahetus-
haigused

Piima-
lehmi

Esmas-
poegimis-

iga dssav dsvav dssts dspgk
Piima-

toodang EK EHF EPK
Soojusta-
mata laut

Soojus-
tatud
laut

Osaliselt
soojus-
tatud
laut

Vaba-
pidamine

sügav-
allapanul

Vaba-
pidamine
puhke-
latrites

Vaba-
pidamine
puhke-

söötmis-
latrites

Lõas-
pidamine Betoon

Betoon
alla-

panuga
kaetult

Sigimisprobleemid 1
Udaraprobleemid -0,0670 1
Jäsemeprobleemid -0,0055 0,1759 1
Ainevahetushaigused -0,0151 -0,0300 0,1433 1
Piimalehmi 0,1600 0,0015 0,1948 0,3387 1
Esmaspoegimisiga -0,1124 0,0069 -0,1714 -0,0805 -0,0885 1
dssav 0,0265 -0,0121 -0,0189 0,0157 0,1318 0,0594 1
dsvav 0,1436 0,0114 0,1078 0,1563 0,1870 -0,0924 0,3252 1
dssts -0,0751 -0,0165 -0,0630 -0,1095 -0,0659 -0,0422 0,1833 -0,1205 1
dspgk -0,1371 0,0687 -0,0562 -0,1216 -0,1112 0,0589 0,1350 -0,1929 0,7305 1
Piimatoodang 0,1362 0,1615 0,3809 0,2610 0,4348 -0,2488 0,1043 0,3602 -0,0856 -0,1886 1
EK 0,0582 0,0150 -0,1009 -0,1025 -0,0776 0,1647 -0,0330 -0,0685 0,0850 0,1396 -0,1907 1
EHF -0,0303 -0,0146 0,1697 0,0248 0,1034 0,0379 0,0708 0,2214 0,0446 -0,0856 0,2776 -0,2342 1
EPK 0,0199 0,0145 -0,1460 0,0025 -0,0852 -0,0768 -0,0630 -0,2087 -0,0734 0,0525 -0,2351 0,0050 -0,9722 1
Soojustamata laut 0,0169 -0,0597 0,0782 0,0690 0,2882 -0,0219 -0,0815 0,0197 -0,0765 -0,0802 0,2509 -0,0530 0,0789 -0,0718 1
Soojustatud laut -0,0514 -0,0501 -0,0594 0,1110 -0,1310 -0,0462 0,0783 0,0326 -0,0448 -0,0445 -0,1147 0,0289 -0,0401 0,0367 -0,4924 1
Osaliselt soojustatud laut 0,0630 0,0200 -0,0469 -0,0687 0,0250 0,0476 -0,0437 -0,0631 0,0950 0,0719 0,0213 -0,0340 0,0785 -0,0710 -0,2154 -0,4427 1
Vabapidamine sügavallapanul -0,0329 -0,0055 -0,1167 0,0522 0,0367 0,1369 -0,0268 0,0440 -0,0737 -0,1018 0,0980 0,1164 -0,0611 0,0330 0,1544 -0,1255 -0,0540 1
Vabapidamine puhkelatrites 0,0356 -0,0035 0,0544 0,0970 0,3123 -0,0595 0,1007 0,1441 -0,0822 -0,1338 0,3494 -0,0603 0,1257 -0,1150 0,2044 -0,1341 0,1186 0,0947 1
Vabapidamine puhke-söötmislatrites 0,0486 -0,0355 0,0437 0,1747 0,2584 0,1235 0,0532 0,1039 -0,1741 -0,0915 0,2141 -0,0713 0,0863 -0,0680 -0,0466 -0,0285 0,0588 0,0079 -0,0357 1
Lõaspidamine -0,0242 0,0280 -0,0423 -0,2093 -0,4700 -0,0307 -0,0364 -0,2216 0,1488 0,1707 -0,3838 0,0524 -0,1462 0,1387 -0,2604 0,1435 0,0657 -0,3439 -0,5289 -0,3942 1
Betoon -0,0113 -0,0642 -0,0655 0,0211 -0,0504 -0,0732 0,0814 -0,1060 0,2097 0,1296 -0,0708 0,1092 -0,0608 0,0330 0,0559 -0,0610 0,0172 0,0527 -0,1392 -0,0466 0,0711 1
Betoon allapanuga kaetult -0,1834 0,0789 -0,0985 -0,0631 -0,1783 0,1107 -0,0286 -0,1498 0,0941 0,1910 -0,2559 0,0344 -0,1410 0,1340 -0,0915 0,0389 0,0158 -0,0459 -0,1835 -0,1614 0,2798 -0,3886 1
Kummimatid 0,1162 0,0359 0,1208 0,2302 0,3334 -0,0372 0,0241 0,1747 -0,1331 -0,1761 0,2642 -0,0788 0,1165 -0,0965 0,0276 0,0500 -0,0437 0,0116 0,3826 0,2101 -0,3838 -0,1491 -0,4387
Kummimatid allapanuga kaetult 0,0032 0,0137 0,0526 -0,0312 0,0821 -0,0390 0,0450 0,1478 -0,0903 -0,1326 0,2748 -0,0714 0,0899 -0,0751 0,0530 -0,0213 -0,0243 0,0069 0,0655 0,0888 -0,1851 -0,0996 -0,3916
Muu 0,1554 -0,1089 0,0743 -0,1417 -0,1204 -0,0614 -0,0822 -0,0543 -0,1309 -0,1040 -0,1378 -0,0082 0,0239 -0,0210 -0,0381 -0,0275 0,0935 -0,0661 -0,0456 -0,0843 0,1512 -0,0948 -0,2766
Põhk 0,0504 -0,0339 -0,2362 -0,1292 -0,1414 0,0144 -0,0576 -0,1918 -0,0162 0,0355 -0,2744 0,1111 -0,1956 0,1677 0,0207 -0,0281 0,0500 0,1164 -0,0937 -0,1118 0,1455 0,1006 0,2761
Saepuru -0,0085 0,1376 0,0284 -0,0280 -0,0023 0,0904 -0,0022 -0,0304 0,0984 0,1076 0,0815 0,0446 -0,0753 0,0710 -0,0786 -0,0678 0,0675 -0,1545 -0,1041 -0,0066 0,1391 -0,0800 0,0044
Turvas 0,0505 0,0106 0,0431 0,1019 -0,0493 -0,1049 -0,0124 -0,0481 0,0837 0,0674 0,0190 0,0050 -0,1185 0,1192 -0,1234 0,0803 0,0494 -0,0037 -0,1487 -0,0686 0,1322 0,0339 0,0853
Muu -0,0120 -0,0509 0,0078 -0,0303 -0,0722 -0,0641 0,0172 0,1660 0,0143 0,0338 -0,0599 -0,0240 -0,0447 0,0546 -0,0033 0,0276 0,0446 -0,0698 0,0639 -0,0328 0,0462 -0,1000 -0,0352
Lüpsiplats/-karussell 0,0841 -0,0154 0,0857 0,2193 0,5786 0,0438 0,0350 0,1935 -0,2579 -0,2405 0,4351 -0,0544 0,1092 -0,0974 0,3335 -0,2328 0,0209 0,4146 0,4989 0,3452 -0,7336 -0,0717 -0,2350
Lüpsirobot või -karussell -0,0608 0,1115 0,0452 0,1029 0,0104 0,0117 0,0539 0,1192 -0,0089 -0,0202 0,1809 -0,0476 0,0971 -0,0863 -0,0791 0,1329 -0,0870 -0,0640 0,1734 0,2081 -0,2811 -0,0917 -0,2191
Kannulüps -0,0685 -0,0464 -0,0727 -0,1675 -0,2264 -0,0953 -0,1414 -0,0939 0,0834 0,0750 -0,2314 -0,0030 -0,0777 0,0732 -0,0018 -0,0676 0,0707 -0,1354 -0,2249 -0,1607 0,2919 0,1681 0,0166
Torusselüps -0,0144 -0,0284 -0,0346 -0,1030 -0,3078 0,0622 0,1044 -0,1404 0,1802 0,1649 -0,2572 0,0769 -0,0737 0,0608 -0,2639 0,2136 -0,0547 -0,2145 -0,3077 -0,2444 0,4909 -0,0616 0,2954
2 x päevas -0,0167 -0,0549 -0,0817 -0,1708 -0,3508 0,0814 -0,0951 -0,1591 0,1218 0,1712 -0,3984 0,0768 -0,0653 0,0445 -0,1756 -0,0001 0,0913 -0,0044 -0,2078 -0,2254 0,3888 0,1158 0,2017
3 x päevas -0,0062 0,0713 0,0148 0,0627 0,2692 -0,0525 0,0773 0,0631 -0,0469 -0,1184 0,2516 -0,0410 -0,0105 0,0232 0,0905 -0,0563 0,0279 0,1032 0,0940 0,0742 -0,1675 -0,0316 0,0021
2 või 3 x päevas (vastavalt toodangule) 0,0239 0,0160 0,0860 0,1581 0,2293 -0,0601 0,0593 0,1441 -0,1113 -0,1208 0,2972 -0,0624 0,0839 -0,0681 0,1450 0,0384 -0,1264 -0,0650 0,1804 0,2145 -0,3431 -0,1147 -0,2386
Karjatamine -0,1592 -0,0020 -0,2125 -0,2968 -0,6366 0,1046 -0,0531 -0,2310 0,2349 0,2616 -0,5337 0,1021 -0,1404 0,1151 -0,2608 0,1585 -0,0218 -0,1194 -0,4631 -0,2652 0,5689 0,1411 0,3347
Desoained lüpsmisel 0,0175 0,0690 0,1114 0,0661 0,0585 0,0415 0,0415 0,0772 -0,0740 -0,0133 0,1397 -0,0315 -0,0665 0,0785 -0,0588 0,0544 0,0183 0,1180 0,1278 0,0217 -0,1157 -0,1046 0,0453
Desovannid jalgadele 0,1114 0,0051 0,1723 0,2182 0,4248 -0,1140 0,0633 0,1364 -0,1003 -0,1815 0,3702 -0,0815 0,1746 -0,1571 0,2485 -0,1718 -0,0113 0,0325 0,2917 0,1563 -0,3951 -0,1265 -0,2758
Sõrgade värkimine 0,0849 0,0715 0,0317 0,1278 0,2968 -0,0723 0,0776 0,1190 -0,0888 -0,1277 0,3445 -0,0325 0,0897 -0,0802 0,0273 -0,0404 0,0170 0,0984 0,2878 0,0754 -0,2515 -0,1932 -0,0296
Seljasügamishari 0,0553 -0,0035 0,1346 0,1873 0,4285 -0,0241 0,0044 0,1658 -0,1332 -0,1950 0,4901 -0,0955 0,2005 -0,1801 0,1896 -0,0967 -0,0424 0,1653 0,4507 0,2869 -0,5531 -0,1087 -0,3615
Jalutusala lüpsikarjalauda läheduses -0,0248 -0,1215 -0,1102 -0,0949 0,0176 0,1312 -0,0059 0,0675 -0,0428 0,0528 -0,1198 0,0761 0,0160 -0,0374 0,0196 -0,1482 0,1530 0,1879 0,0789 0,1803 -0,1454 0,0310 -0,0573
Muu 0,0418 -0,0919 -0,0806 0,1993 -0,0496 0,2242 0,0036 0,0420 0,0128 0,0062 -0,0223 -0,0115 0,0317 -0,0328 -0,0715 0,0457 0,0561 -0,0326 -0,0542 -0,0416 0,0979 -0,0467 0,1235
Täiskohaga veterinaar 0,1716 0,0669 0,1501 0,2964 0,7029 -0,1291 0,1257 0,1680 -0,0580 -0,1211 0,3936 -0,0723 0,1121 -0,0950 0,2493 -0,1088 -0,0696 0,0375 0,2993 0,2339 -0,3799 -0,0441 -0,1563
Kindel lepinguline veterinaar -0,0566 0,0100 0,0230 0,0902 -0,0611 0,0358 -0,0060 0,0003 -0,1297 -0,0725 0,1326 -0,0517 0,0402 -0,0272 0,0031 0,0332 0,0215 -0,0051 -0,0119 0,0781 -0,0367 -0,1356 0,1362
Puudub kindel lepinguline veterinaar -0,0982 0,0024 -0,1912 -0,1035 -0,2113 -0,0263 -0,0159 0,0147 0,1186 0,0830 -0,1695 -0,0249 -0,0197 0,0280 -0,0968 0,0426 0,0958 -0,0068 -0,0589 -0,1241 0,1570 -0,0327 0,0254
Töötaja, kes pole veterinaar -0,0706 0,0528 0,0265 -0,0560 -0,1778 0,0570 0,0034 0,0144 -0,0130 0,0418 -0,0266 0,0295 -0,0277 0,0224 -0,0240 0,0144 0,0419 0,0829 0,0207 -0,0654 0,0718 -0,1110 0,1359
Vastutav isik puudub -0,0565 -0,0166 0,1022 -0,1275 -0,1331 0,0160 0,0522 -0,0371 0,1543 0,1529 -0,0753 0,0711 -0,1096 0,0964 -0,0004 -0,0481 0,0054 -0,0019 -0,0281 -0,1029 0,0470 0,1568 -0,0538
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1
-0,1706 1
-0,1011 -0,0960 1
-0,3320 -0,1937 0,0155 1
-0,0901 0,1854 -0,0602 -0,3612 1
-0,0783 0,0090 -0,0632 -0,1313 0,1035 1
0,1157 -0,1013 0,1958 -0,1196 -0,1899 -0,0572 1
0,2875 0,2049 -0,1031 -0,0538 -0,1538 -0,0887 -0,0667 1
0,3852 0,0705 -0,0638 -0,2767 0,0072 0,0136 0,1353 -0,1206 1

-0,2327 -0,0303 0,1373 0,1145 -0,1303 -0,0406 0,1627 -0,3108 -0,1162 1
-0,2349 -0,1712 0,0111 0,0906 0,2448 0,0643 -0,1668 -0,5452 -0,2082 -0,4919 1
-0,2956 -0,2015 0,0961 0,3215 0,0050 -0,0018 -0,1570 -0,1889 -0,6137 0,1422 0,2912 1
-0,0729 0,1614 -0,0489 -0,1304 0,0991 -0,0583 -0,0516 0,1479 0,1245 -0,1009 -0,0914 -0,5284 1
0,3972 0,1271 -0,0798 -0,2893 -0,0733 0,0418 0,2197 0,1214 0,6368 -0,0986 -0,2802 -0,8163 -0,0591 1

-0,5723 -0,0767 0,0169 0,2961 0,0454 0,0781 -0,0213 -0,5414 -0,2941 0,2520 0,3701 0,5299 -0,2287 -0,4675 1
-0,0409 0,1270 -0,0591 0,0651 -0,0291 -0,0079 0,0142 0,1799 0,0195 -0,1312 -0,0428 -0,0599 0,0551 0,0329 -0,0813 1
0,4610 0,1545 -0,1068 -0,2064 0,0819 -0,0619 -0,0539 0,4342 0,0363 -0,2036 -0,2120 -0,2315 0,1135 0,1949 -0,6169 0,1122 1
0,2146 0,0687 -0,0412 -0,1792 0,1683 -0,0798 -0,0586 0,2337 0,1322 -0,2764 -0,0317 -0,1690 0,1420 0,1021 -0,3510 0,0924 0,3104 1
0,4248 0,2087 -0,1028 -0,1947 -0,0608 -0,0929 0,0748 0,4816 0,4158 -0,1959 -0,4123 -0,4324 0,1217 0,4256 -0,5561 0,1793 0,3922 0,3215 1

-0,0067 0,0319 0,0516 0,0763 0,0250 -0,0114 0,0063 0,1357 0,0239 -0,0195 -0,0951 0,0921 -0,1013 -0,0394 0,0677 0,0433 -0,1141 -0,0256 0,0561 1
-0,0578 -0,0474 -0,0325 0,0903 0,1509 -0,0602 -0,0343 -0,0765 -0,0315 -0,0672 0,1396 0,0474 -0,0241 -0,0394 0,0643 0,0581 -0,0527 0,0946 -0,0757 -0,0675 1
0,3743 -0,0248 -0,0976 -0,1215 -0,0158 -0,0429 -0,1030 0,4534 0,0564 -0,1787 -0,2588 -0,2959 0,2397 0,1848 -0,5303 0,0489 0,4230 0,2508 0,3844 -0,0880 -0,0482 1

-0,0521 0,1277 -0,1241 -0,0206 0,1039 0,1753 -0,0918 0,0912 0,0147 -0,2015 0,1027 -0,0460 -0,0065 0,0584 -0,0841 0,1576 0,1061 0,0739 0,0122 -0,0012 0,0062 -0,2552 1
-0,1222 0,0156 0,0677 0,0793 0,0257 -0,0282 -0,0261 -0,2334 -0,0378 0,1082 0,1254 0,1626 -0,1168 -0,1117 0,2516 -0,0613 -0,1886 -0,0342 -0,1256 0,0997 0,0169 -0,2334 -0,3864 1
-0,0537 -0,0032 0,0382 -0,0198 -0,1047 0,0254 0,1160 -0,1127 0,0426 0,2067 -0,1079 0,0588 -0,1049 0,0023 0,0924 0,0672 -0,1315 0,0348 -0,1038 0,1028 -0,0186 -0,2493 -0,0443 0,0223 1
-0,1430 0,0006 0,0760 0,0258 -0,0423 -0,1004 -0,0119 -0,1035 0,0117 0,1499 -0,0288 0,0555 0,0472 -0,0974 0,1591 -0,0023 -0,1303 -0,1506 -0,0617 -0,0337 -0,0397 -0,1192 -0,2104 -0,0684 -0,1836 1

Dima
Typewriter
87

Dima
Typewriter
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Jäsemeprobleemid 1
Piimalehmi 0,2190 1
dsvav 0,0493 0,1911 1
Piimatoodang 0,3881 0,4542 0,3424 1
EK -0,0643 -0,0713 -0,0745 -0,1228 1
EHF 0,1418 0,0750 0,2085 0,2573 -0,2209 1
EPK -0,1277 -0,0597 -0,1958 -0,2335 0,0348 -0,9814 1
Betoon -0,0946 -0,0839 -0,1624 -0,1487 0,1562 -0,0848 0,0535 1
Betoon allapanuga kaetult -0,1072 -0,1728 -0,1465 -0,2341 0,0151 -0,0951 0,0903 -0,2854 1
Kummimatid 0,1331 0,3124 0,1624 0,2776 -0,0909 0,1174 -0,0965 -0,2188 -0,4674 1
Kummimatid allapanuga kaetult 0,0576 0,0788 0,1565 0,2745 -0,0604 0,0887 -0,0790 -0,1051 -0,3290 -0,2316 1
Muu 0,0824 -0,1551 -0,0871 -0,1113 -0,0011 0,0126 -0,0120 -0,1069 -0,2025 -0,1621 -0,1103 1
Põhk -0,1821 -0,1531 -0,1713 -0,2560 0,1172 -0,2430 0,2186 0,1271 0,3302 -0,4160 -0,1541 0,0462 1
Saepuru 0,0429 0,0091 -0,0142 0,0673 0,0963 -0,0688 0,0553 -0,0539 0,0245 -0,1661 0,2510 -0,0485 -0,2263 1
Turvas 0,0781 -0,0916 -0,0561 0,0192 0,0590 -0,0380 0,0257 0,0827 0,1068 -0,1580 0,0295 -0,0670 -0,0301 0,1618 1
Muu -0,0385 -0,0754 0,1589 -0,1145 -0,0008 -0,0821 0,0866 -0,0920 -0,0796 0,1159 -0,0949 0,1922 -0,1001 -0,1747 -0,0247 1
Betoonpõrand -0,1149 0,0689 0,0338 0,0203 -0,0494 0,0542 -0,0465 -0,0086 0,1740 -0,1404 0,0554 -0,1639 0,0063 0,0944 -0,0736 -0,1584 1
Pilupõrand 0,0294 -0,0010 0,0603 0,0781 -0,0320 0,0535 -0,0468 -0,0638 -0,1340 0,2814 -0,0658 -0,0495 -0,1970 -0,1018 -0,0499 -0,0426 -0,3174 1
Kummimatt -0,0094 0,0603 0,0468 0,0428 -0,0480 0,0468 -0,0357 -0,1018 -0,2180 0,3167 0,0846 -0,0905 -0,0999 -0,0158 -0,0307 0,1093 -0,5208 -0,0365 1
Muu 0,0378 -0,1477 -0,0553 -0,1184 -0,0124 -0,1644 0,1730 -0,0198 -0,0333 -0,1490 -0,0955 0,4555 0,1740 -0,0295 0,0826 0,2278 -0,5078 -0,0426 -0,0765 1
Vedelsõnniku eemaldamine traktoriga -0,0192 -0,0212 0,0196 0,0282 -0,0307 0,0337 -0,0399 0,0683 -0,0288 -0,0821 0,0586 -0,0979 0,0045 -0,0394 0,0338 -0,0079 0,1294 -0,0584 -0,0979 -0,0848 1
Vedelsõnniku eemaldamine skreeperi/
kraapkonveieri abil

0,2052 0,4563 0,1990 0,4278 -0,1030 0,2048 -0,1822 -0,1982 -0,3368 0,5127 0,1106 -0,0543 -0,3730 0,0154 -0,0752 -0,0058 0,0431 0,0040 0,2262 -0,1468 -0,2300 1

Tahesõnniku eemaldamine traktoriga -0,1755 -0,0297 -0,0550 -0,0982 0,0280 -0,0091 0,0036 0,0488 0,2052 -0,1841 -0,0672 -0,1499 0,2781 -0,0178 0,0802 0,0433 0,1929 -0,0888 -0,1395 -0,1289 0,2325 -0,2893 1
Tahesõnniku eemaldamine skreeperi/
kraapkonveieri abil

-0,0780 -0,3140 -0,1228 -0,2301 0,1241 -0,1632 0,1422 0,0785 0,2127 -0,3225 0,0643 -0,0278 0,1725 0,1109 0,0469 -0,0608 0,0299 -0,1112 -0,0343 0,0378 -0,2198 -0,3116 -0,3288 1

Tahesõnniku eemaldamine toimub käsitsi -0,0741 -0,2316 -0,1601 -0,2679 -0,0475 -0,0396 0,0485 0,0906 0,0591 -0,1881 -0,1575 0,3539 0,0815 -0,0211 -0,0509 0,0271 -0,1695 -0,0707 -0,1292 0,3495 -0,1398 -0,2601 -0,1677 -0,2327
karjatamine -0,2448 -0,6306 -0,2456 -0,5316 0,1055 -0,1130 0,0892 0,2092 0,3349 -0,5678 -0,0705 0,0857 0,3211 0,0716 0,1472 0,0004 0,0375 -0,2856 -0,1359 0,1530 0,0471 -0,6144 0,1483 0,4000
Desoained lüpsmisel 0,0917 0,0252 0,1256 0,1065 0,0696 -0,0060 -0,0019 -0,0373 -0,0656 0,0303 0,1431 -0,1225 0,0109 -0,0591 -0,0236 0,0048 0,0092 0,0831 0,0570 -0,1096 0,0915 0,0589 0,0903 -0,0725
Desovannid jalgadele 0,1539 0,4210 0,1376 0,3431 -0,0693 0,1433 -0,1302 -0,1314 -0,2356 0,3051 0,1828 -0,1222 -0,1518 0,1233 -0,0411 -0,0425 0,0944 -0,0206 0,0460 -0,1058 0,0070 0,3883 -0,1015 -0,2098
Sõrgade värkimine 0,0714 0,3321 0,1120 0,3932 -0,1059 0,1077 -0,0857 -0,2745 -0,1078 0,2734 0,0986 -0,0118 -0,2043 0,0951 -0,1304 -0,0617 -0,0206 0,1226 0,1082 -0,0609 -0,0220 0,3733 0,0019 -0,1042
Seljasügamishari 0,1635 0,4523 0,1859 0,4804 -0,1049 0,1513 -0,1324 -0,1621 -0,3666 0,4972 0,1915 -0,1619 -0,2764 -0,1081 -0,1186 0,0141 -0,0724 0,2423 0,2788 -0,1758 -0,0516 0,5668 -0,1583 -0,3114
Jalutusala lüpsikarjalauda läheduses -0,1396 -0,0382 0,0992 -0,1297 0,0751 0,0951 -0,1109 0,0163 -0,0249 0,0063 0,0126 0,0121 0,0788 0,0036 -0,0191 0,0776 -0,0386 -0,0200 0,1084 0,0807 0,1448 -0,0489 0,0529 0,0196
Muu -0,0979 -0,0575 -0,0061 -0,0062 -0,0240 -0,1044 0,1138 -0,0470 -0,0247 0,0230 -0,0485 0,1281 0,0269 0,0016 -0,0549 -0,0314 -0,1502 0,2598 -0,0398 0,1492 -0,0431 -0,0996 -0,0659 0,1044
Täiskohaga veterinaar 0,1494 0,6654 0,1457 0,3833 -0,0665 0,0550 -0,0399 -0,0657 -0,1597 0,3107 0,0415 -0,1197 -0,1299 -0,0296 -0,0841 -0,1031 0,0381 0,0306 0,0412 -0,1015 -0,0382 0,3765 -0,0656 -0,2688
Kindel lepinguline veterinaar 0,0658 -0,0421 0,0313 0,1371 -0,0137 0,1006 -0,0977 -0,1642 0,1110 0,0172 0,1045 -0,1541 -0,0403 0,1013 0,0979 -0,0739 0,0671 -0,0779 0,0064 -0,1716 -0,0044 0,0889 0,1047 -0,0048
Puudub kindel lepinguline veterinaar -0,1758 -0,2047 0,0245 -0,2050 -0,0265 -0,0992 0,1077 0,0070 0,0632 -0,1528 0,0144 0,0691 0,0575 0,0295 0,0358 -0,0234 -0,0270 -0,0069 -0,0356 0,0846 -0,0091 -0,1527 -0,0832 0,1592
Töötaja, kes pole veterinaar -0,0287 -0,2273 -0,0398 -0,0573 -0,0005 0,0106 -0,0093 -0,0507 0,0725 -0,0378 -0,0208 0,0307 -0,0069 -0,0781 0,0232 0,0680 -0,1060 0,1329 0,0526 0,0670 0,0428 -0,1259 0,0786 0,0903
Vastutav isik puudub 0,0528 -0,1579 0,0027 -0,0924 0,1101 -0,1104 0,0923 0,1514 -0,0292 -0,1896 -0,0046 0,0535 0,0541 0,0171 -0,0839 0,0012 0,0243 -0,0539 -0,0219 0,0008 0,0810 -0,2077 -0,0221 0,1227



Tahe-
sõnniku
eemal-
damine
toimub
käsitsi

Karja-
tamine

Deso-
ained

lüpsmi-
sel

Deso-
vannid
jalga-
dele

Sõrgade
värki-
mine

Selja-
sügamis-

hari

Jalutus-
ala lüpsi-

karja-
lauda

lähedus
es Muu

Täis-
kohaga
veteri-
naar

Kindel
lepin-
guline
veteri-
naar

Puudub
kindel
lepin-
guline
veteri-
naar

Töötaja,
kes pole
veteri-
naar

Vastuta
v isik

puudub

1
0,2527 1

-0,1199 -0,0780 1
-0,1746 -0,5326 0,0932 1
-0,2490 -0,4175 0,1101 0,3025 1
-0,2294 -0,6275 0,1741 0,3478 0,4373 1
0,0704 0,1061 0,0426 -0,1289 -0,0047 0,0047 1

-0,0521 -0,0172 -0,0465 -0,0538 0,0903 -0,0009 -0,0695 1
-0,1710 -0,5503 0,0116 0,4428 0,2649 0,4263 -0,1226 0,0664 1
-0,1214 -0,0773 0,1599 0,0530 0,1323 0,0585 0,0233 0,0033 -0,2859 1
0,1441 0,2733 0,0310 -0,1556 -0,0229 -0,2186 0,0684 -0,0675 -0,2215 -0,3663 1
0,0026 0,1298 0,1578 -0,1459 0,0062 -0,0967 0,1252 -0,1057 -0,3168 -0,0010 0,2000 1
0,0295 0,1947 0,0104 -0,1330 -0,1667 -0,1454 -0,0410 -0,0397 -0,1303 -0,2156 -0,0337 -0,1866 1

Dima
Typewriter
88
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Udara-
problee-

mid

Sigimis-
problee-

mid

Jäseme-
problee-

mid R% V% SRA
Lehmade

arv

Piima-
toodang/l

ehm
Praaki-
mised

Noor-
loomi
/lehm

Kokku-
ostu-

hind, €

Muutuv-
kulud
/LÜ

Tulu
mullikate
müügist
/lehm

Seemen-
dused

Kauba-
lisus

Arves-
tuslik
neto-

kasum
/lehm

Arves-
tuslik
neto-

kasum
/kg

Sööda-
kulu
/lehm

Sööda-
kulu /LÜ

Sööda-
kulu /kg

Tööjõu-
kulu
/lehm

Tööjõu-
kulu /LÜ

Tööjõu-
kulu /kg

Udaraprobleemid 1
Sigimisprobleemid 0,0237 1
Jäsemeprobleemid 0,1066 0,0502 1
R% 0,0583 -0,1052 -0,1814 1
V% 0,0854 0,0998 0,0632 -0,0027 1
SRA 0,2764 -0,1214 -0,0794 0,2388 0,1426 1
Lehmade arv 0,1051 0,0795 0,3225 -0,2391 0,1424 -0,0340 1
Piimatoodang/lehm -0,0061 0,0185 0,2661 -0,4542 0,1690 -0,2923 0,4189 1
Praakimised 0,7362 0,5923 0,4605 -0,0840 0,1369 0,0929 0,2323 0,1018 1
Noorloomi/lehm -0,1169 0,0581 0,0508 0,0071 0,2537 -0,1261 -0,0912 -0,0789 -0,0294 1
Kokkuostuhind, € -0,0249 -0,1225 0,1543 -0,0781 0,2229 -0,0290 0,2309 0,2687 -0,0300 0,1092 1
Muutuvkulud/LÜ 0,0186 0,0863 0,0898 -0,0657 0,0270 -0,0064 0,0446 0,3927 0,0932 -0,1336 0,0733 1
Tulu mullikate müügist/lehm -0,0799 0,0389 0,0869 0,0344 0,1589 -0,0993 -0,0688 0,0065 -0,0017 0,8809 0,0317 -0,0340 1
Seemendused -0,0284 -0,1509 -0,0554 0,1663 0,0120 0,1918 0,0226 -0,0506 -0,1236 -0,0493 0,0020 0,1951 0,0179 1
Kaubalisus 0,1213 -0,3783 0,1382 0,0350 0,0293 -0,0322 0,1694 0,3044 -0,0784 -0,2329 0,1348 0,0884 -0,0769 0,1234 1
Arvestuslik netokasum/lehm -0,0268 -0,0895 -0,1646 0,1370 -0,0092 -0,0720 -0,2073 -0,0679 -0,1274 0,1502 -0,0682 0,0435 0,0393 -0,1439 -0,0603 1
Arvestuslik netokasum/kg -0,0026 -0,0831 -0,1815 0,2046 0,0110 -0,0248 -0,2466 -0,2093 -0,1134 0,1840 -0,0804 -0,0466 0,0337 -0,1514 -0,1073 0,9699 1
Söödakulu/lehm 0,0475 0,0492 0,2963 -0,2738 0,2882 -0,1349 0,3357 0,4994 0,1665 0,3321 0,2375 0,1521 0,4141 0,0437 0,2214 -0,2072 -0,2695 1
Söödakulu/LÜ 0,0832 0,0410 0,2468 -0,2904 0,1953 -0,1206 0,4013 0,5521 0,1686 -0,1290 0,2327 0,2217 -0,0415 0,0452 0,2954 -0,2664 -0,3321 0,8675 1
Söödakulu/kg 0,0600 0,0530 0,2839 -0,2002 0,2640 -0,0596 0,2701 0,3190 0,1727 0,3715 0,2015 0,0870 0,4511 0,0588 0,1874 -0,2053 -0,2510 0,9672 0,8050 1
Tööjõukulu/lehm 0,0040 0,0552 0,2722 -0,1361 0,1908 -0,1540 0,3382 0,3368 0,1314 0,3500 0,2361 0,1710 0,4552 0,0668 0,1613 0,0536 -0,0250 0,3930 0,1964 0,3686 1
Tööjõukulu/LÜ 0,0256 0,0297 0,2165 -0,1490 0,0724 -0,1256 0,3914 0,3684 0,1119 -0,1097 0,2180 0,2358 -0,0146 0,0760 0,2116 0,0644 -0,0242 0,1900 0,2391 0,1396 0,8670 1
Tööjõukulu/kg 0,0093 0,0559 0,2405 -0,0352 0,1546 -0,0882 0,2703 0,1540 0,1240 0,3455 0,2108 0,0905 0,4464 0,0958 0,1426 0,0422 -0,0096 0,3070 0,1059 0,3276 0,9644 0,8322 1

Dima
Typewriter
89
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Lisa 9. Udaraprobleemide ja neid mõjutavate tegurite vahelise regressioonanalüüsi tulemused olulisusnivool 0,05

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,26043374

R Square 0,06782573

Adjusted R Square 0,03726264

Standard Error 0,07197363

Observations 190

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 0,068976 0,011496 2,219204 0,043159

Residual 183 0,947977 0,00518

Total 189 1,016953

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,03895782 0,024719 1,575997 0,116754 -0,00981 0,08773 -0,00981 0,08773

Piimatoodang 6,5668E-06 3,88E-06 1,691551 0,092434 -1,1E-06 1,42E-05 -1,1E-06 1,42E-05

Saepuru 0,01216918 0,011131 1,093231 0,275729 -0,00979 0,034132 -0,00979 0,034132

Lüpsiplats/-karussell -0,0067937 0,013215 -0,51407 0,607823 -0,03287 0,019281 -0,03287 0,019281

Soojustamata laut -0,0150709 0,013236 -1,13866 0,256333 -0,04118 0,011043 -0,04118 0,011043

Jäsemeprobleemid 0,22843095 0,127509 1,791489 0,074867 -0,02315 0,480008 -0,02315 0,480008

EHF -0,0205984 0,01649 -1,24916 0,213201 -0,05313 0,011936 -0,05313 0,011936



91

Lisa 10. Sigimisprobleemide ja neid mõjutavate tegurite vahelise regressioonanalüüsi tulemused olulisusnivool 0,05

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,308007

R Square 0,094869

Adjusted R Square 0,070273

Standard Error 0,045996

Observations 190

ANOVA

df SS MS F
Significance

F

Regression 5 0,040801 0,00816 3,857078 0,002393

Residual 184 0,389281 0,002116

Total 189 0,430082

Coefficients
Standard

Error t Stat P-value Lower 95%
Upper
95%

Lower
95,0%

Upper
95,0%

Intercept 0,372456 0,115183 3,233596 0,001449 0,145206 0,599705 0,145206 0,599705

Piimalehmi 2,16E-05 1,28E-05 1,688134 0,09308 -3,6E-06 4,68E-05 -3,6E-06 4,68E-05

Esmaspoegimisiga -0,00062 0,000244 -2,53399 0,012111 -0,0011 -0,00014 -0,0011 -0,00014

Esmaspoegimisiga² 3,1E-07 1,28E-07 2,428497 0,016124 5,81E-08 5,61E-07 5,81E-08 5,61E-07

dsvav 0,001417 0,000927 1,529095 0,127958 -0,00041 0,003245 -0,00041 0,003245
Betoon allapanuga
kaetult -0,01358 0,007039 -1,92908 0,05526 -0,02747 0,000309 -0,02747 0,000309
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Lisa 11. Jäsemeprobleemide ja neid mõjutavate tegurite vahelise regressioonanalüüsi tulemused olulisusnivool 0,05

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,456224

R Square 0,20814

Adjusted R Square 0,182177

Standard Error 0,039999

Observations 190

ANOVA

df SS MS F
Significance

F

Regression 6 0,076957 0,012826 8,016915 1,08E-07

Residual 183 0,292779 0,0016

Total 189 0,369736

Coefficients
Standard

Error t Stat P-value Lower 95%
Upper
95%

Lower
95,0%

Upper
95,0%

Intercept 0,077342 0,009925 7,792372 4,77E-13 0,057759 0,096925 0,057759 0,096925

EHF_Skreeper 0,006303 0,007154 0,881059 0,379441 -0,00781 0,020419 -0,00781 0,020419

Karjatamine_Jalutusala -0,12355 0,019455 -6,35063 1,65E-09 -0,16193 -0,08516 -0,16193 -0,08516

Vastutav isik puudub 0,014278 0,010413 1,371221 0,171985 -0,00627 0,034822 -0,00627 0,034822

Karjatamine_Toodang 1,36E-05 2,48E-06 5,487319 1,34E-07 8,7E-06 1,85E-05 8,7E-06 1,85E-05

dsvav -0,00157 0,00087 -1,80387 0,072897 -0,00329 0,000147 -0,00329 0,000147

Sõrgade värkimine -0,01259 0,007003 -1,79778 0,07386 -0,02641 0,001227 -0,02641 0,001227
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Lisa 12. Udara-, sigimis- ja jäsemeprobleemide ja majandustulemuste vaheliste näitajate

regressioonanalüüsi tulemused 2012. aasta andmete põhjal olulisusnivool 0,05

Sõltumatute muutujate selgitused

X1= udaraprobleemid X12= muud muutuvkulud loomakasvatuses, €/LÜ
X2= sigimisprobleemid X13= tulu mullikate müügist, €/lehm
X3= jäsemeprobleemid X14= söödakulu, €/lehm
X4= lehmade arv X15= söödakulu, €/LÜ
X5= somaatiliste rakkude arv, tuhat/ml X16= söödakulu, €/kg
X6= piimatoodang lehma kohta, kg X17= tööjõukulu, €/lehm
X7= praakimised, % karjast X18= tööjõukulu, €/LÜ
X8= rasv, % X19= tööjõukulu, €/kg
X9= valk, % X20= seemendusi lehma kohta

X10= kokkuostuhind, €/kg X21= noorloomi lehma kohta

X11= kaubalisus, %

Yi Xi
Regressiooni-

kordaja
P-väärtus Kohandatud

R²
F-kriteerumi

p-väärtus

Rasv, %

X1 0,198084 0,464031 -0,002909 0,538768

X2 -0,438665 0,185463 0,004811 1,768676

X3 -1,173849 0,021676 0,026795 5,377765

X4 -0,000218 0,002322 0,051223 9,584125

X5 0,000323 0,002359 0,051051 9,553747

X6 -0,000080 1,616E-09 0,201255 41,062392

Valk, %

X1 0,117179 0,282923 0,001011 1,160893

X2 0,167993 0,209304 0,003692 1,589165

X3 0,165213 0,426942 -0,002305 0,634398

X4 0,000053 0,072372 0,014088 3,272026

X5 0,000078 0,072042 0,014135 3,279679

X6 0,000012 0,032644 0,022416 4,645801

SRA, tuh/ml

X1 695,331126 0,000404 0,070537 13,066581

X2 -374,79784 0,126167 0,008505 2,363953

X3 -380,29313 0,318355 0,000013 1,002010

X6 -0,037967 0,000177 0,079626 14,755896

Piimatoodang, kg/lehm

X4 2,180973 3,5207E-08 0,170288 33,632786

X14 2,091577 1,1798E-11 0,244607 52,486384

X15 5,063290 0,000000 0,300377 69,265218

X17 0,962570 0,000013 0,107856 20,222300

X18 2,292284 0,000002 0,130266 24,814549
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Praakimised, %

X1 0,611152 0,253220 0,001977 1,315027

X2 0,876478 0,181390 0,005019 1,802054

X3 2,928869 0,003633 0,046289 8,717226

X4 -0,000069 0,632610 -0,004870 0,229429

X6 -0,000002 0,934630 -0,006286 0,006749

X21 0,341555 2,6446E-34 0,609569 249,2423903

Noorloomi lehma kohta
X1 -1,801842 0,140828 0,007434 2,190805

X4 -0,000378 0,251186 0,002049 1,326404

X7 -0,310088 0,712115 -0,005459 0,136665

Kokkuostuhind, €/kg

X4 0,000036 0,003308 0,047324 8,898237

X5 -0,000007 0,715675 -0,005482 0,133152

X8 -0,013325 0,326079 -0,000186 0,970432

X9 0,094137 0,004615 0,043658 8,258537

Muutuvkulud, €/LÜ

X1 22,401151 0,815030 -0,005979 0,054912

X2 127,217242 0,278044 0,001161 1,184772

X3 205,481220 0,258825 0,001785 1,284260

X4 0,014412 0,575383 -0,004326 0,315067

X20 15,783328 0,013448 0,031957 6,248863

Tulu mullikate müügist, €/lehm X7 -16,103853 0,982606 -0,006326 0,000477

X21 774,208082 3,2910E-53 0,774638 547,531127

Seemendusi lehma kohta

X1 -0,422148 0,721256 -0,005516 0,127748

X2 -2,749735 0,056835 0,016583 3,681129

X3 -1,565854 0,486796 -0,003244 0,485878

X4 0,000090 0,776760 -0,005816 0,080673

X5 0,001132 0,015112 0,030691 6,034377

X6 -0,000039 0,525267 -0,003754 0,405337

Kaubalisus

X2 -0,709400 8,1302E-07 0,137689 26,388237

X4 0,000070 0,032234 0,022550 4,668142

X5 -0,000020 0,686424 -0,005288 0,163585

X6 0,000024 0,000091 0,086903 16,13267

X8 0,015753 0,660176 -0,005095 0,194042

X9 0,032687 0,712606 -0,005463 0,136177

Arvestuslik netokasum, €/lehm

X4 -0,964348 0,008522 0,036930 7,097027

X7 -1509,45398 0,108323 0,010012 2,607965

X10 -2036,32017 0,391475 -0,001648 0,738404

X11 -682,409156 0,448958 -0,002673 0,576144

X12 0,625686 0,585291 -0,004428 0,298985

X13 4,710097 0,050872 0,017738 3,871220

X14 -0,775339 0,008569 0,036870 7,086752

X15 -2,183238 0,000660 0,065110 12,073490

X16 -6152,55313 0,009198 0,036095 6,954017
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X17 0,136762 0,501101 -0,003441 0,454691

X18 0,357899 0,418598 -0,002158 0,657686

X19 775,399768 0,596290 -0,004538 0,281768

X20 -167,589689 0,069550 0,014496 3,338817

X21 168,648763 0,058029 0,016367 3,645628

Arvestuslik netokasum, €/kg

X4 -0,000166 0,001670 0,054866 10,230159

X7 -0,193965 0,153260 0,006618 2,059257

X10 -0,346617 0,312076 0,000179 1,028441

X11 -0,175431 0,176701 0,005265 1,841582

X12 -0,000097 0,558751 -0,004147 0,343328

X13 0,000732 0,035487 0,021529 4,498430

X14 -0,000146 0,000568 0,066780 12,377867

X15 -0,000393 0,000018 0,104653 19,584873

X16 -1,085842 0,001367 0,057076 10,624339

X17 -0,000009 0,753964 -0,005702 0,098573

X18 -0,000019 0,761484 -0,005741 0,092451

X19 -0,025424 0,904272 -0,006237 0,014511

X20 -0,025471 0,055913 0,016753 3,709063

X21 0,029825 0,019873 0,027730 5,534868

Söödakulu, €/lehm

X1 219,700626 0,550732 -0,004057 0,357539

X2 278,848722 0,537084 -0,003898 0,382641

X3 2608,327280 0,000142 0,082000 15,202680

X4 0,417259 0,000014 0,107086 20,068596

X6 0,119220 1,7985E-11 0,244607 52,486384

X7 526,959802 0,035382 0,021560 4,503610

Söödakulu, €/LÜ

X1 175,681664 0,295583 0,000637 1,101304

X2 106,326689 0,606377 -0,004634 0,266550

X3 992,213149 0,001656 0,054955 10,245997

X4 0,227774 1,4508E-07 0,155712 30,324398

X6 0,060193 3,8172E-14 0,300377 69,265218

X7 243,704155 0,033091 0,022271 4,621739

Söödakulu, €/kg

X1 0,034636 0,451163 -0,002708 0,570555

X2 0,037575 0,505371 -0,003499 0,445673

X3 0,312154 0,000275 0,074787 13,852375

X4 0,000042 0,000553 0,067072 12,431123

X6 0,000010 0,000039 0,096056 17,895870

X7 0,068283 0,028943 0,023697 4,859327

Tööjõukulu, €/lehm

X1 27,270809 0,959724 -0,006313 0,002558

X2 458,865301 0,488276 -0,003265 0,482580

X3 3512,663906 0,000497 0,068234 12,643747

X4 0,616074 0,000012 0,108750 20,401027

X7 609,717324 0,000008 0,011049 2,776471
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Tööjõukulu, €/LÜ

X1 79,778102 0,747672 -0,005668 0,103860

X2 113,373623 0,709422 -0,005442 0,139356

X3 1282,941150 0,005973 0,040824 7,767294

X4 0,327529 3,0831E-07 0,147867 28,590581

X7 238,532052 0,158763 0,006280 2,004867

Tööjõukulu, €/kg

X1 0,008720 0,907459 -0,006243 0,013556

X2 0,064610 0,482385 -0,003181 0,495807

X3 0,431190 0,002186 0,051890 9,701996

X4 0,000068 0,000547 0,067182 12,451307

X7 0,079942 0,118154 0,009151 2,468432

Allikas: Arvutanud magistritöö koostaja Jõudluskontrolli Keskuse ja FADN  2012. aasta andmete põhjal
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THE IMPACT OF DAIRY HERD HEALTH ON COMPANY’S

FINANCIAL RESULTS

Siret Ülper

SUMMARY

Master’s thesis is written in Estonian and consists of 100 pages. There are one table and

three figures in the thesis, and 102 sources in the references.

The aim of the Master’s thesis is to examine the impact of factors arising from housing

environment to the dairy cattle udder health, fertility and limb health, and to find out

how these dairy cattle health problems affect dairy farms’ financial results. The

relationship between the environmental factors and health problems mentioned, and the

relationship between health problems and financial results are examined by using

Pearson correlation analysis that is based on data from 190 dairy farms. Data originate

from the survey carried out by Estonian University of Life Sciences and data from

Estonian Animal Recording Centre (JKK). The impact of environmental factors to

udder health, fertility and limb health are examined by using multiple linear regressioon

analysis, and the impact of health problems to financial results are examined by using

simple linear regression, that is based on data from 160 dairy farms. Data originate from

Estonian Animal Recording Centre and from Farm Accountancy Data Network

(FADN). According to the author’s knowledge similar study using that kind of

methodology has not been carried out among Estonian dairy producers before. As no

one in Estonia has previously analyzed such kind of data, the focus of the thesis is

mainly on searching important relationships, and that is the reason for capacious

correlation matrixes and simple linear regressions.

Dairy farming has been one of the most important primary sector in Estonia. Due to

increasing competitiveness some smaller producers have ceased to exist. More and more

dairy producers have invested in reconstructing and building new barns in order to

increase dairy herd’s welfare, due to the necessity to replace outdated technology andto 

improve production results through the welfare of dairy cattle. Dairy herd health is

the key to successful dairy production.
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The analysis revealed that dairy cattle udder health is poorer in high-productivity larger

herds among Estonian red cattle. There are less udder problems in uninsulated barns but

more when using sawdust as bedding material. Some authors say that using automatic

milking system (AMS) cause more udder injuries and diseases but in this analysis there

are no strong correlation between AMS and udder problems. But there is stronger

positiive correlation between milking parlor/carousel and udder health. Also, mainly

parlors are used in Estonian farms.

Fertility problems are more frequent in larger herds with high-productivity cattle who

are mainly held in loose housing barns but where is more stress, power struggle and

injuries that decrease cattle pregnant rates. High-producing cattle has longer calving

intervall and lower average age at first calving. High-productivity cattle has better

conformation breeding value that, however is related to fertility problems. Calving ease

breeding value affects fertility positively. Cattle fertility problems do not depend on

breed, the impact mainly comes from housing environment. There are less fertility

problems in barns where bedding is covered with litter. Probably lying on rubber mats

cause discomfort and further decrease pregnancy rate. Fertility is better among dairy

cattle who are grazing and can walk on exercise area. Also, fertility problems can be

detected more when full-time veterinarian is employed by the entrepreneur.

Limb problems are widespread in larger herds among high-producing Estonian holstein

cows. Conformation breeding value decreases limb problems but it must be developed

due to problematic limbs around the world. In larger herds there is a full-time

veterinarian and more cattle with diseased limbs are detected. Limbs’ health is better in

herds where soft bedding is used. Some surveys say that walking on concrete and rubber

cause more limb injuries. In this survey, there are less limb problems when walking on

concrete or on rubber floor but more when walking on a slatted concrete floor or on a

wooden floor. In Estonia, there are more loose housing barns where the scrapers are

used as manure removal system. When using scrapers, there are more hoof injuries.

Limbs’ health is better among grazing cattle.

Udder, fertility and limb problems increase the rate of culling. Milk marketability is

higher in farms with high-productivity larger herds as somatic cells count (SCC) is

lower and protein content is higher. Milk quality  affects the price of raw milk. The



99

lower the SCC and higher protein content, the higher is buying up price. Culling rate

decreases the reproduction capability. The number of younger animals decrease and

sales revenue of heifers also decrease. Moreover, health problems may increase

veterinarian and the cost of sperm. In case of precnancy problems the rate of

inseminations increase, and in case of oestrus problems the rate of inseminations

decrease. In these cases also milk yield decreases and the quality of milk may drop. The

quality of milk is better and milk yield is higher in herds with poorer limb health. Also,

the feed cost is higher. Both limbs while even udder and fertility problems cause higher

feed and labor cost, decrease the sales revenue from heifers sale and milk when quality

is poor. Those measures further decrease entrepreneur’s conditional profit.
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