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SISSEJUHATUS 

 

Eesti üheks põhilisemaks tegevuseks põllumajandussektoris on piimatootmine. Statistika 

andmete põhjal toodeti Eestis 2012. aastal 677 897 tonni piima. Piimatootmise suurimaks 

kuluartikliks on loomasööt. Söödakulu moodustavad põhisöödad ja lisasöödad. Tänapäeval 

kasutatakse täisratsioonilist segasööta, mille kõige odavamaks komponendiks õige 

kasvatamistehnoloogia korral on silo.  

 

 Käesoleva bakalaureusetöö põhieesmärgiks on analüüsida OÜ VIRAITO söödatootmist ning 

saadud tulemuste põhjal anda agromajanduslike soovitusi. Tähelepanu pööratakse aastatel 

2011-2013 kasvatatud kui ka kasutatud söötade piimatoodangu efektiivsusele. Töö lõpus on 

välja toodud autoripoolsed hinnangud antud ettevõttes kasutatud söötade kvaliteedi 

sobivusele. Samuti püütakse välja selgitada, kas seni toodetud sööt on oma eesmärki 

saavutanud, kas olemasolevatest muldadest on kätte saadud täisväärtuslik sööt.  

 

Söödatootmise agromajanduslikku seisu hinnates on kasutatud siloproovide andmeid, mis 

näitavad söötade omadusi.  

 

Sooviksin tänada oma juhendajat, samuti OÜ VIRAITO pearaamatupidajat, farmijuhatajat 

ning tegevjuhti. 
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1. Kirjanduse ülevaade 

1.1 Silod veiste söödana 

 

Söötadest sõltub veiste produktiivsus ja tasuvus. Viimane omakorda sõltub ligi 25% loomade 

geneetilisest potentsiaalist ja 75% välisteguritest. Loomakasvatussaaduste tootmise edukuse  

moodustavad põhiliselt söödad, mis hõlmab piima tootmishinnast 55%. Et täielikult ära 

kasutada piimakarja aretuspotentsiaali, on oluline sööda tootmise produktiivsus tõstmine ja 

söödakvaliteedi parandamine. Veiste söödaratsioonis on tähtsal kohal kiurikkad söödad nagu 

maisisilo, rohusilo, hein ja põhk, kuna mäletsejalised on võimelised sealt saadud toitaineid 

efektiivselt ära kasutada. Madala kiurikaste söötade puhul ei ole mäletseja võimeline 

elujõuliselt talitlema. Peale taimede söömist omastavad loomad toitumiseks vajamineva 

energia läbi mitmete biokeemiliste protsesside, mida nad kasutavad oma kasvuks, 

elutegevuseks, järglaste kasvatamiseks ning piima tootmiseks. Kui silo on tõeliselt hea,  siis 

on see oluliseks eelduseks heale ja tulusale piimatootmisele (Older, 1997).   

   

Kvaliteetsest rohust ja korralikult hooldatud rohumaast saab alguse kvaliteetne rohusööt. 

Rohusöötade toiteväärtus on suhteliselt varieeruv, sõltudes taime kasvu- ja arengufaasist, 

botaanilisest koosseisust ja kasvatavate liikide sordiomadustest. Kasvufaas on kõige olulisem 

rohusööda kvaliteedi mõjutaja. Varajases arengufaasis oleva rohu puuduseks on sageli liigne 

proteiini- ja madal toorkiusisaldus (Tamm, 2005). 

 

Rohumaaviljeluse efektiivsus rohusööda või silo kvaliteedile väheneb oluliselt juhul kui 

hilinetakse koristusajaga, mis põhjustab sööda kvaliteedi languse. Varajasel koristusajal 

tehtud silo söömus on talvel ja kevadel parem võrrelduna hilisemas arengufaasis koristatud 

söödaga. Kõige paremini sobib loomasöödaks närbsilo, mille kuivaine on 30 - 40% (Older, 

2011). Tähtis oleks enne silo sileerimist heintaimi närvutada, maksimaalselt 24 tundi, sest 

kuivaine suurendamisega soodustatakse piimhappebakterite ainevahetust, mis on heaks 

eelduseks paremale käärimisprotsessile (Olt, 2013).   

 

Loomade söömus ehk söödud rohukogus ja rohusööda toiteväärtus määravad looma 

tootmisvõime. Haljassööda kuivaine peaks sisaldama proteiini vähemalt 14%, toorkiudu mitte 

rohkem kui 25% ja metaboliseeruvat energiat mitte vähem kui 10-11 MJ/kg. Silo toiteväärtus 

sõltub kasutatava rohu väärtusest. Silo kvaliteedile antakse hinnang nii toiteväärtuse, kui 
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söömuse põhjal. Suuretoodanguline lehm vajab laktatsiooni algul metaboliseeruvat energiat 

11-12 MJ/kg. Silodes on tavaliselt veidi vähem metabiliseeruvat energiat (9-10 MJ/kg) 

võrreldes haljassöötadega (10-11 MJ/kg). 

 

Tagamaks loomade proteiinitarvet peaks rohu kuivaine toorproteiinisisaldus olema vähemalt 

14%. Kõrrelistes heintaimedes saadud rohusööt ei sisalda sageli looma jaoks piisavalt 

proteiini (>15%). Liblikõielised on proteiinirikkamad (15-20%) kui kõrrelised (Tamm, 2005). 

 

Kõrrelised heintaimed tuleb siloks teha loomise alguses, liblikõielised õiepungade 

moodustamise faasis. Kõrreliste heintaimede proteiinisisaldus langeb silo valmistamise 

perioodil keskmiselt 0,5 % võrra päevas. Silo tegemisega hilinemine näiteks nädala võrra 

vähendab silo proteiinisisaldust 3-4 % (Kaldmäe ja Vadi, 2001). Silo pH võiks olla 

vahemikus 3,8-5,0 (Stefanie et al., 2000). 

 

Neljaniitelisel silol on kuivaines rohkem fosforit, kaltsiumit, kaaliumit ja magneesiumit kui 

kaheniitelisel silol. Sagedasem niitmine annab noore ja toitainerikkama sööda. Valge ristik, 

punane ristik, lutsernid ja raiheinad on kõrge toiteväärtusega. Timut, kerahein, harilik 

haruhein ja roosa ristik on hea toiteväärtusega. Varajase arengufaasi taimiku koristamisel on 

rohusööda toiteväärtus väga hea (9-11 MJ/kg) (Tamm, 2005).  

 

 

1.2. Silode tootmine erinevatest kultuuridest 

1.2.1. Liblikõieliste- kõrreliste segud rohusöödana 

 

Rohusöötade kasvatamisel üheks tähtsamaks nõudeks on see, et kõik rohukultuurid ei valmiks 

üheaegselt. Osa heinataimeliike on varasemad ning osa hilisemad. Rohumaade niitmisel peaks 

arvestama, et samasuguse arengukiirustega heintaimikute puhul heintaimiku optimaalne 

koristusaeg on 3-5 päeva ja on oluline, et taimik annaks siis maksimaalse toiteväärtusega 

saagi (Tamm, 2005). Esimene heintaimede niide peaks olema koristatud 1. juuniks. Esimene 

niide on kõige suurema toiteväärtusega (Older, 2011). Koristada tuleks võrsumise lõpus, 

kõrsumise alguses. Rohu kasvufaas on väga tugev kvaliteetse sööda mõjutaja (Older, 2011).  

  

Lühiajaliste rohumaade seemnesegusse võetakse 2-3 liiki taimi, mis on kiire algarenguga ja 

lühikese kestvusega heintaimed. Seemnesegude tegemisel tuleb arvestada sellega, et oleks 
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alustaimik, mis teeks kamara tugevaks ning moodustuks ka pikema kasvuga taimik. Liikide 

valikul lähtutakse kasutusotstarbest, tuleb arvestada ka kasvukeskkonna mullaviljakust, sest 

nõudlikumad on liblikõielised heintaimed. Piimakarja rohusööt peab olema ratsioonis kõrge 

seeduvuse, hea söömuse ja mõõduka proteiinisisaldusega (Older, 2011). Suurte saakide 

saamisel aitavad hajutada riske sortide ja liikide mitmekesisus (Bender, 2006). 

  

Liblikõielised on heaks eelkultuuriks teistele heintaimedele. Aastatega on paranenud 

heintaimede erinevate sortide talvekindlus. Kui heintaimede talvitumine on kehv, siis 

põldtimut aitab olukorda parandada oma talvekindlusega. Turvasmuldadel on põhiliikideks 

põldtimut, päideroog ja roog-aruhein. Tähtis on põldude lupjamine, kaaliumiväetis, tasasus ja 

kasvuajal intensiivne kasutamine (Bender, 2006).  

  

Seemnesegude koostamisel võiks jääda liblikõieliste osakaal 30% piiresse ning ülekaalus 

peaks olema kõrrelised. Segukülvid on palju vastupidavamad ebasoodsamatele tingimustele 

nagu suvine põud ja talvine lumekatte vähesus. Segukülvides on suurem saak, kui 

üheliigilistel külvidel, kuna liblikõielised seovad õhulämmastikku ning see aitab ka kõrrelistel 

heintaimedel toitumist parandada (Older, 2011). Seemnesegu koostamisel tuleb arvestada, et 

ristikut on raskem sileerida kui lutserne. Seemnesegude külvisenorm on tavaliselt 25 kg/ha 

(Older, 2011). 

  

Heinaseemne külvamisel tuleb luua sobiv idanemiskeskkond, kuna seemned on väiksed, siis 

põld peaks olema korralikult haritud ja umbrohuvaba. Põld peab olema tihendatud, et seeme 

saaks hea kontakti mullaga. Heinaseeme külvatakse eelmise aasta suve teisel poolel või 

kevadel. Mullaharimise ajal tuleks anda kaalium- ja fosforväetist, vajadusel ka lubiväetist ja 

orgaanilist väetist. Liblikõieliste segusid külvatakse aprillis - juunis, kõrreliste segusid võib 

külvata ka suve teisel poolel. Mõistlikum oleks siiski kevadkülv, kuna siis jõuab taimik 

sügiseni välja areneda. Väga tähtis on värskelt rajatud rohumaade umbrohutõrje. Niitmisega ei 

tohiks hilineda, kuna maha niidetud umbrohi võib põllule mahajäädes mädanema minna. 

Umbrohtusid peab niitma nii kõrgelt kui võimalik, et mitte vigastada noortaimikut. Kui aga 

umbrohi ei lämmata taimikut, siis oleks praktilisem koos esimese niitega kokku koguda 

(Older, 2011). 

  

Tänapäeval on levinud rootorniidukid, mis saavad liikuda kiiresti ja madalalt. Madal niitmine 

sobib lutsernile, punasele ja roosa ristikule, sest taaskasv kasvab peajuure toitainete arvel. 
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Suve perioodil võib niita 5 cm kõrguselt, aga viimase niite ajal sügisel oleks soovitatav 12-15 

cm. Segukülvide niitekõrgus võiks olla 7-8 cm (Older, 2011). 

 

 

1.2.2. Mais silona 

 

Maisi kasvatatakse just sellepärast, et maisil on suur energiasaak hektari (ha) kohta ja on väga 

hea sileeruvusega ning suur tärklise sisaldus on hästi sobiv veiste seedimisele (Lõiveke, 2012 

). Heas maisisilos on tärklist 200-250 g/kg kuivaine kohta, halvas silos on kuni 50 g/kg kohta 

(Fitzgerald et al., 1998). 

   

Maisi põld vajab hästi õhutatud mulda, ei sobi turvasmullad ega savimullad. Maisile sobivad 

saviliivmullad ja keskmised kuni kerged liivsavimullad, künnikihi sügavus peab olema üle 20 

sentimeetri. Maisikasvatamiseks sobivad nõrgalt happelise reaktsiooniga, neutraalne või 

leelise reaktsiooniga mullad, mulla pH ei tohiks olla alla 5,5, mis võib tunduvalt vähendada 

maisisaaki. Maisipõldu tuleks väetada fosfori-, lämmastiku-, kaltsiumi-, kaaliumi- ja ka 

magneesiumiväetistega, et tagada maisile vajaminevad toitained. Kui maisil on tugev 

lämmastikupuudus, hakkavad maisitaime lehed äärtest kuivama (Saks, 1956). 

 

Orgaanilisele väetisele reageerib mais hästi. Maisi suurim toitainete vajadus on enne ja peale 

õitsemist, sest ta vajab suure tõlvikusaagi- ja haljasmassi moodustamiseks kergesti 

omastatavaid  toitaineid. Maisile võib anda orgaanilist väetist 20-30 tonni hektari kohta. Kui 

aga eelnev kultuur enne maisi ei ole saanud orgaanilist väetist, siis tuleks orgaanilise väetise 

normi suurendada(30-40 t/ha) (Saks, 1956). 

  

Kui maisisilo on edukalt käärinud, siis silo pH on vahemikus 3,5-4,5 (Jones, 2004). Mais on 

proteiinivaene, kuid süsivesikute rohke. Maisisilo proteiinisisaldust saab tõsta konserveerides 

maisi koos teiste rohukultuuridega (Alonso et al., 2013). 

 

 

1.2.3. Teravilja tervikkoristus 

 

Teravilja tervikkoristuse viise siloks on erinevaid, koristatakse ainult teravili või teravilja ja 

kaunvilja seguna, mis konserveeritakse konservandiga. Kõige mõistlikum oleks teravilja 
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tervikkoristus teha siis, kui terad on vahaküpsus faasis (Lättemäe et al., 2006). 

Uurimistulemused on näidanud, et kui ei kasutata konserveerimisel konservante, siis saadakse 

madala kvaliteediga silo (Lättemäe et al., 2006). Kui tervikkoristuses on kaunvili sees, näiteks 

hernes, siis see rikastab proteiiniga sileeritavat materjali (Lättemäe et al., 2006). 

 

 

1.3. Rohumaaviljeluse probleemid 

 

Rohumaade rajamine on oluline investeering, nõudes  majanduslikku võimekust. Et 

majanduskonkurentsis püsida tuleb efektiivselt toota. Niidetavad rohumaad peaksid olema 

paari kilomeetri läheduses, et vähendada töö ja transpordikulusid, kuid kaugemal asuvatel 

maadel on selliseid nõudeid raske täita. Rendimaade rendilepingud peaksid olema pikad, et 

õigustada pikaajalisi rohumaid rajamiskulusid. Rohumaid tuleb rajada, et oma karja 

söödavajadust rahuldada. Mida intensiivsem on rohumaade kasutamine, seda kiiremini saame 

hüvitada rajamiskulusid. Rohumaade seemnesegude koostamisel tuleb lähtuda seemne 

maksumusest, mullastikust, veerežiimist ja karja söödavajadusest. Et söötade proteiinitaset 

tõsta, kasutatakse liblikõielisi heintaimi. Kasvatatakse põhiliselt punast ja valget ristikut, ida-

kitsehernest, harilikku nõiahammast ja lutserni (Veidenberg, 2006).   

 

Probleemseks kohaks on silo kogumiskoha puhtus, traktorid viivad oma rehvimustriga mulda 

silovirna peale, mis põhjustab riknemist. Oluline on tallamise kvaliteet ja ühtlane 

laialilaotamine ning silovirna sulgemise kiirus (Veidenberg, 2006).  

  

Söödakulud moodustavad suurema osa farmides tehtavatest kulutustest. Heintaimede 

saagivõime oleneb väetamisest, söödavalmistamise tehnoloogiast, botaanilisest koosseisust ja 

koristamise ajast (Veidenberg, 2006). 
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1.4. Ilmastikutingimused aastatel 2011-2013 

1.4.1. Õhutemperatuur 

 

Joonisel 1 on välja toodud Eesti ilmastiku temperatuuride võrdlused aastatel 2011- 2013 Tartu 

- Tõravere ilmajaamas. Võrdlusse on ka kaasatud 1971-2000 aasta keskmised 

õhutemperatuurid kuude lõikes (Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmete 

põhjal). 

 

 

 Joonis 1. 1971-2000, 2011-2013 aasta  temperatuur, kuus keskmistena 

 

2011. aasta aprillis oli kõige suurem kuu keskmine temperatuur, võrreldes isegi 1971- 2000 

aastate keskmise temperatuuriga. 2013 aasta mais oli kuu keskmine temperatuur 15 
o
C, mis 

on suur võrreldes teiste aastate kuude keskmisega. Juunis oli aga 2011 ja 2013 aasta 

temperatuuride keskmine sama 17,7- 18,2 
o
C. Juulikuu on aga olnud peaaegu üks soojemaid 

kuusid, 2011. aastal oli kõige soojem 20,5 
o
C keskmiselt.  
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1.4.2. Sademed 

 

Joonisel 2 on 2011- 2013. aastate sademete summa kuu keskmiselt, mm Tartu - Tõravere 

ilmajaamas. Võrdluseks on kõrvale toodud 1971- 2000 aasta sademete hulga kuu keskmised 

(Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmete põhjal). 

 

 

 Joonis 2. 1971-2000, 2011-2013 aasta sademed, kuude lõikes 

 

Aprillis oli kõige vähem sademeid 2011. aastal, kõige rohkem oli aga 2012. aastal. Mais ja 

juunis oli kõige rohkem sademeid 2012. aastal ja kõige vähem oli 2011- 2013 aastal. Juulis oli 

sademete hulk kõige suurem 1971-2000 aastatel, 2011 aastal aga kõige vähem. 2012. aastal 

oli nii augusti kuus kui ka kogu aastate vältel kõige suurem sademete hulk.  
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2. OÜ VIRAITO iseloomustus  

OÜ VIRAITO asutati augustis 1999. aastal. Ettevõte asub Põltsamaal, Kuningamäe külas. OÜ 

Viraito on põllumajandusettevõte, mis tegeleb piimatootmise, rohusöötade tootmisega ja 

teravilja kasvatamisega. Kokku oli toona 140 lüpsilehma. 2004. aastal ehitati 469 kohaline 

lüpsilaut Boumatic firma 2*10  paralleel lüpsiplatsiga ja 2005. aasta lõpuks valmis 3 

lägahoidlat üldmahutavusega 12 000 m
3
. 2006. aastal rekonstrueeriti vana lüpsilaut noorkarja 

ja kinnislehmadele. 2007. aastal ehitati I etapina 3 silohoidlat. 2011. aastal ehitati küttehoidla 

ja rekonstrueeriti vana noorkarjalaut.   

Kokku on ettevõttes töötajaid 21, hooajati lisandub 2-3 inimest. Kokku on loomi 1000, 510 

lüpsilehma ja 490 noorlooma.    

OÜ VIRAITO-l on olemas vajaminevateks töödeks oma tehnika (tabel 1), välja arvatud 

maisikülvik ja koristuskombain, mida tellitakse teenusena sisse Baltic Agro- st. 

 

Tabel 1. OÜ VIRAITO masinad ja seadmed 

Masinad Kogus, tk Soetus aasta 

Kombain Claas 1 2013 

Külvik Vaderstad rapid 1 2013 

Prits Amazone 1 2013 

Pöördader 1 2006 

Põllurull 2 2014 

Kobesti 2 2007 ja 2014 

Haagiskogurid 3 2007, 2012 ja 2013 

Traktorid Fendt 5 2004,  2006, 2007, 2013  ja 2014 

Traktor Valtra 2 1998 ja 2002 

Rullpress Orkel 1 2006 

Niiduk 1 2008 

Teleskooptõstuk 1 2010 

Söödamikser 1 2013 

Laadur 1 2007 

Läga laotur 1 2013 

Veoautod ja lägaveo mahutid 4 2008, 2010, 2013 ja 2014 

Aastatel 2011-2013 on osaühingul olnud  kasutada 671-684 ha maad (tabel 2), mis asuvad 

Põltsamaa ümbruses. Enamus põlde asuvad ettevõtte ligiduses, kaugemad põllud  asuvad kuni 

15 km raadiuses. 2014. aasta seisuga on firma omandis 280 ha ja rendimaid on 370 ha.  
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Kasutusolevate maade pind on aastatega suurenenud, kuna on olnud võimalus uusi maid 

rendile võtta. Ettevõtte tehnikapark on küllaltki uus. Enamus tehnika on soetatud uuena. 

 

Tabel 2. OÜ VIRAITO maafond aastatel 2011-2013, ha  

Aasta 2011 2012 2013 

Kokku põllumaid 671 684   677 

  

Ettevõtte põllumaade mullastik on küllaltki erinev (9 eritüübilist mulda). 30,17 % ettevõtte 

põllumuldadest moodustavad gleistunud leetjad mullad (KIg) (joonis 3). 20,40 % leetjad 

mullad (KI), 13,63 % leostunud mullad (Ko), 3,8 % gleistunud leetunud mullad (LkIg), 4,81 

% õhuke madalsoo mullad (M"), 2,21 % lammi- gleimullad (AG), 16,6% leostunud 

gleimullad (Go), 5,95% väga õhuke madalsoomullad (M'), 2,45%  gleistunud näivleetunud 

mullad (LPg). 

   

 

 

 Joonis 3. OÜ VIRAITO mullastik. 

 

Leetjad mullad (KIg, KI) sobivad kõikidele põllukultuuridele, on viljakad mullad. Leetjate 

muldade viljakuse tingivad sõmer struktuur (suur veeläbilaskvus ja veemahutavus), sobiv 

reaktsioon (Penu, 2006). Leostunud mullad (Ko, Go - leostunud gleimuld) on Eestis parimad 

taimekasvatuse seisukohalt, sest on harimiskindlad, mullaelustik aktiivne ja  suhteliselt kõrge 

Klg 

KI 

Ko 

LkIg 

M" 

AG 

Go 

M' 

LPg 
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huumusesisaldusga (Penu, 2006). Leetunud mullad (Lk) ei ole viljakad, vaid on keskmised 

või alla selle, sobivad kultuurid on rukis, oder ja kartul. Madalsoomuldi (M') kasutatakse 

pealmiselt kultuurniitudena (Penu, 2006). Näivleetunud mullad (LPg) on üle keskmise 

viljakad, neid muldi on kerge harida ja sobivad hästi rühvelkultuuridele (Penu, 2006). 

  

OÜ VIRAITO maadekasutus on aastate lõikes pisut muutunud. Kõige suurem muutus toimus 

2013. aastal (joonis 4).  

 

 

 Joonis 4. Ettevõtte maade kasutusjaotus aastatel 2011-2013.     

  

2011.aastal kasvatati maisi 36 ha, heintaimi 379 ha ja teravilja tervikkoristuse pind oli 19,4 

ha. 2012. aastal kasvatati maisi 44,6 ha, heintaimi 358 ha, tervikkoristuse pind oli 34,1 ha. 

2013. aastal kasvatati maisi 35 ha, heintaimi 266 ha, tervikkoristuse pind oli 20,8 ha ja 

teravilja kasvatati 298 ha.  

 

 

2.1. Söödatootmine 

2.1.1. Mais siloks 

 

Maisi kasvatatakse ettevõttes seitsmendat aastat. 2011-2013 aastal kasvatati lisaks maisi (tabel 

3).   

 

2011 
671 ha 

Mais 

Heintai
med 

Tervikk
oristus 

2012 
684 ha 

Mais 

Heintai
med 

Tervikko
ristus 

2013 
677 ha 

 

Mais 

Heintai
med 

Tervikko
ristus 

Teravili 
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Tabel 3. Maisi kasvatus 2011-2013. aastatel 

Mais 2011 2012 2013 

Külvipind, ha 36 44,60 35 

Koristuspind, ha 36 44,60 35 

Kogusaak, t 1100 1300 1740  

Saagikus, t/ha 30,5 29 50 

  

Maisi kasvupind on aastast - aastasse sama, kuid on arvata, et võib isegi suureneda, sest 

mõttekam oleks maisi sööta aasta läbi, siis ei ole oodata järsku piimalangust. Võrreldud 

aastatel oli maisisaak kõige suurem 2013. aastal. 2011. aastal ja 2013. aastal oli maisisilo 

keskmine saagikus 29,75 t/ha.  

  

Maisisilo kvaliteedinäitajad määrati 2012. ja 2013. aastal ja üldiselt silo kvaliteedinäitajad 

erinevatel aastatel oluliselt ei erinenud (tabel 4).  

 

Tabel 4. Maisisilo kvaliteedinäitajad 

Aasta 2012 2013 

Näitaja   
Kuivaine, % 29,6 29,6 

Toorproteiin, %  8,1 7,2 

Happekiud, % 22,5 24,7 

Neutraalkuid, % 44 45 

Toortuhk, % 2,6 3,8 

Fosfori sisaldus, % 0,17 0,25 

Kaaliumi sisaldus, % 1,05 1,73 

Met. energia kuivaines, MJ/kg 9,2 10,8 

pH 3,8 3,5 

Konservant Superbenn Lal-sil Frech Lactobacillus Buchner 

 

2013. aastal oli küll suur saagikus (tabel 3), kuid toorproteiini sisaldus oli veidi madalam 

(7,2%) võrreldes 2012. aasta silo näitajaga (8,1%). Metaboliseeruvat energiat kuivaines oli 

aga rohkem 2013. aastal, 10,8 MJ/kg. 2013. aastal kasutati ka esimest korda Lal-sil Frech 

Lactobacillus Buchner konservanti.  
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2.1.2. Heintaimede kasvatus 

 

OÜ VIRAITO maadel tehakse heinaseemne külvid pärast suvivilja külvi, olenevalt aastast, 

kas aprillis või mais. Tehakse hajuskülvi peenseemne külvikuga. Pärast külvi ja vajadusel ka 

enne külvi põllud rullitakse, et seeme saaks tihkes mullas kiiremini idanema hakata. 

Umbrohutõrje tehakse mehhaaniline ehk niitmise teel enne teist niidet. Korraliku saagi 

annavad uuskülvid alles sügisel.    

  

OÜ VIRAITO kõige suurem osatähtsus heintaime kasvatuses on silo, mida söödetakse 

aastaringselt lüpsilehmadele ja noorloomadele. Heintaimede külvipindade suurused ei erine 

väga palju, kuid aastas uuendatakse ligikaudu 20-25 % kogu rohumaadest, mis tuleneb Pria 

nõuetest (tabel 5). 

 

Tabel 5. Heintaimede kasvatamine 2011-2013, ha 

Aasta 2011 2012 2013 

Liblikõielised ja kõrrelised heintaimed 297 209 141 

Kõrreliste heintaimed 82 149 125 

Kokku heintaimi 379 358 266 

 

Heintaimede kasvatus on vähenenud kõige rohkem 2013. aastal, 92 ha. Vähenemine on seoses 

teravilja kasvatuse suurenemisega. 

 

OÜ VIRAITO  rajab ja uuendab oma rohumaid erinevate seemnesegudega (tabel 6). 

 

Tabel 6. Heinaseemnesegud OÜ VIRAITO rohumaadel, kg 

Rohumaa 

tüüp 

Liik  

/ Sort 

Liik  

/ Sort 

Liik  

/ Sort 

Liik  

/ Sort 

Kokku 

Ristiku – 

kõrreliste 

rohumaa 

Tetraploidne  

Punane ristik 

Atlantis 

Karjamaa 

raihein 

Põldraihein  25kg/ha 

Püsirohumaa Aruhein,  
6 kg/ha 

Aasnurmikas, 

sort Balin, 2 

kg/ha 

Harilik 

aruhein 13 

kg/ha 

Põldtimut, 

10 kg/ha 
31kg/ha 

Lutserni 

rohumaa 
Lutsern, 

sortFSG408 

DP, 11,5 

kg/ha 

Valge ristik, 

sort Vysocan, 

1 kg/ha 

Harilik 

aruhein, sort 

Laura, 10,4 

kg/ha 

 23kg/ha 

Kõrreliste 

rohumaa 
Aruhein,  Aasnurmikas, 

sort Balin 
Harilik 

aruhein 
Põldtimut 31kg/ha 
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OÜ VIRAITO külvab soovitatud normidest suuremate seemnesegu normidega, seemnesegude 

külvisenorm on tavaliselt 25 kg/ha (Older, 2011). Suuremate normidega külvatakse kõrreliste 

rohumaad ja püsirohumaad, kuna rõhku on pandud rohumaade vastupidavusele (tabel 6). 

  

OÜ VIRAITO kogub iga niite silod eraldi hoidlatesse. Kokku on hoidlaid 6. Hoidlad on 

erineva mahutavusega:  3600,  2100, 100 ja  800 tonni. Ettevõttes tehakse kolm kuni neli 

niidet, et tagada silo vajadus, mis on 7,5 kuni 8 tuhat tonni aastas naturaalkaalus. Ettevõte 

saab oma põldudelt keskmiselt iga niite pealt 2,1 tonni kuivaine saaki.  

Heintaimede silo kvaliteedinäitajad määrati 2012 ja 2013. aastal. Kuna III ja IV niite andmed 

ei ole kättesaadavad, siis on tabelis 7 ainult  I ja II niite andmed ära toodud. 

   

Tabel 7.  2012 ja 2013. a I ja II niite heintaimede siloproovide kvaliteedinäitajad  

Aasta 2012 2013 

Näitaja I I niide II niide I niide  II niide 

Valmistamise aeg 24 - 29 mai 3 - 6 juuli 1 - 6 juuni 7 - 11 juuli 

Kuivaine % 33 30 32 30,4 

Toorproteiini, %  14,4 14 15,8 16,4 

Happekiud, % 31,2 30,1 29,5 30,8 

Neutraalkuid, % 45,6 43,2 46,5 44,4 

Toortuhk, % 6,4 8,7 9,3 7,3 

Fosfori sisaldus, % 0,27 0,32 0,32 0,34 

Kaaliumi sisaldus, % 2,35 2,49 2,47 2,65 

Met. energia, MJ/kg 10,4 9,2 10,2 10,1 

pH 4,0 4,2 4,7 4,6 

Konservant Superbenn Superbenn Superbenn Superbenn 
 

Kõik esimese ja teise niite silod on kõrreliste- ja liblikõieliste heintaimede segud, 

sileerimiseks kasutati konservanti Superbenn. Kõige suurem toorproteiini sisaldus oli 2013. 

aasta teise niite silos, mille põhjus oli ilmselt see, et silo koristati varajasemas kasvufaasis 

ning kõige madalam on 2012. aasta teise niite silos. Energiarikkaim silo oli aga 2012. aasta 

esimeses niites ja madalaim on sama aasta teises niites. 

  

2011-2013. aastal kasvatati valge ristiku segu Havera Classic, mille segus oli  aasnurmikas, 

tertraploidne karjamaa raihein, harilik aruhein, diploidne karjamaa raihein, lisaks oli segus ka 

valget ristikut 15%. Tavaliselt sobib selline valge ristiku segu karjatamiseks, kuid ettevõtte 

proovis seda silo tegemiseks, sest sooviti suurendada ratsiooni proteiini sisaldust (antud segu 

pidi seda võimaldama) ilma kallite proteiini lisandite ostmiseta. Nendel kasutusaastatel oli see 

tegu asjakohane (tabel 8).  Põld, kus seda segu kasvatati, oli paepealne ja tuli rendimaana 
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juurde kolmeks aastaks ja asjakohasemat rakendust antud põllule ei leitud. Põllult koguti 

kokku 2012. aastal 5,55 tonni kuivaine saaki, tehti kolm niidet. Kolme niite keskmine 

saagikus oli  1,85 tonni kuivainet hektarilt. Kevadel väetati põldu läga normiga 20 t/ha. 

 

Tabel  8. Valge ristiku segu siloproov 

Aasta 2012 

Kuivaine % 42,2 

Toorproteiini, %  17,4 

Neutraalkuid, % 22,2 

Toortuhk, % 9,91 

Fosfori sisaldus, % 4,11 

Kaaliumi sisaldus, 

% 

1,23 

Met. energia, 

MJ/kg 

9,5 

pH 4,7 

  

Valge ristiku segu siloproov on suhteliselt madala neutraalkiu sisaldusega(22,2 %)  võrreldes 

2012 ja 2013. aasta I ja II niitega heintaimede siloproovide neutraalkiu kvaliteedinäitajatega.  

 

 

2.1.3. Teravilja tervikkoristus siloks.  

 

Teravilja tervikoristus siloks hõlmab endast herne, nisu ja viki segu. Külvipinnad aastatel 

2011-2013. erinesid (tabel 9).  

 

Tabel 9. Teravilja tervikkoristuse saagikus 2011-2013. aastatel 

Aasta 2011 2012 2013 

Külvipind, ha 19,40 34,1 20,79 

Koristuspind, ha 19,40 34,1 20,79 

Kogusaak, t 200 480 210 

Saagikus, t/ha 10,3 14,07 10,10 

 

Teravilja tervikkoristuse andmed on 2012-2013. aastal natuke kõikunud, kuid ettevõte on 

nende tulemustega rahul ja söödab/ söötis neid silosid jätkuvalt (tabel 10).  
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Tabel 10. Tervikkoristuse teravilja silo kvaliteedinäitajad 

Teravilja 

tervikkoristus 

Aasta 

Näitaja 2012 2013 

Kuivaine % 35,18 28 

Toorproteiini, %  15,80 15,90 

Happekiud, % 31 34 

Neutraalkuid, % 49.8 51,8 

Toortuhk, % 6,07 8,1 

Fosfori sisaldus, % 3,65 0,28 

Kaaliumi sisaldus, % 3,06 2,04 

Met. energia, MJ/kg 9,4 9,7 

pH 4,1 3,8 

Konservant  Siloking QS Siloking QS 

 

Toorproteiini sisaldus on keskmine, olles 15,8-15,9%, heaks loetakse 14-17%.  

 

 

2.2. Teraviljakasvatus 

 

OÜ VIRAITO aastane teravilja vajadus on 1,2- 1,3 tuhat tonni. Praegune teraviljasaak ei ole 

piisav, et aastaringselt varustada ettevõtte vajadust (tabel 11). 

 

Tabel 11. Teravilja (nisu, oder) kasvatus 2013. aastal 

Kultuur Külvipind, ha Koristuspind, ha Kogusaak, t Saagikus, t/ha 

Suvinisu "Scirocco" 123,2 123,2 560 4,1 

Varajane oder "Yyva" 175,2 175,2 823  4,7 

  

Varajane oder "Yyva" andis parema keskmise saagikuse kui suvinisu "Scirocco". Suvinisu 

põlde väetati kompleksväetisega NPK (22-7-12), väetusnormiga 200 kg/ha. Varajase odra 

põlde väetati kompleksväetisega Yara mila 7-12-25, 200 kg/ha ja 60 kg/ha 34% - list 

ammooniumnitraati. 
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2.3. Loomakasvatus 

2.3.1. Karja struktuur ja loomade arv 

 

OÜ VIRAITO kasvatab punase- ja musta-kirju Holsteini tõugu lehmi. Lähituleviku eesmärk 

on 9500 kg aastane väljalüps, püüdes säilitada samas karja head tervislikku seisundit. 

Kahenädalased pullvasikad müüakse ära Hollandisse, kõik lehmikvasikad kasvatatakse oma 

karja täienduseks. Soodsa turu konjunktuuri puhul on realiseeritud oma otstarbest ülejääv 

noorkari.  

 

Aastatel 2010-2013 on ettevõtte karja suurus ligikaudu 950 looma  (joonis 5.) 

 

 Joonis 5. Aasta keskmine lüpsikarja ja noorloomade arv 

 

2010-2012. aasta keskmine lüpsilehmade arv on püsinud 490 juures, 2013. aastal oli 510 

lüpsilehma. 2013. aasta lüpsilehmade arv on suurenenud sellepärast, et lüpsilauta ehitati 

pikemaks 43 loomakoha võrra. Noorloomade arv on keskmiselt 460.   

 

 

2.3.2. Karja pidamine ja söötmine 

 

Kogu farmis, välja arvatud poegimisosakonnas on loomad lamamisasemetega vabapidamisel. 

Loomadel on vaba juurdepääs söödafrondile ja puhtale veele. Lüpsilaudas on 469 
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loomakohta. 20 päeva enne loodetavad poegimist pannakse lehmad poegimisreale lõõga, kus 

nad poegivad.  

Sõnnik eemaldatakse skreeperitega ristikanalisse ja ristikanalist valgub läga kogumiskaevu. 

Läga pumbatakse kogumiskaevus ringi ja purustatakse nugadega nii, et tekib emulsioon,  mis 

pumbatakse lägahoidlasse. Lägahoidlate suurus on kokku 12 000 m
3
. 

Loomad on jaotatud toodangu alusel gruppidesse ja vastavalt sellele on ka tehtud 

söödaratsioonid, loomi söödetakse grupiviisiliselt. Loomad pääsevad lüpsiplatsile läbi 

ooteala. Lüpsiplats on 2x10 parallellüpsikohtadega-Boumaticu firma toode, kus loomi 

lüpstakse kaks korda päevas. Loomad on varustatud elektroonilise kaelarihmaga, mis aitab 

loomi eraldada teistest, kui nad on haigestunud, näitab ära lüpsil piimakoguse ja lehma 

indlemise.  

Kogu karja söötmisel aastaringselt kasutatakse söödamikserit Trioliet Solomix 1600, mis 

võimaldab segada erinevaid söötasid. Söötmine toimub kindla retsepti järgi vastavalt looma 

grupile (tabel 12). Söötmisel lähtutakse söötmisskeemist:  

1) Kõrgetoodangulised lüpsilehmad 

2) Laktatsiooni lõpetajad 

3) Kinnis- ja ettesöötmisgrupp 

4) Noorloomad vastavalt vanusele ja eluskaalule  

 

Tabel 12. Loomade ratsioon ettevõttes päeva kohta 

 Komponent 

Kõrgetoodangulis

te lüpsilehmade 

ratsioon 

Jõusööda 

segu, 9 kg 
Konserv

oder,     

6 kg 

Rohu

silo, 

11,5 

kg 

Hein, 

1 kg 
Põhk, 

1,1kg 
Teravilja 

tervikkoristu

se silo, 6 kg 

Maisi 

silo, 

14 kg 

Vesi, 

5 l 

Kinnislehmade- 

ja ettesöötmis 

grupp 

Jõusööda 

segu, 1,7 

kg 

Konserv

oder, 0,7 

kg 

Põhk, 

3 kg 
Rohusilo, 

13 kg 
Maisisilo, 

2 kg 
 

Noorloomade 

ratsioon 
Jõusööda 

segu, 2,3 

kg 

Teravilja 

tervikkoristuse 

silo, 0,5 kg 

Maisi 

silo, 1 

kg 

Konservoder, 

0,5 kg 
Silo*, 11 

kg 
 

*silod miksrisse seguna. 

 

 

 



24 

 

2.3.3. Piimatoodang ja produktiivsus 

 

Lüpsilehmade keskmine arv on 510 looma ja aastane piimatoodang oli 2013. aastal 4 543 519 

kg. Eelnevatel aastatel on see näitaja väiksem (joonis 6). Piimatoodang on tõusnud, sest 

ettevõte on suuremat tähelepanu pööranud loomade söötmisele. 

  

Aastatel 2010-2013 piimatoodang lehma kohta suurenes aasta-aastalt. 2010. aastal oli 

piimatoodang keskmiselt 8000 kg lehma kohta. 2011. aastal 8171 ja 2012 aastal 8348 kg 

lehma kohta. 2013. aastal keskmine piimatoodang ettevõttes lehma kohta oli 9 300 kg, mis 

ületab Eesti keskmist 1 458 kg võrra Eesti statistikaametiandmete põhjal on Eesti keskmine 

piimatoodang lehma kohta 7 842 kg (www.stat.ee). 

 

 

 Joonis 6. Aastate 2010-2013 piima väljalüps aastas, kg. 
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2.3.4. Vasikate ja noorloomade söötmine ja pidamine 

 

OÜ VIRAITO poegimisosakonnas sündinud vasikad saavad kolm päeva emapiima ja lisaks 

saavad täispiimapulbrit 6 liitrit päevas. 10 päevased vasikad lähevad amme alla ja on seal kuni 

70-nda elupäevani. Seal nad saavad 6 liitrit jooki ja startersööta koos heinaga, mis on vabalt 

ees. Alates 60-ndast elupäevast amm ise vähendab saadavat piima kogust, nii et 70-ndaks 

elupäevaks lõpetatakse vasikate jootmine piimaga. 71-st elupäevast saavad noorloomad 

silosööta, segajõusööta ja heina. Vastavalt kasvule ja vajadusele kohendatakse  söödaratsiooni 

edasi.  
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3. Arutelu 

3.1. Erinevate silode võrdlus 

 

Söödakultuuride kvaliteet mõjutab oluliselt loomade poolt söödava sööda seeduvust ja 

söömust. Sõltuvalt sellest, kas on tegu halva või hea sööda kvaliteediga, mõjutab see oluliselt 

piimatootmist, söötade maksumust ja karja tervist. Silode olulisemaks kvaliteedinäitajateks on 

silo proteiinisisaldus ja neutraalkiu sisaldus. Kõrge proteiini sisaldusega siloga saab kokku 

hoida teiste  proteiinisöötade (lisasööt, teravili, rapsikook) arvelt. Neutraalkiu sisalduse abil 

saab oletada, kui suur on loomade söömus. Joonisel 7 on välja toodud 2012 ja 2013. aasta 

siloproovide andmed toorproteiini ja neutraalkiu sisaldus, %. 

 

 

Joonis 7. OÜ VIRAITO 2012-2013.a. söödetud silode toorproteiini ja neutraalkiu sisaldus 

kuivaines, %. 

 

Ettevõtte silode kõige suurem proteiinisisaldus oli valge ristiku segust Havera Classic tehtud 

silos (17,4%) ja kõige madalama proteiinisisaldusega oli maisisilo (aastate keskmisena 7,6%). 

Madalaproteiini sisaldusega silo korral on oluline loomade söödaratsiooni lisada 

proteiinirikkaid söötasid (nt. rapsikook) (Older, 2011). Samuti saab toorproteiini sisaldust 

silos tõsta sileerides maisi koos teiste heintaimedega (Alonsi et al., 2013). Maisisilo 

toorproteiini sisaldus oli 2012. aastal veidi kõrgem võrreldes 2013. aastaga. Kuid samas 2012. 

aastal oli haljasmassi saak madalam 11 t/ha  võrra võrreldes 2013. aastaga. Mõlemal aastal 
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väetati kõiki kultuure ühtemoodi. Seetõttu võib eeldada, et 2013.aasta maisisaak oli oluliselt 

suurem 2011 ja 2012. aasta saagist, sest ilmastikutingimused olid maisi kasvamiseks 

soodsamad. 2013. aasta külvi ajal olid mai ja juuni soojemad võrreldes eelnevate aastatega, 

mis võis kiirendada maisi algarengut.  2013. aasta sademete kogus oli natuke väiksem 

võrreldes teiste aastatega.  Vastupidiselt maisi saagile, oli teraviljatervikkoristuse saak suurem 

2012. aastal, mida võis põhjustada mai ja juuni suurem sademete kogus (joonis 2), võrreldes 

teiste aastatega. Teravilja tervikkoristus andis järgmisena suurt proteiini saaki peale valge 

ristiku segu, olles 15,8%. Kuid samas ka 2012 ja 2013. aasta esimesed ja teised niited andsid 

väga korraliku proteiini saagi, keskmiselt 15,2 %.   

 

Ettevõtte maisisilo kuivaine sisaldus oli 29 %. Et saada maisi saagist maksimaalselt hea 

kvaliteediga silo, peaks kuivaine olema 33 - 35% (Caetano et al., 2011).  2011 ja 2012. aastal 

oleks pidanud ettevõte alustama maisikoristust hiljem, sest siis oleks saadud 33 – 35 %-lise 

kuivainesisaldusega saagi. Maisisilo annab optimaalsetes kasvatus tingimustes  15-18 t/ha 

kuivaine saaki (Older, 2011).  Ettevõttes saadakse keskmiselt 2,1 t kuivaine saaki iga niite 

pealt. Kui aga korrutada kuivaine saak neljaga, sest tehakse 4 niitu aastas, siis saab aastas 8,4 

tonni kuivaine saaki. Kui maisisilost saadakse optimaalsetes tingimustes kuivaine saaki 

kirjanduse põhjal 15-18 t/ha kohta, siis 51% saadakse enam kuivaine saaki maisisilost, kui 

rohusilost ettevõttes. Ettevõte saab 50 tonnise haljasmassi puhul maisisaagist kuivainet ha 

kohta 14,5 tonni. 

Ettevõttes oli kõige suurema neutraalkiusisaldusega teravilja tervikkoristuse silod sisaldades 

49,8-51,8 % neutraalkiudu kuivaines (joonis 5). Kõige madalama neutraalkiusisaldus (22,2 

%) oli valge ristiku segust valmistatud silos (tabel 5). Maisisilode neutraalkiu sisaldus on 

madalam teraviljakoristuse silo neutraalkiu näitajast. Mida väiksem on neutraalkiu sisaldus 

söötades, seda rohkem suudavad loomad vastavat silo süüa (Olt, 2013).  Et silod on aunas 

seguna (kõrreline heintaim ja liblikõieline), siis neutraalkiunäitaja on samuti hea, kuni 46% 

liblikõielistel ja kuni 55% kõrrelistel on hea (Olt, 2013). Rohu neutraalkiud võrreldes 

kaunviljade neutraalkiuga seeduvad aeglasemalt ja liiguvad läbi seedekanali aeglasemalt 

(Stokes, 2002). I niite silod on kõrgema neutraalkiu sisaldusega, kui teised niited (tabel 

7).Energiasisaldus on samuti üks tähtsaimaid näitajaid silos. Kui energia sisaldus on väike, 

siis see viitab hilises kasvufaasis koristatud taimikule (Olt, 2013). Tabelist 7 ilmneb, et 

metaboliseeruv energia kuivaines on üle hea tulemuse, keskmiselt 9,9 MJ/kg. Hinnang kuni 
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9,5 on hea (Olt, 2013). Maisisilos on aga metaboliseeruva energia sisaldus keskmiselt 10 

MJ/kg  (tabel 4), mis on hea (Olt, 2013). Teravilja tervikkoristuse silo metaboliseeruv energia 

on keskmiselt 9,55 MJ/kg ja valge ristiku segus 9,5 MJ/kg %.  

Lättemäe et al. (2006) leidsid oma uurimustöös, et  teravili segukülvis hernega oli keskmine 

metaboliseeruva energia sisaldus 9 MJ/kg kuivaines. Ettevõtte segukülvi proovis oli aga 

keskmine metaboliseeruva energia sisaldu 9,5 MJ/kg (tabel 10).  

Loomakasvatuses saadud läga kulub ettevõttele endal kõik ära. Kõige suuremat väetusnormi 

lägaga saab mais, 60-70 t/ha. Older (2011) leidis, et maisile tuleks anda 100 t/ha orgaanilist 

väetist.  Kirjanduse põhjal suureneb maisisaak rohkem läga kasutamisel ning mõju on suurem, 

kui kasutada lisaks ka mineraalväetisi (Lehrsch et al., 2007). Ettevõttes antakse 

mineraalväetist NPK + S (15-15-15-10s) ligikaudu 200 kg pealtväetisena ja lisaks veel 

ammooniumnitraati 170 kg, 33% - list. Older (2011) sõnul tuleks anda 500 kg/ha 

kompleksväetist + 200 kg/ha N tegevaines. Ettevõte väetab maisi vähem, kui on soovitatud.   

Valge ristiku segukülve väetas ettevõte esimesel aastal lägaga laotusnormiga 20 t/ha. 

Kõrreliste rohumaid väetatakse kaks korda aastas, normiga N 70-80 kg/ha, 33,4%-list. 

lämmastikväetist (ammooniumnitraat). Ja igal kolmandal aastal väetatakse kompleksväetisega 

NPK 250kg/ha. Liblikõielisi kultuure väetatakse kompleksväetisega NPK(5-18-25) 

laotusnormiga 200 kg/ha.  Lämmastikväetistega väetades saab tõsta rohu proteiinisisaldust, 

suurendada saaki, kuid põhinäitajaid (seeduvus, kiusisaldus) sõltuvad kasvuperioodi 

pikkusest, enne kui koristatakse. On oht, et ettevõte ei suuda tulevikus vajaminevat silokogust 

täis saada, sest kui nelja niite keskmine kuivaine saak on 2,1 tonni siis praeguste kuivaine 

sisalduste põhjal saadakse silo 7,1 tuhat tonni, kuigi vajadus on 7,5 - 8,5 tuhat tonni.  

Soovitan ka edaspidi kasvatada valge ristiku segu "Havera Classic", sest antud segu andis 

kõige suurema proteiini sisaldusega silo. Mõistlik oleks ka maisi kasvupinda suurendada, et 

saak kataks aastaringse söötmisvajaduse.  
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3.2. Tootmise majanduslik analüüs 

 

Ettevõte arvestatud silo omahind tugineb mitme aastasel omahinna arvestamise praktikale. 

Arvesse on võetud kõik võimalikud otsekulud ja toodetud kogusaak. Vastavalt selle on 

kujunenud hind, mida on võrreldud Eesti Konjuktuuri Instituudi turuhindadega. Omahinna 

kalkuleerimisel arvestatakse järgmisi kulusid: seeme, väetised (sh. läga), masinate ja seadmete 

hooldekulu, küte ja määrded, töötasud ja maksud. Täisomahinna kalkulatsiooni lisatakse ka 

sihtotstarbeliselt võetud laenud ja liisingud. Kõiki asjaolusid arvesse võetuna ongi kujunenud 

oma toodetud söötade omahind (tabel 13).  

 

 

Tabel 13.  Söötade omahind aastatel 2011- 2013, eur/kg  

Aasta 2011 2012 2013 
Hein 0,07 0,07 0,07 

Rohusilo 0,03 0,03 0,035 

Maisisilo 0,04 0,04 0,055 

Teravilja tervikoristuse silo -
1 0,05 0,07 

1
2011. aastal teravilja tervikkoristuse silo ei tehtud 

 

Et rohusilode omahind on aastatega natuke suurenenud oleks otstarbekam kasvatada valge 

ristiku segu, sest antud segu oli kõige suurema proteiini sisaldusega ja hea neutraalkiu 

sisaldusega (tabel 8). 

  

Omatoodetud söötade hind on üks põhikomponentidest piimatootmise omahinnast. Ettevõte 

arvestab iga kuu kahte hinda, piima tootmise omahind ja piimatootmise täisomahind, sinna 

hulka on arvestatud sihtotstarbelised laenud, liisingud,  amortatsioon ja piimahinda mõjutavad 

reaalsed tegevuskulud (tabel 14).  

Tabel 14. Piima tootmiseomahinna kujunemine aastatel 2011- 2013 

Aasta 2011 2012 2013 

Piima müük eur 1 297 111 1 221 926 1 494 251 

Piimalehma toetus 70 192 69 555 66 628 

Piima müük kg 4 045 732 4 088 915 4 500 468 

Kulud:    

Töötasud 98 361 109 923 120 854 

Söödad 639 752 645 062 803 322 

Otsekulud 131 380 147 500 131 595 

Kulud kokku: 869 493 902 485 1 055 771 

Omahind (kulud/müüdud kg) 0,2149 0,2207 0,2346 

Keskmine müügihind 0,3205 0,2991 0,3323 

Tulem + 0,1056 0,0784 0,0977 
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2011.aasta majanduskriisis vaatas ettevõte ümber kõik oma laenud ja liisingud. Koostöös 

Swedbank As-ga muudeti maksegraafikuid ja saadi täiendavat maksepuhkust. Ettevõte oma 

panus kokkuhoiu poliitikale oli ülirange kulude kontroll, vähendati ka ostusöötade sisend. 

2012.aastal jätkus vaatamata raskele majandusolukorrale sisendite ettearvamatu suur tõus. 

Koostöös ekspertidega ja konsulentidega võttis ettevõte vastu otsuse, hakata ise teravilja 

kasvatama. Isegi kõige rangemad finantsanalüüsid tõestasid seda, et teraviljakasvatuseks 

liisitav tehnika koos otsekuludega tuleb ettevõttele kätte soodsam, kui turult ostetav teravili. 

Kallinenud söödateravilja hind kajastub  2013. aasta ostusööda kogukulus (tabel 14). Kuna 

ettevõte on PÜ E-Piim liige, dikteerib piimahinna ainult Euroopa turg.  
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Kokkuvõte  

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida VIRAITO OÜ söödatootmist ja anda soovitusi 

söödakultuuride sobivuse kohta. Ettevõte tegeleb looma- ja taimekasvatusega. Ettevõttel on 

haritavad maad 677 ha, millest põllumaadel kasvatatakse teravilja ning rohumaadelt varutakse 

vajalik silo. Antud töös analüüsiti ettevõtte varutud silosid ja nende näitajaid. Töö käigus 

uuriti 2011-2012. aasta siloproovide andmeid. Ettevõtte silod on kõrge kvaliteediga. Kahjuks 

ettevõte soovis loobuda teravilja tervikkoristusest, kuid oleks ikkagi soovitatav selle 

kasvatamine uuesti käiku viia.  

 

Ettevõte tuleb oma majandamisega toime, sest piimatootmise hinna juures on piimatootmise 

tulem kasumis. Soovitaksin ettevõttel tähelepanu pöörata heintaimede kasvatamisele, sest on 

oht, et ei suudeta toota piisaval hulgal vajaminevat silo. Kuid teraviljakasvatusega võiks 

ikkagi edasi tegeleda, sest saagi potentsiaalid on kõrged. Ettevõte võiks maisikasvatuse pinda 

suurendada, selleks et maisisilo söötmine toimuks aastaringselt. Söötes söödaratsioonis 

aastaringselt maisisilo, siis ei toimu  piimatoodangu langust. Mais annab ka kõige suurema 

kogusaagi, mis aitab hajutada riske, kui rohumaadelt jääb saak väikseks. 
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Summary 

 

The aim of this study was to analyze the fodder production of VIRAITO OÜ and make 

recommendations on the suitability of forage crops. The Company is engaged in livestock and 

crop production. The company uses 677 hectares of arable land, where  cereals and grasses 

are grown. This study analyzes forage  harvested in 2012 and 2013. Company silos are of 

high quality. Unfortunately, the company wanted to stop cultivating grain, but it would still be 

advisable to move back to cultivate grain. 

 

The company is making profit, because the price of raw milk is high enough to keep the milk 

production profitable. I would recommend the company to focus on grasses because there is a 

risk that it can not produce a sufficient amount of silage needed. However, grains  could still 

be grown because the yield potential is high. The company could increase corn production 

area because corn silage is fed to animals year-round. If corn silage is used throughout the 

year, then there is no decrease in milk production. Corn also gives the highest total yield per 

hectare, which helps to spread the risks if the yield of grasslands is small. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

  

Kasutatud kirjandus 

 

Alonso, V.A., Pereyra, C.M. Keller, L.A.M. Dalcero, A.M. Rosa, C.A.R. Chiacchiera S.M., 

L.R. Cavaglieri, 2013. Fungi and mycotoxins in silage: an overview. Journal of Applied 

Microbiology XXXX1364-5072. 

Veidenberg. A. 2006. Rohumaaviljeluse probleemid taludes. Eritüübiliste rohumaade 

rajamine ja kasutamine. Jõgeva Sordiaretuse Instituut, 671-676 lk.  

Saks, E.1956. Maisikasvatus. Eesti Riiklik Kirjastus, 38-42 lk. 

Tamm, U. 2005. Rohusööda toiteväärtus. Saku, 10-20 lk. 

Bender, A. 2006. Eritüübiliste rohumaade rajamine ja kasutamine. Jõgeva Sordiaretuse 

Instituut, 756 lk. 

P. Penu. 2006. Eesti muldadest põllumehele.                                                        

http://pmk.agri.ee/pkt/files/f22/eesti_muldadest_p6llumehele.pdf  (11.05.2014). 

 

Lättemäe, P., Ilumäe, E., Tamm. U. 2006Tervikkoristatud teravilja sileerumine.. EMVI 

Teadustööde kogumik, LXXI, (71), 209-212. 

Eesti statistikaamet. http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp  

H. Lõiveke. Mais siloks. 

http://www.eria.ee/www/wp-content/uploads/2012/05/Mais_siloks.pdf  (02.05.2014). 

H. Older. 1997. Piimakarjapidaja ja konsulendi käsiraamat. Saku, 231 lk. 

H. Older. 2011. Kohalikud söödad. AS Rebellis, 332 lk. 

A. Olt. 2013. Silo keemiline koostis ja toiteväärtus. Tartu, 13 lk. 



34 

 

Jones, C.M. 2004. Understanding Silage Manangement.  Pennsylvania State University, 40 lk. 

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, 1971-2000, 

http://emhi.ee/?ide=6,299,302 (10.05.2014). 

 

 

Eesti statistikaamet.  

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp  

 

Caetano, H., de Oliveira, M.D.S., de Freitas, J.E. Jún, do Rêgo, A.C., Palma Rennó, F., de 

Carvalho, M.V. 2011. Evaluation of corn cultivars harvested at two cutting heights for 

ensilage. Revista Brasileira de Zootecnia, 40, 12-19. 

G. A. Lehrsch, D. C. Kincaid. 2007. Compost and Manure Effects on Fertilized Corn Silage 

Yield and Nitrogen Uptake under Irrigation. Communications in Soil Science and Plant 

Analysis, 38: 2131-2147. 

Stokes, S. 2002. The importance of forage quality for milk production and health. Texas 

A&M University, TAMU Research & Extension Center, 1229 North Hwy 281, 

Stephenville, TX 76401. 

Tamm, U. 2005. Rohusöötade toiteväärtus. Saku, 88 lk. 

Kaldmäe, H., Vadi, M. 2001. Lutsernisilo toiteväärtusest. LKI Teadustöid nr.7. 23-27. 

Stefanie J.W.H., Elferink, O., Driehuis, F., Gottschal, J.C., Spoelstra, S.F 2000. Silage 

fermentation processes and their manipulation. Institute for Animal Science and Health, 

Holland.  

Fitzgerald, J.J. Murphy, F.P. O’Mara, N. Culleton. 1998. Maize silage for milk production. 

european union structural funds in the financing of this research project. Moorepark 

Dairy Production Research Centre, Fermoy, Co. Cork. 


