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ABSTRACT 

 

Truup, T. Benchmarking of Energy Consumption in Estonian Dairy Farms . A thesis of 

professional higher education. − Tartu: EMÜ, 2014. 45 pages, 20 figures, 10 tables, 3 extras, 

format A4. In Estonian language. 

 

Dairy farm, energy consumption, water consumption, workforce need, direct input, research. 

 

This thesis examines and discusses of energy consumption in Estonian dairy farms with 

different size of livestock and different milking technologies. The research and poll was made 

and performed and the results were made. 10 dairy farms participated in the research. 

Comparison of different farms is made and recommendations will be given with feedback. 

Also the current situation of Estonian dairy production is explained and discussed. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

a – aasta 

     – diiselkütuse energeetiline tegur     =43,5 MJ/kg 

    – kütusekulu arvutamise tegur  =0,044 (gal) 

    – energia otsekulu kW·h 

EHF  – Eesti Holsteini tõug 

EPK – Eesti Punane tõug 

h – tund 

ha  – hektar 

LE  – lüpsmise elektrienergia kulu kW·h 

MLE  – muu laudasisene elektrienergia kulu kW·h 

    – traktori maksimumvõimsus hj 

    – keskmine töö tegemiseks kuluv diiselkütuse kogus l/kW·h 

    – traktori ja seadme kasutusaeg antud tööl h 

SE  – söötmise energiakulu kW·h 

SEE – sõnniku eemaldamise ja realiseerimise energiakulu kW·h 

SKE  – sööda käitlemise energiakulu kW·h 

VMS  – DeLaval automaatlüpsiseade „Voluntary milking system“ 

    – diiselkütuse tihedus kg/l,  

 

  



7 
 

SISSEJUHATUS 

Eestis toodetakse piima ülekaalukalt suurfarmides, kus on üle 100 piimaveise, erinedes 

suuresti naaberriikide farmidest, kus selges ülekaalus on väikese karjaga ettevõtted ning 

perefarmid. Sellise struktuuri väljakujunemine on tingitud paljudest põhjustest. Nendeks võib 

lugeda nii tõsiasja, et valdav osa Eesti põllumaast sobib hästi sööda kasvatamiseks, kui ka 

seda, et endiste NSVL majandite säilinud tootmishoonete kasutamine nõudis suure karja 

olemasolu. Kui piimatootmises täidab üha suuremat rolli masin ning füüsilist tööd jääb aina 

vähemaks, siis on tähtis teada, milliseid lisakulusid vastav tehnoloogia kaasa toob, et 

tootlikkus ja kasumlikkus oleksid võimalikult kõrged ning sisendeid kuluks võimalikult vähe. 

Oma iseäralikust tootmisstruktuurist lähtuvalt on meil naaberriikide kogemusi väga raske kui 

mitte võimatu rakendada, sest farmid on mõeldud suurtele karjadele ning nõuavad kaasaegset 

ja suurte mahtudega toimetulevat tehnoloogiat. 

Jõudluskontrollikeskuse andmete põhjal ületas piimaveiste arv 2014. aasta algul 97 tuhande 

piiri, mil Eestis oli 97 085 piimaveist ning keskmine aastane väljalüps lehma kohta küündis 

8416 kg-ni [2]. Need arvud näitavad, et Eesti piimatootja eesmärgiks on toota efektiivsemalt 

ning karja suurendamise asemel pööratakse tähelepanu pigem toodangule lehma kohta. 

Tootlikkuse suurenemine on jällegi tänavu suureks probleemiks, kuna Eestile määratud 

piimakvoot võib Põllumajandusministeeriumi prognooside kohaselt 5% võrra ületatud saada 

[4]. See toob tootjatele kaasa kvooditrahvi. 

Mitmete kirjandusallikate põhjal kulub ühe liitri piima tootmiseks 1,8–6,4 MJ energiat [8]. 

Arvestatud on nii otseseid kütuse- ja elektrienergiakulusid kui ka seadmete ja söötade  

valmistamiseks ja transportimiseks kulunud kaudseid energiakulusid. Energiakulu on 

võimalik vähendada peamiselt põllutööde arvelt efektiivsema tehnoloogia kasutamisel. 

Tööjõukulu mõjutab põllumajandusliku tootmisettevõtte majanduslikku edu samamoodi. 

Optimeerides tööd ning arvutades välja õiged tööajad, on võimalik rohkem tööd väiksema 

ajakuluga ära teha. Veekulu varieerub erinevates farmides lausa mitmekordselt. Kuna 

farmides on kasutusel oma puurkaevud, võidakse vett kasutada läbimõtlematult, kuid üha 

kasvava tootmismahu juures peab sellele suurt tähelepanu pöörama, et säiliks vee optimaalne 

kasutus ning veevarustuse jätkusuutlikkus. 
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1. ENERGIATARVE PIIMATOOTMISES 

1.1. Piimatootmine Eestis  

Eesti aladel on lehmi kasvatatud ja karjatatud piima saamise eesmärgil juba mitu tuhat aastat,  

mis näitab, et piim on eestlaste laual tuntud toiduaine. Kuna piimatootmise potentsiaali hea 

maa näol Eestis jagub, siis selle parima võimaliku kasutuse ja väärindamise puhul suudame 

hoida ja tugevdada oma piimamaa staatust, kus piimatootmine moodustab ligi 30% kogu 

põllumajandustoodangust [3]. 

Piimatootmise tipp-aastateks võib lugeda aastaid 1987 ja 1988, mil aastas toodeti ligi 1,3 

miljonit tonni toorpiima. Kohe pärast kõrgeima piimatoodangu saavutamist, hakkas see 

näitaja meeletu kiirusega kahanema. Sellise hüppelise languse põhjuseid on välja toodud 

mitmeid. Üheks tõenäolisemaks peetakse endise NSVL lagunemist. Sellega kaasnes nii 

piimaturu kadumine kui ka inflatsioon. Kõikide põhjuste mõjul ei tasunud piimatootmine nii 

suures mahus enam ära ning paljud ettevõtted kadusid ning ülejäänud tõmbasid tootmist 

koomale [1]. Eesti piimandussektoril on toiduainetööstuses suur osakaal. 2010. aastal 

moodustas see lausa 30%. Arvestades fakti, et veerandsada aastat tagasi toodeti Eestis 

koguseliselt kaks korda rohkem piima kui praegu, ning toiduvajadus maailmas üha kasvab, 

saab öelda, et Eestil on head võimalused piima ning selle erinevate toodete tootmismahtude 

suurendamiseks ja ekspordi osakaalu tõstmiseks [4]. Piimatoodangu mahtusid aastate lõikes 

iseloomustab joonis 1.1. 

 

Joonis 1.1. Piima kogutoodang aastas (milj. tonni) [3] 

Jõudluskontrollikeskuse (JKK) 2013. aasta aruandes seisab, et aasta keskmine piimatoodang 

lehma kohta tõusis 8416 kg-ni. See on 306 kg ehk 3,65% kõrgem tulemus kui 2012. aastal. 
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Lehma tõugude ja laktatsioonide jaotuses olid kõige suurema tootlikkusega Eesti Holsteini 

tõugu (EHF) teise laktatsiooni lehmad. Nende aastane keskmine piimatoodang oli 9023 kg. 

Eesti Punase tõu (EPK) lehmade kõrgeim toodang oli samuti teisel laktatsioonil ja võrreldes 

EHF lehmadega oli aastane toodang 9,9% madalam, ehk 8121 kg. [2] 

JKK poolt loetletud lüpsvatest lehmadest oli valdavas arvulises ülekaalus EHF tõugu 

piimaveised, keda oli kokku üle 56 tuhande, mis moodustab 79% kogu lehmade arvust. 

Võrreldes 2012. aastaga on see osakaal tõusnud 1% võrra. EHF-ile järgnes EPK tõugu veis, 

keda oli alla 15 tuhande, ning kelle osakaal kõikidest lehmadest oli 20% ja on langenud 

varasema aastaga võrreldes 1% võrra. Ülejäänud 1% moodustasid muud tõud ning see 

osakaal võrreldes 2012. aastaga on jäänud samaks. Eelpool mainitut iseloomustab joonis 1.2. 

 

Joonis 1.2. EHF ja EPK tõugu lüpsvate lehmade arv ja aasta toodang [2] 

Koos lehmade üleüldise arvuga langeb ka majapidamiste arv, kus piimaveiseid kasvatatakse. 

Kui aastal 2001 oli lehmipidavate majapidamiste arv üle 17 tuhande, siis aastaks 2010 oli 

nende arv langenud 3520-ni. Majapidamiste vähenemine aastate lõikes on esitatud tabelis 1.1. 

Tabel 1.1. Piimaveiste ja piimaveiseid pidavate majapidamiste arv aastate lõikes [3] 

 

Loomakasvatusega tegelevate majapidamiste arvu languse põhjuseid on raske hinnata. Üheks 

põhjuseks saab ilmselt lugeda ebasoodsaid majanduslikke tingimusi, kus väiketootjatel on 

üha raskem jätkusuutlikult majandada. Mitmed farmid on seisnud küsimuse ees, kas lõpetada 

tegevus või investeerida uutesse tehnoloogiatesse, karja suurendamisesse ning tootlikkuse 
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tõstmisesse. Kõik need tegevused on iga väike- kui ka suurtootja jaoks väga kulukad, 

mistõttu tihti otsustataksegi tegevuse lõpetamise poolt. 

Kuigi piimakvooti omavate majapidamiste arv pidevalt väheneb, siis samasugust lehmade 

arvu langust ei toimu, kuna üha suurem osakaal Eesti piimatootjaid omab suurt (üle 100 

lehma) karja. Karja suuruse järgi jaotatud ettevõtete arvu näitab joonis 1.3. 

Joonis 1.3. Erineva suurusega piimaveiste karjade osakaalud Eestis 2010. aastal 

Eesti piimanduse strateegiast 2012-2020 [4] selgub, et lautasid rekonstrueerinud või ehitanud 

ettevõtete piimatootlikkus on keskmisest kõrgem. 2011. aasta seisuga peeti uutes või 

rekonstrueeritud lautades 52,8% Eesti piimaveistest ning nad tootsid ligikaudu kaks 

kolmandikku kogu Eestis toodetud piimast (63,8%). Seega saab väita, et investeeringud on 

end tootlikkuse suurendamise seisukohast õigustanud. Teisest küljest kujutavad suured 

investeeringud endast ohtu, sest 2010. aastal moodustas suurtootjate võlakoormus keskmiselt 

54,1% nende vara väärtusest. See tähendab, et tootjate majanduslik edu sõltub suuresti piima 

kokkuostuhinnast [4]. Piima kokkuostuhind on aastate jooksul tõusnud ning seda isloomustab 

joonis 1.4. 
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Joonis 1.4. Piima kokkuostuhinnad aastatel 2003-2014 €/t [3] 

Kõrge tootikkus on ettevõtetele kasulik, sest kokkuostjale müüdav piimakogus on suur ning 

praegune hind hea. Teisest küljest võib liiga suur tootmine Eestile kaasa tuua määratud  

piimakvoodi piirkoguse ületamise. Piimakvoot on Euroopa Liidu ühtse 

põllumajanduspoliitika  meede, mis loodi, et takistada piima ületootmist. 2013/2014. aastal 

oli kvoodi täituvus 99%, kuid 2014/2015. aastaks prognoosib Põllumajandusministeerium 

kvoodi 5%-list ületamist [4]. Käesolevaks aastaks on Eesti riigile määratud 692 926 tonni 

ulatuses kvooti ning 2014. aasta 1. aprilli seisuga on sellest välja jagatud 678 203 tonni. See 

tähendab, et järele on jäänud 14 722 tonni ulatuses kvooti [5]. 

Kvoodi ületamine võib riigile tuua kvooditrahvi, mille suuruseks on 270 € iga kvooti 

ületanud tonni piima kohta. Riik nõuab seda trahvi individuaalsetelt kvooti ületanud 

piimatootjatelt. Praegusel hetkel loodavad piimatootjad kvootide suurendamisele või Euroopa 

Liidu poolt määratud trahvide maksmise tühistamisele [5]. 

Erinevad piimatootmisnäitajad on veerandsaja aasta jooksul märkimisväärse kiirusega 

langenud. Piimaveiste arv on langenud 67,9%, kogu toodetud piima kogus 40,8% ja loomi 

pidavate majapidamiste arv 79,3%. Kuigi tootmisharu on läbi teinud suure languse, on 

piimamajanduse osakaal Eesti toiduainetööstuses siiski kõige suurem (30%). Viimase 2-3 

aasta statistika näitab, et piimatootmine on leidnud enda miinimumtootmismahu. Kogu 

piimatoodangu maht hakkas tõusma 2010. aastal (tõus kuni 2013. aastani 11,3%) ning 

loomade arvu tõusu on märgata alates 2011. aastast (96,2 tuhat lehma 2011. aastal ja 97,9 

tuhat lehma 2013. aastal) [3]. Tänu siiani tehtud investeeringutele on tõusnud keskmine 
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piimatoodang lehma kohta, kuid kasvanud ka võlakoorem. Kui piimahind püsib või tõuseb, 

nagu viimastel aastatel, ei tohiks tootjatel laenude ja liisingute maksmisega probleeme 

tekkida. Kui aga suur tootlikkus toob kaasa kvooditrahvid, siis võib mitmetel tootjatel tekkida 

raskusi farmi majandamisel [5]. 

1.2. Piimatootmise arengusuunad 

Eesti piimanduse arengusuunad on kajastatud Põllumajandusministeeriumi poolt kavandatud 

ja koostatud strateegias aastateks 2012-2020. Peamised eesmärgid on piimaveiste arvukuse 

suurendamine, piimatootmise ja -tootlikkuse suurendamine ning ekspordi osakaalu 

suurendamine. Aastase kogutoodangu tõstmiseks ühe kolmandiku võrra praeguse keskmise 

väljalüpsi puhul, peab loomade arvu tõstma 33,5 tuhande lehma võrra. Prognoositava 19%-

lise väljalüpsi koguse kasvu puhul oleks see arv 12,2 tuhat lehma. Tootlikkuse 

suurendamiseks on vaja rekonstrueerida lautasid, suurendada nende mahtuvust ja 

energiatõhusust kaasaegsete tehnoloogiate näol. Samuti on vaja tõsta loomakasvatajate 

teadlikkust ning teaduse osakaalu söötmise ja geneetilise materjali parandamiseks [4]. 

Eelpoolmainitud näitajad on ka piimanduse konkurentsivõime suurendamise seisukohast 

tähtsad lülid [6]. Piima ja selle toodete eksporditurgu tuleb laiendada ja suurendada. 2010 

aastal moodustas ainuüksi Saksamaale ja Vene Föderatsiooni eksporditud kauba kogus 38,5% 

kogu piimaekspordist. Selline olukord ei ole parim, kuna nende riikide kaubandussuhete 

halvenemisel võib tootjatel tekkida turustamisallikate puudus. Kõige selle vältimiseks on 

tarvis leida üha uusi turge ja riike, kuhu piima ja piimatooteid turustada. Tänasel päeval jääb 

piimatööstussektoril saamata kuni 29,4 miljonit eurot, kuna vastav kogus toorpiima 

eksporditakse. Kasulik on piim väärindada Eesti siseselt [4]. 

Lisaks eelpoolmainitule on üheks arengusuunaks väikemajapidamiste arvukuse säilitamine, 

sealhulgas mahedana tootvate ettevõtete arvu suurendamine. Üha suureneva nõudluse tõttu 

mahedana toodetud põllumajandussaaduste järele ja maapiirkondade väljasuremise 

tõkestamiseks, rakendatakse riigipoolseid toetusi (MAK meede 2.3.2), julgustatakse 

väikeettevõtjaid ning piiratakse toetuste määrasid suurtootjatele. Suurimaks probleemiks 

mahetoiduainete tööstuses on kohaliku turu puudumine ja toodangu väike mitmekesisus. 

Nendest probleemidest väljapääsuna nähakse mahetootmise ja –töötlemise keskuste loomist, 

kus mahetoodang kokku kogutakse ja väärindatakse [7]. 
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1.3. Energiabilanss piimatootmisfarmis 

Energiat saab määrata mitmete mõõtühikutega. SI süsteemis on energiaühikuks džaul (J) ning 

kasutust leiavad ka muud ühikud, nagu näiteks kWˑh, mis on laialdaselt levinud 

elektrienergia kulude näitamisel, samas kui traktorite kulutatavat energiat on lihtsam ja 

arusaadavam esitada diiselkütuse kuluna (liiter, tonn). Energiakulu ei ole aga võrdne tehtud 

tööga, kuna energia muundamisel tekivad kaod. Lihastöö puhul on kasuteguriks 20% ja 

näiteks sisepõlemismootoril 45%, mis tähendab, et kogu küttes (toit või diiselkütus) olev 

energia ei muundu kasulikuks tööks ega soojuseks. Põllumajandustootmises on kasutusel 

energeetilise efektiivsuse mõiste, mis on tootmisel kulutatud energia ja tootes sisalduva 

energia suhtarv. Vähemalt taimekasvatuses peaks see arv jääma suuremaks kui üks, et tagada 

majanduslik edu ja jätkusuutlikkus. Erinevate põllumajandustoodete energeetilise efektivsuse 

suhtarvud on esitatud tabelis 1.2. 

Tabel 1.2. Põllumajandustoodete energeetilised efektiivsused [8] 

 

Piimatootmise madal efektiivsus ei näita, et piima pole otstarbekas toota, kuna toiduks 

ebakõlblik materjal (hein, silo) muudetakse toiduaineks (piim) [8]. 

Maailma üha suureneva rahvaarvu ja seetõttu ka toiduvajaduse tõttu peavad põllupidajad üha 

rohkem ja efektiivsemalt tootma. Energiakulude säästmine on üheks eelduseks, et toota 

efektiivsemalt ning enda konkurentsivõimet säilitada. Kõigepealt tuleks talus koostada 

energiaanalüüs. Segatootmise puhul tuleb analüüs läbi viia iga tootmisahela põhjal. Näiteks 

kui ettevõte kasvatab nii teravilja kui ka piimaveiseid, siis tuleb neid kahte tootmisliini 

iseseisvalt käsitleda. Tootmiseks sisestatavad energiavood kajastatakse arvude summana. 

Juurde võib arvestada ka kõrvalsaadused, milleks piimatootmise puhul võib olla sõnnik. 

Tootmiseks kulunud energia ja tootes sisalduva energia suhtarv näitab energeetilist 

efektiivsust. Tootmiseks kasutatav energia võib olla otsene või kaudne ja nende piire selgitab 

tabel 1.3. 
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Tabel 1.3. Otsene ja kaudne energiasisend 

 

Kaudset energiat tarbiti küll ettevõttest väljaspool, kuid seda sisestatakse 

põllumajandustoodete tootmiseks, mistõttu täpse ja adekvaatse tulemuse saamise jaoks oleks 

vaja ka neid kulusid arvestada. Käesolevas töös on autor arvestanud ainult otseseid sisendit, 

kuna uurimuse eesmärgiks on kaardistada farmis kasutavate tehnoloogiate elektri- ja 

fossiilenergiakulu. Piimatootmisettevõtte energiakulusid saab kõige lihtsamini vähendada 

põllutöödel kulutatud kütuse näol. Olenevalt operaatori juhtimisstiilist, võib traktori 

kütusetarve vastaval tööl erineda kuni 20% [8]. Otseste ja kaudsete kulude sisendeid, 

tarbimist ja väljundeid iseloomustab joonis 1.5. 
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Joonis 1.5. Näide piimatootmisfarmi energiatarbest ja -saadustest [12] (lk 140) 
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2. PIIMATOOTMISFARMI ENERGIA- JA VEETARVE 

2.1. Piimatootmisfarmi energiakulu 

Piimatootmiseks vajaminev energiahulk kujuneb söödatootmise, söötmise, lüpsmise, 

sõnnikueemaldamise, -ladustamise ja -kasutamise ning farmisiseste muude seadmete 

töötamise energiakulude summana. Kõige rohkem energiat kulub piimatootmises (84%) 

söödatootmisele, sellele järgneb farmisisene elektrikulu (8%) ning ehitistele ja nende 

hooldusele kuluv energiahulk (8%) [8]. 

Söödatootmisele kuluv energiahulk väljendub põllul tehtud tööde kestvusest ja tööseadmete 

võimsustest ning seega ka nende poolt kulutatud energiast. Farmisisene energiakulu koosneb 

kõikide farmisiseste elektrienergiat ja fossiilset energiat tarvitavate seadmete energiast. 

Elektrit tarbivad seadmed piima lüpsmisel ja jahutamisel, ruumide valgustamisel, kütmisel ja 

ventileerimisel ning ka sõnniku eemaldamisel ja mõnedel juhtudel ka söötmisel [8]. Farmi 

energiatarvet kujutab joonis 2.1. 

 

Joonis 2.1. Eesti piimatootmisfarmi energiatarbimise struktuur  [8] (lk 93) 

Piimatootmisfarmi energiakulusid on korduvalt uuritud, kuna see on päevakajaline teema. 

Mitmetest uurimustest (1998-2009) selgub, et mahetootmises varieerub energiasisend 1 kg 

piima tootmiseks 2,1 MJ–4,4 MJ vahemikus. Tavatootmise puhul võib see näitaja jääda 1,84 

MJ ja 6,4 MJ vahele. Nii suured erinevused (tavatootmine – 3,47-kordne ja mahetootmine – 

Põhikarja söödad  

70% 

Noorkarja söödad 

14% 

Farmisisene 

elektrienergia 

 8% 

Söötmine 

 6% 
Hooned 

 2% 

Masinad 

<1% 
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2-kordne) võivad olla tingitud piimatootjate tootmistehnoloogiatest ning samuti uurimuse 

läbiviimise meetodist ning täpsusest [8].  

Farmisiseselt on kõige suurem elektritarve lüpsmisel (25%), mis on ka õigustatud, kuna 

kaasaegne ja parim tehnoloogia nõuab stabiilseks lüpsmiseks mitmeid seadmeid, tänu millele 

kvaliteetset piima lüpsta [14]. Lüpsmisele järgneb vee pumpamise ja soojendamise 

elektrienergia (12%). 10% elektrienergiat kulub farmi ruumide sh. lüpsimasinate, põrandate 

ja ruumide kütmiseks. Sõnnikueemaldamisele kulub 7% ja ruumide ventileerimisele 5% 

elektrienergiat. Ülejäänud 41% elektrienergiat moodustavad muud tarbijad. Väidetavalt 18% 

sellest kulub lauda sisevalgustusele [9]. Ülejäänud kulub välisvalgustusele, kontori- ja 

olmeseadmetele ning pistikupesade kaudu tarbitavale energiale – näiteks küttekehad, pesurid, 

raadiod jm. Farmisisese elektrienergia tarbimise jaotumist iseloomustab joonis 2.2. 

 

Joonis 2.2. Farmisisese elektritarbimise struktuur [8] 

  

2.2. Piimatootmisfarmi veekulu 

Vesi on aine, mille järgi on loomakasvatuses vajadus 365 päeva aastas. Eelkõige läheb tarvis 

kvaliteetset joogivett, et loomadele oleks tagatud heaolu. Lisaks joogiveele kulub ka 

märkimisväärne hulk nn. tehnoloogilist vett lüpsiseadmete pesuks ning lauda ja töötajate 

pesemiseks. Mõnel juhul kasutataks vett ka sõnniku vedeldamiseks lauda ristikanalis. 

Muu 
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Vee pumpamine ja 
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Erinevas vanuses lehmad võivad joogiks tarbida 2-200 liitrit vett ööpäevas, seega on tähtis, et 

erinevate vanustega lehmadele on tagatud piisav vee tootlikkus jooturite poolt [11]. Vee 

tarbimist lehmade vanuse puhul näitab tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Erineva vanuse ja piimatootlikkusega veiste ööpäevane vee tarbimine [11] 

 

Tehnoloogilise vee kulu sõltub paljudest teguritest, nagu lüpsiseade, jahutusseadme suurus, 

töötajate arv ja sõnniku vedelsus. Lüpsiseadme puhul kulub vett eelkõige seadme 

puhastamisele. Robotlüpsi puhul kulub vett märgatavalt rohkem kui lüpsiplatsi puhul. 

Tehasepoolse soovitatud loomade arvu puhul roboti kohta tarbib DeLaval VMS 700-900 

liitrit vett ööpäevas. Kui robot loputab piimaga kokku puutuvaid sõlmi pärast igat lüpsi, siis 

platsilüpsil seda ei tehta. Lüpsiplatsil esineb suur veekulu ooteala ja lüpsiplatsi kõrval asuva 

ala põranda pesul pärast lüpsi. Keskmiselt kulub iga lehma lüpsiks vähemalt 17 liitrit sooja 

vett ööpäevas [8]. 
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2.3. Energiakulu arvutamise metoodika 

Põllul tehtud tööks kulunud keskmine kütusehulk arvutatakse valemiga [10]: 

                          (2.1) 

kus 

    on keskmine diiselkütuse kogus l/kW·h; 

   - traktori maksimumvõimsus hj; 

   - kütusekulu arvutamise tegur  =0,044 gal/hj h; 

 3,785 – gallonite liitriteks teisendamise tegur; 

 0,745 – hobujõudude kilovattideks teisendamise tegur. 

Keskmise tööks kulunud diiselkütusekulu järgi avaldub energia otsekulu [13]: 

                          (2.2) 

kus 

    on energia otsekulu kW·h; 

     – diiselkütuse energeetiline koefitsient     =43,5 MJ/kg; 

   – diiselkütuse tihedus   = 0,82 kg/l; 

    – kogu kütusekulu vastaval tööl l/h; 

    – traktori ja seadme kasutusaeg antud tööl h; 

 0,2778 – megadzaulide kilovattideks teisendamise tegur. 
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3. ENERGIATARBE ANALÜÜS 

3.1. Küsimustiku koostamine 

Farmide energia-, vee- ja tööjõukulu võimalikult täpseks arvestamiseks ja loendamiseks 

koostati küsimustik. Küsimused on esitatud tootmishoonete, sööda käitlemise seadmete, 

lüpsitehnoloogiate, söötmises osalevate seadmete, sõnnikumajanduse ning tööjõu kohta.  

Tehnoloogiat puudutavad küsimused esitati tabelina, kuhu märgiti kõik vastavas töös 

osalenud seadmed, võimsused ja tööajad aastas. Täidetud küsimustiku näide on esitatud 

LISAS 1.  Näide tehnoloogia kirjeldamise tabelist on joonisel 3.1. 

Joonis 3.1. Tabel seadmete tööaja kirjapanemiseks 

3.2. Küsitluse läbiviimine 

Kontaktid küsitluses osalenud farmidega loodi autori praktika ajal piimatootmisfarmides. 

Lisaks saadi kontakte ka lüpsitehnoloogiat vahendava ettevõtte (DeLaval OÜ) 

müügiesindajalt. Kõikidele kontaktidele saadeti e-kiri, teavitamaks tudengi ühendusevõtmise 

põhjusest ning diplomitöö eesmärgist. Ca 30-le saadetud e-kirjale vastati kahel juhul. Seetõttu 

pidi ette võtma personaalsema lähenemise. Järgnes kõne farmi juhatajale, et üle selgitada 

tudengi kavatsused. Juhataja nõusolekul lepiti kokku kohtumise aeg, et küsimustik koos ära 

täita. Töö koostaja saab väita, et mida paremal majanduslikul järjel oli ettevõte, seda suurem 

huvi oli neil kohtuda ning küsitlust täita. Kõik küsitluses osalejad on huvitatud tagasiside 

saamisest. 

Küsitluses osalenud farmid on grupeeritud lehmade arvu ning lüpsitehnoloogia järgi. 

Moodustati neli gruppi karja suuruse järgi ning need omakorda poolitati olenevalt 

lüpsitehnoloogiast. Kõige rohkem osales uurimises farme, kus kogu karja suurus on 301 ja 

600 veise vahel ning lüpsitehnoloogiaks lüpsiplats. Seal esines kolm juhust. Esimeses, kõige 

väiksema loomade arvuga ja robotlüpsiga grupis esines kaks juhust. Kõikides ülejäänud 

gruppides esines üks juhus. Täpsemate tulemuste saamiseks on vajalik rohkemate juhuste arv 

vastavas grupis. Grupeerimist iseloomustab Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Seirefarmide grupeerimise süsteem 

 

*Kuni 300-pealise karjaga ning lüpsiplatsiga farmi uurimises ei osalenud 

3.3. Küsitluse tulemuste sisestamine ja uurimine 

Kõik küsimustikud olid täidetud paberkandjal, mistõttu oli andmetöötluseks vaja need 

sisestada arvutisse. Microsoft Exceli programmi loodi näidisleht, kus on olemas kõik 

sarnased, kuid täiustatud ning eelloodud valemitega tabelid. Näidis andmete sisestamise 

tabelist on joonisel 3.2. 

 

Joonis 3.2. Microsoft Excel programmis loodud andmete sisestamise näidis 

Lisaks algandmete täpseks kajastamiseks loodi ka tabel, kuhu koonduvad kokku kõik 

erinevate valdkondade elektri- ja fossiilkütuseenergia kogukulud ning erienergia kulud 

piimaühiku tootmiseks (joonis 3.3.). 
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Joonis 3.3. Lõpptulemusi koondav tabel 

Andmete uurimisel leitakse erinevate jaotusgruppide keskmised otsesed energia-, vee- ja 

tööjõukulud vastavas valdkonnas. Kokkuvõtteks esitatakse ka kõikide farmide keskmised 

tulemused, et võrrelda erineva grupi farme ning mõista, kas ettevõttes tarbitakse keskmisest 

rohkem või vähem energiat.  
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4. UURIMISTULEMUSED LOOMADE ARVU PÕHJAL 

4.1. Seirefarmide andmed 

Tabel 4.1. Uurimises osalenud farmide ülevaade 

 

Kõik uurimises osalenud paaritu grupiarvuga farmid kasutasid automaatlüpsi seadet DeLaval 

VMS. Ühe seadme kohta oli keskmiselt farmides 57 lüpsvat lehma, mis tähendab, et 

keskmine täituvus on tootjapoolses soovitatud vahemikus (55-65 lehma roboti kohta). Kõige 

vähem on lüpsvaid lehmi seirefarmis G3, kus ühe roboti kohta oli laudas 44 lehma ning 

roboti täituvus oli 73,3% tehasepoolsest soovitusest. Kõige enam esines lehmi farmis G5.1, 

kus ühe roboti kohta oli 67 lüpsvat lehma ning tehasepoolse soovitusega võrreldes oli 

täituvus 111%. Keskmine lüpsikordade arv ööpäevas robotlautades on 2,68. Lüpsiplatsi ühe 

koha kohta oli lautades 13-19 lehma. Kõik lüpsiplatsiga farmid kasutasid kolmekordset lüpsi. 

4.2. 300 ja vähema pealise karjaga farmide sisendite kulud 

Kuni 300-pealise karjaga farme osales uurimises kaks. Mõlemad kasutasid lüpsmiseks 

DeLaval VMS süsteemi. Farm G1.1 ostis sisse sööda käitlemise, söötmise ja sõnniku 

realiseerimise teenused ning põllul tehtava töö energiakulu ei olnud võimalik määrata. Farm 

G1.2 teostas kõik tööd iseseisvalt. Farmid asuvad üksteisest ca 20 km kaugusel. G1 farmide 

energiakulude osakaalu iseloomustab joonis 4.1. 
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Joonis 4.1. Kuni 300-pealise karjaga seirefarmide energiakulude osakaal: SEE – sõnniku 

eemaldamise ja realiseerimise energiakulu, SKE – sööda käitlemise energiakulu, SE – söötmise 

energiakulu, LE – lüpsmise energiakulu, MLE – muu laudasisene energiakulu 

Farmi G1.1 kõige suurem mõõdetud energiakulu oli SE, ehk söötmise kulu – 42%. 

Söötmisteenus osteti sisse naaberfarmist ja söödeti naaberfarmi iseliikuva söödamikseriga. 

Järgnes lüpsmine 39%-ga ning muud laudasisesed kulud 19%-ga. Talus G1.2 osutus kõige 

suuremaks energiakuluks sõnniku eemaldamine, ladustamine ja realiseerimine (29%). 26% 

kogu tarbitavast energia otsekulust nõudis sööda käitlemine. Söötmisele kulus 20% 

sisendenergiast ning sellele järgnesid lüpsmise elektrienergiakulu (17%) ning muud 

laudasisesed kulud (8%). Kui võrrelda G1.1 kulusid vastavate G1.2 kuludega, siis on 

protsentuaalselt kulude osakaalud suhteliselt sarnased (erinevus kuni kaks protsendipunkti). 

Joonis 4.2. näitab farmide energiakulude suurusi. 
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Joonis 4.2. Farmide energiakulud 

Farmis G1.1 kasutati kokku 315 MW·h energiat aastas ning farmis G1.2 585 MW·h. 

Mõlemas farmis on kasutusel automaatlüpsisüsteem. G1.1 omas nelja robotit ning G1.2 

kahte. Esimeses farmis on 300 lehma, kellest 207 lüpsavad. Selline loomade arvu vahekord 

on tekkinud, kuna laut on uus ning noorkarja pole rohkem peale kasvanud. Teises farmis on 

napilt alla 300 lehma, ning lüpsvaid lehmi 128. Selline karja struktuur on jätkusuutlik, sest 

noorkarja suhe lüpsikarjaga on 2,34. Lüpsmisele kuluv energiakulu on suurem nelja robotiga 

laudas. See on ka loogiline, kuna lüpsmas käib rohkem lehmi ning kasutatakse rohkem 

seadmeid. Samas ei ole aga erinevus kahekordne, nagu on robotite arv. Uurimusest selgub, et 

suurem laut on kokkuhoidlikum lüpsmisele kuluva energiakoguse poolest, kuid see ei pruugi 

olla kindel tõsi, kuna selles suurusklassis osales liiga vähe farme. Muud laudasisesed kulud 

oli sarnases osakaalus, mis on samuti loogiline, kuna suuremas laudas on rohkem elektrit 

tarbivaid seadmeid nagu näiteks valgustuslambid. Teisi kuluvaldkondi nagu sõnniku 

eemaldamine ja sööda käitlemine ei saa võrrelda, kuna farmis G1.1 osteti need teenused sisse. 

Tuleb ka arvestada et farmi G1.1 kulud on pidevalt suurenevad, kuna laut avati 2013. aasta 

lõpul, ning täituvus pole veel täielik. Farmide sisendeid piimaühiku kohta iseloomustab tabel 

4.2. 

Tabel 4.2. Kuni 300-pealise karjaga seirefarmide vee-, energia- ja tööjõukulu 

 

Mõlema kuni 300-pealise karjaga grupis on aasta keskmine piima väljalüps lehma kohta 

suhteliselt sarnane (erinevus ca 300 kg aastas). Suurem erinevus (1700 tonni) esineb vee 

tarbes. Sellest lähtuvalt on ka ökoloogiline jalajälg mõnevõrra erinev, kui ühe tonni piima 

tootmiseks kulub 7,1 tonni vett. Energiat tarbiti famis G1.2 270 000 kWˑh aastas rohkem. Ei 

tohi aga unustada, et farmis G3.1 osteti söödad ja sõnniku realiseerimine teenustööna, mitte ei 

sooritatud neid töid ise. Farmis G1.2 kulub aastas 675 töötundi vähem, kuid tööjõu erikulu on 
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2,2 tunni võrra suurem. Põhjuseks on aastas toodetav piimakogus, mis farmis G2.1 on 40% 

madalam ning lüpsvaid lehmi on 39% vähem. 

4.3. 301-600 pealise karjaga farmide sisendite kulud 

Käesolevas suurusjärgses grupis esines nii robotlaut, lüpsiplatsiga laut kui ka endiselt 

torusselüpsi kasutav laut. Piimatootmisüksuste karja suurus varieerus 327 ja 440 vahel. Kõik 

farmid asusid üksteisest enam kui 20 kilomeetri kaugusel. Energiakulude jaotumist näitab 

joonis 4.3. 

 

Joonis 4.3. 301-600 pealise karjaga farmide energiakulude osakaal: SEE – sõnniku 

eemaldamise ja realiseerimise energiakulu, SKE – sööda käitlemise energiakulu, SE – söötmise 

energiakulu, LE – lüpsmise energiakulu, MLE – muu laudasisene energiakulu 

301-600 pealise karjaga farmidest esines üks juhtum G3.1, kes ei tegelenud kõikide töödega 

ise. Sisse osteti kõik söödad, söötmisteenus ja sõnniku realiseerimise teenus. Söötmine oli 
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korraldatud naabertalust renditud iseliikuva söödamikseriga. Ülejäänud andmeid ei olnud 

võimalik määrata. Näha on, et ülejäänud farmides (G4.1, G4.2, G4.3) on ühtlaselt suurimaks 

energiakuluks söötmine, vastavalt 31, 30 ja 31%. Farmis 4.1 oli järgnev suurim energiakulu 

SEE – 28%, samas kui farmides G4.2 ja G4.3 oli suuruselt teine energiakulu valdkond sööda 

käitlemine (28%). Farmides G4.1 ja G4.3 olid sõnnikumajanduse energiakulud 

protsentuaalselt sarnased, vastavalt 26% ja 27%. Kõikides farmides on väga erinev 

lüpsmisele kuluv energiakulu. Üheks põhjuseks saab kindlasti lugeda erinevate 

lüpsitehnoloogiate kasutamist. Kõige madalam sõnnikumajanduse energiakulu esines 

seirefarmis G4.2, hõlmates kõigest 16% kogu otsesest energiakulust. Muud laudasisesed 

energiakulud olid farmides G4.3 ja G4.2 protsentuaalselt võrdsed. Kogu energiakulusid 

kajastab joonis 4.4. 

 

Joonis 4.4. Farmide energiakulud 

Andmete põhjal saab väita, et samas suurusjärgus farmide energiakulud erinevad üpris 

suuresti. Farm G3.1 jääb uurimusest suures osas välja, kuna mõned tööd osteti teenusena 
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sisse. Kõige suurem aastane energiakulu esines farmis G4.2 – 1073 MWˑh aastas. 970 MWˑh 

energiat kulus farmis G4.3 ning 753 MWˑh farmis G4.1. Farmi G3.1 kogukuluks on 315 

MWˑh, kui arvestatud ei ole sööda ja sõnniku käitlemise energiakulusid.  

Kõige väiksem lüpsmisele kuluv energiakulu esines torusselüpsi kasutaval farmil G4.3, muud 

kulud olid seal farmis aga suhteliselt kõrged. LE oli kõige suurem ning peaaegu võrdne 

robotlaudas ning 2x7 kalasaba lüpsiplatsil, vastavalt G4.2 ja G3.1.  

Söötmise energiakulu oli kõige madalam robotlaudas G3.1, kust renditi naabri iseliikuvat 

mikserit. Järgnes farm G4.1, kus kasutati traktorit mikseriga ning laadimiseks 

teleskooplaadurit. Farmides G4.2 ja G4.3 kasvasid söötmise energiakulud hüppeliselt. Farmis 

G4.2 kulub söötmisele ööpäevas viis tundi, kui teistel sama grupi farmidel kulub selleks 3,5 

tundi. Lühendades söötmisele kuluvat aega 1,5 tunni võrra päevas on võimalik kokku hoida 

104 MWˑh energiat, mis diiselkütusekuluna on üle 20 tonni aastas ning rahas üle 20 tuhande 

euro. Nii G4.2 kui G4.3 farmi energiakulude suurust mõjutas ka allapanu, milleks oli põhk, 

ning mis tuli purustada. 

Sõnnikumajanduse energiakulu oli suurim farmis G4.3. Ülekaalukalt suurim energiakulu 

tulenes tahesõnniku kasutamisest. Laudast eemaldati sõnnik minilaaduriga, mis aastas tarbib 

üle 45 MWˑh energiat, samas kui vedelsõnniku eemaldamise kulud kuni mahutisse 

pumpamiseks on sama grupi farmides 24-28 MWˑh aastas, ning robotlaudas kulus andmete 

põhjal läga eemaldamiseks laudast aastas 4 MWˑh energiat.  

Sööda käitlemise energiakulu erines farmides kuni 2,6-kordselt. Farmis G4.1 kasutati kõige 

vähem – 133 MWˑh energiat, samas kui farmis G4.2 tarbiti sööda käitlemiseks 344 MWˑh 

energiat. Ökonoomsemas farmis kasutati väikeste võimsusega traktoreid ning põllud asusid 

keskmiselt 5 km raadiuses, samas kui farmis G4.2 kasutati väga palju erinevaid ja erinevate 

võimsustega traktoreid ning ka silokombaini. Saab järeldada, et sööda käitlemise 

energiakulusid on võimalik vähendada optimaalsete seadmete rakendamisel. Farmi G4.3 SKE 

jäi kahe kõrvaloleva farmi vahele. Farmide erikulusid kajastab tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. 301-600 pealise karjaga seirefarmide vee-, energia- ja tööjõukulu 

 

Tabelist selgub, et kuigi kogu veekulu aastas erines farmiti kuni kaks korda, siis vee erikulu 

erines tunduvalt vähem. Kõige rohkem vett kulus piima tootmiseks robotlüpsilaudaga farmis. 

Seda saab lugeda õigeks, kuna roboti iseärasuse tõttu (loputus pärast igat lüpsi) on veetarve 

suurem, kui mistahes muul lüpsitehnoloogial. Energiakulu erines kuni kolmekordselt ning 

energia erikulu veel rohkem. Robotlauda energiakulu on madal, kuna sööda tootmine ning 

sõnniku realiseerimine ostetakse teenustööna sisse. Farmi G4.1 kogu energiakulu on 30% 

madalam kui farmi G4.2 energiakulu, samas kui energia erikulud on kõigest 6% madalamad. 

Farmis G4.1 on lüpsvaid lehmi 100 pead vähem kui farmis G4.2, ning aastane kogutoodang 

27% väiksem. Tööjõukulu poolest olid lüpsiplatsidega laudad ning torusselüpsiga laut 

suhteliselt võrdse töötundide kasutusega. Torusselüpsiga laudas on aga kõrge tööjõu erikulu, 

kuna kahekordse lüpsi puhul on piimatoodang madal. Rohkem kui kaks korda vähem 

töötunde kasutati farmis G3.1. Samas ei toodetud selles farmis ise silo ega realiseeritud 

sõnnikut. 

4.4. 601-1000 pealise karjaga farmide sisendite kulud 

Vastavas grupis osales uurimuses kaks farmi. Ühes laudas oli kasutusel robotlüps viie 

robotiga ning teises laudas paralleellüpsiplats ning haigeid lehmi lüpsti torusse. Robotlaudaga 

farmis oli karja suurus 730 ning platsilüpsiga laudas 740. Farmide kaugus on linnulennult 60 

kilomeetrit. Energiakulude jaotumist näitab joonis 4.5. 
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Joonis 4.5. 601-1000 pealise karjaga farmide energiakulude osakaal.  

Jooniselt selgub, et erinevate valdkondade tegevustes pole sarnasusi. Kui farmis G5.2 on 

kõige suurem osakaal SEE-l, siis farmis G6.1 on selleks sööda käitlemine. Suur kulu  

SKE-s tuleneb tehnoloogia valikust. Kasutusel on silo kogumine kogurkärudega kui ka 

silokombainiga, seejärel transporditakse siiski kogurkärudega, mis ei ole otstarbekas. Farmis 

G5.1 kasvatatakse loomade sööda tootmiseks 300 ha maad, ning farmis G6.1 520 ha. Kuna 

loomade arv on peaaegu sama, siis saab öelda, et farmil G5.1 on kasutada viljakamad maad. 

LE oli suurem robotlaudas (14% kogukuludest). Platsilüpsiga laudas oli see osakaal 8%. 

Farmide kogu energiakulu kajastab joonis 4.6. 

 

Joonis 4.6. Farmide energiakulud 

 

Selle grupi farmide otsesed energiasisendid erinesid peaaegu kaks korda. Robotlüpsi 

kasutava farmi G5.1 kogukulud on 1011 MW·h aastas ning võrreldava farmi G6.1 kulud 
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olid 1988 MW·h aastas. Nii suur kulude erinevus tekib ilmastiku erinevuse, tootmishoonete 

arvu ning kasutatavate tehnoloogiate tõttu. SKE-d erinesid 2,75-kordselt. G5.1-s kasutati 

suure tootlikkusega masinaid ning põllud asusid 7 km raadiuses, samas kui G6.1-s kasutati 

kahe erineva tehnoloogia põimimist ning põllud asusid kuni 15 km raadiuses. Suurimaks 

mõjutajaks on sööda käitlemiseks kulunud aeg. Farm G5.1 suutis kogu sööda koguda 14 

ööpäevaga, samas kui farmis G6.1 kulus selleks 32 ööpäeva. Suurem töö tegemiseks 

kulunud aeg on peamiselt tingitud rohumaa tootlikkusest. Energiakulude vähendamiseks 

sööda käitlemisel tuleb rohumaade kvaliteeti ja saagikust suurendada, et suure 

tootlikkusega tehnoloogia töötaks maksimaalsel võimsusel. 

Sõnnikumajandusele kuluv energiahulk oli mõlemas farmis suhteliselt võrdne. Farmis G6.1 

kulub 2,3 korda rohkem energiat söötmisele kui farmis G5.1. Farmis G6.1 kulus 63% SE-st 

frontaallaaduriga traktori tööle. Iga päev tegi traktor söötmiseks tööd seitse tundi. Samuti 

oli traktori võimsus selle töö jaoks liiga suur (135 hj). Energia kokkuhoiu mõttes peaks 

traktori asemel kasutama teleskooplaadurit, mille tööorgan mahutab rohkem materjali, on 

väiksema võimsusega (100 hj) ning parema manööverdamisvõimega. Nii saab vähendada 

tööaega. Lüpsmisele kuluv energiahulk oli ka selles grupis suurem robotlüpsiga farmis. 

Lüpsile kulub aastas 180 MWˑh energiat, mis on 14% rohkem kui lüpsiplatsiga laudas.  

 

Tabel 4.4. 601-1000 pealise karjaga seirefarmide vee-, energia- ja tööjõukulu 

 

Piimatoodang lehma kohta aastas erineb farmides 700 liitri võrra aastas. Tootlikumad lehmad 

on robotlaudas. Mõlema farmi keskmine toodang on suurem Eesti keskmisest (8416) [2]. 

Suurema energiakuluga laudas G6.1 kasutati ka enam kui kaks korda rohkem vett, kui 

robotlaudas, see tulemus tundub olevat vastuoluline, kuna eelmistes suurusgruppides on 

suurim veekulu olnud robotlautadega farmides. Farmis G6.1 vee erikulu 43% suurem kui 

robotlaudas. Tööjõukulu erines enam kui kaks korda, olles farmis G6.1 43 tuhat tundi ja 19 
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tuhat tundi robotlaudas. Tööjõu erikulu oli robotlaudaga farmis 4,7 h ja platsilüpsiga farmis 

8,4 h. Peamine tööjõukulu erinevus tuleneb laudatöötajate (karjakud ja lüpsjad) töötundide 

arvelt, kes robotlaudas peavad tunduvalt vähem tööd tegema. 

Peamised kulude erinevused tekkisid farmides muldade kvaliteedi ning tööde tehnoloogiate 

erinevusest. Robotlaudaga farm kasutas 1,7 korda vähem maad sööda tootmiseks, mis näitab 

et mullad on viljakad ning agrotehnilised võtted head. Suur erinevus söötmises on seotud 

tootmishoonete arvuga ja seadmete valikuga. Farmis G6.1 pidi sööta transportima kolme 

lauta, ning  farmis G5.1 kahte lauta. Sööda laadimiseks mõeldud masin on üleliia võimsa 

mootoriga ning ebapiisava tootlikkusega. Sõnniku eemaldamise energiakulude vähendamine 

nõuab lauda ümberehitust. Tuleb rajada uued sõnnikukäigud ning lamamismatid, et 

allapanumaterjali kogust vähendada. 

4.5. 1000 ja enama pealise karjaga farmide sisendite kulud 

Käesolevas grupis on uurimisel kaks piimatootmisettevõtet. Ühel neist on lehmade 

lüpsmiseks lüpsikarusell ning teises farmis on kasutusel lüpsirobotid ning torusselüps. 

Loomade koguarv on suhteliselt sarnane. 1190 lehma on robotlaudaga farmis ja karuselliga 

lüpsvas farmis 1210. Farmid asuvad üksteisest ca 20 kilomeetri kaugusel. Piimatoodangu 

poolest on farmid erinevad. Robotlaudaga farmis on kasutusel ka vana laut, kus lüpstakse 

torusse. Torusselüpsi võib lugeda üheks peamiseks põhjuseks, miks kogu farmi keskmine 

piimatoodang lehma kohta ööpäevas on madal. See omakorda tõstab ka energiasisendi mahtu 

ühe piimaühiku tootmiseks. Farmide energiakulude jaotumist ja osakaale selgitab joonis 4.7. 
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Joonis 4.7.1000 ja enama pealise karjaga farmide energiakulude osakaal: SEE – sõnniku 

eemaldamise ja realiseerimise energiakulu, SKE – sööda käitlemise energiakulu, SE – söötmise 

energiakulu, LE – lüpsmise energiakulu, MLE – muu laudasisene energiakulu 

Mõlemas farmis kulub kõige rohkem energiat sõnnikumajandusele. Järgneb SKE, vastavalt 

32 ja 20%. Farmis G8.1 on suur osakaal (20%) muude seadmete poolt tarbitaval energial, 

kuna igapäevaselt kasutatakse farmis väikelaadurit erinevate tööde tegemiseks.  

Suur erinevus (30%) söödakäitlemiskuludes tuleneb erinevate tehnoloogiate kasutamisest. 

Farmis G7.1 kasvatatakse rohttaimi loomade söödaks 850 hektaril ja vaalutatud rohumassi 

üleskorjamiseks ja purustamiseks kasutatakse silokombaini. Farmis G8.1 kasutati sama töö 

jaoks kolme, traktori haakes silo kogurkäru. Silo ja heina koguti 710-lt hektarilt. Sööda 

kogumiseks kulus esimeses farmis 39 tööpäeva ning G8.1-s 33 päeva. Lisaks tehnoloogiate 

erinevusele mõjutab sööda käitlemise aega ka sööda tootmiseks kuluv põllumaa pindala. 

Võimsa silokombaini kasutamise eesmärgiks on sööda tootmiseks kuluva aja vähendamine, 

kuid tänavu aastal seda näha ei ole. Tööaja lühendamine on võimalik vähemalt ühe silo 

transportiva traktori ja haagise juurdehankimisel, et kogu söödamaterjal saaks kiiremini 

põllult hoidlasse. Energiakulude suurusi iseloomustab joonis 4.8. 
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Joonis 4.8. Farmide energiakulud 

Farmis G7.1 kulub aastas vajamineva söödakoguse käitlemiseks enam kui kaks korda rohkem 

energiat kui farmis G8.1. Peab ka märkima, et 20% sellest energiast moodustas ainuüksi 510 

hj-lise silokombaini tööks kulunud energia. Selline energiakulu peaks olema õigustatud 

tööaja kokkuhoiuga, kuigi 2013. aasta tulemuste põhjal oli tööaeg kuue päeva võrra pikem 

kui võrdluses olevas farmis. Suure tõenäoususega on põhjus rohumassi transpordi ajas, ehk 

ebapiisavas transpordiseadmete olemasolus ja kasutuses. Teine suur kuluartikkel farmis G7.1 

on silo sõtkumiseks kasutatavad vene  traktorid, mis on küll rasked ja sõtkumiseks suure 

massi tõttu sobivad, kuid väga energiakulukad. Energia kokkuhoiu saavutamiseks tuleks töö 

nendega lõpetada ning kasutada väiksema võimusega masinaid, mille külge on võimalik 

paigaldada lisaraskusi silo efektiivseks pressimiseks. 

Ka sõnnikumajandusele kuluv energiakulu oli farmis G7.1 suurem, kusjuures peab märkima, 

et arvestatud on ainult tahesõnniku kogumise ja realiseerimise energiakulusid kuna 

vedelsõnniku transport ja realiseerimine ostetakse sisse teenustööna. Farmis G8.1 on 

kasutusel lägapütid sõnniku transportimiseks põllule, kus teeb tööd lägalaotur. Nende farmide 

kogukulud ja erikulud on esitatud tabelis 4.5. 
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Tabel 4.5. 1000 ja enama pealise karjaga seirefarmide vee-, energia- ja tööjõukulu 

Farmis G7.1 piimatoodang on tunduvalt madalam kui võrdluses oleval farmil. Selle 

põhjuseks on endiselt suures osas torusselüpsi kasutamine. Farmi veekulu poolest on 

robotlaudaga farm G7.1 suhteliselt kokkuhoidlik. Nii nagu eelmiseski grupis, on 

robotlaudaga farmides veekulu ning vee erikulu tunduvalt väiksem kui platsilüpsiga farmis. 

Seega saab järeldada, et suure karjaga robotlaudaga farmid on vee kokkuhoiu mõttes 

tunduvalt säästlikumad. 

Energia kogu- ja erikulu poolest on farm G8.1 säästlikum kui võrdluses olev farm. Kuigi 

kogukulu erineb vähem kui 20% võrra, siis erikulu erinevus on  29%, mis tuleneb farmi G7.1 

madalast tootlikkusest lehma kohta aastas, sest lüpsvate lehmade arv on selles farmis 70 võrra 

suurem. 

Farmis G7.1 kulub ühe tonni piima tootmiseks 10,2 inimtöötundi. Seda näitajat suurendab ka 

madal tootlikkus. Kõige suurema tööjõu osakaalu (17 400 h) moodustasid karjaku ülesandeid 

täitvad töölised. Suuruselt järgmised kulud esinesid tööde jaotamises (juhtimises) ning 

söötmises. Üllatavalt kulus kõige vähem tunde sööda käitlemisel, mis oli aga suurim 

energiakuluallikas selles farmis. Kokkuvõtteks saab öelda selle grupi kohta, et G8.1 

energiakulu ja tööjõukulu olid madalamad kui kõrvalolevas farmis. Selle põhjuseks on 

optimaalsem põllutöö tehnoloogia valik ning ka sõnniku vedelsus. Farmis G7.1 on võimalik 

energiakulusid vähendada tehnoloogia täiustamise, torusselüpsi tehnoloogiat kasutavate 

lautade töö lõpetamise ning tööjõukulude vähendamise abil. Farmis G8.1 on otstarbekas 

vähendada muude kulude osakaalu, ning ka veekulu. 
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5. UURIMISTULEMUSED LÜPSITEHNOLOOGIA PÕHJAL 

Kui peatükis 4 kajastati uurimustulemused loomade arvu põhjal grupeeritult, siis käesolevas 

peatükis analüüsib autor tulemusi lüpsitehnoloogia põhjal. Erineva loomade arvuga, kuid 

sarnase lüpsitehnoloogiaga (robotlüps, platsilüps) farmid on omaette grupis ning nende 

kulusid võrreldakse kogu grupi keskmisega. Kõikide uurimuses osalenud farmide erikulud on 

esitatud LISAS 2 ja kogukulud LISAS 3. 

5.1. Robotlüpsi kasutavate farmide kulud 

Robotlüps oli kasutusel viies farmis kümnest. Robotite arv farmis varieerus kahest kuni 

viieni. Erikulusid ja nende keskmisi selgitab joonis 5.1. 

 

Joonis 5.1. Robotlüpsiga farmide erikulud 

Jooniselt selgub, et on farme, mille keskmised erikulud on eri valdkondades pigem kõrgemad 

ja vastupidi. See kajastab väga selgelt farmi efektiivsust. Kui farm on kokkuhoidlik energia 

vaatevinklist, siis sama kehtib ka tööjõukulu puhul. Meeles tuleb pidada, et nii farm G1.1 kui 

G3.1 ostsid sööda käitlemise ja sõnniku realiseerimise teenustööna, mistõttu neid kulusid 

pole uurimuses arvestatud.  

Kõige energiakulukamalt on tegutsenud farm G7.1. Selle peamisteks põhjusteks on kahe 

lüpsitehnoloogia valik (torusse- ja robotlüps). Torusselüps viib keskmise piimatoodangu 

madalaks ning seetõttu on erikulud suured. Samuti on lõaspidamisega lautades jääksaaduseks 

tahesõnnik, mille realiseerimine on väga energiakulukas. Kõige energiasäästlikumalt 

majandab farm G5.1, olles ainuke farm, kelle energiakulu oli alla keskmise, ning kõik tööd 

teostati enda poolt.  
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Veekulu osa vaadeldes selgub, et mida rohkem on farmis lehmi, seda väiksem on veekulu. 

Vahe 300 ja 1200 pealise karjaga farmide veekulus on 2,6-kordne. Kuna lehmad joovad oma 

suuruse kohta sama palju, siis tekib erinevus ka mitte lüpsitehnoloogia pesuvee vaid 

farmitöötajate kasutatava vee tõttu. Väiksemates farmides tuleb rakendada vett 

kokkuhoidvaid meetmeid. 

Oletust, et suur vee erikulu tekib töötajate harjumusest veekasutuses, toetab ka tööjõu tabel, 

kus farmis G1.2 kulub keskmisest rohkem töötunde toodangu kohta. Kõige säästlikumad 

farmid energia-, vee- ja tööjõu erikulude poolest olid farmid G3.1 ja G5.1. Nende tulemused 

jäid igas valdkonnas keskmisest madalamaks. 

5.2. Lüpsiplatsi kasutavate farmide kulud 

Lüpsiplatsi kasutavaid farme osales uurimuses neli, ning nendele lisaks on samas 

uurimusgrupis ka üks torusselüpsi kasutav farm. Platsilüpsi kasutavate farmide erikulud ja 

nende keskmised väljenduvad joonisel 5.2. 

 

Joonis 5.2. Platsilüpsiga farmide erikulud 

Energia erikulusid vaadeldes selgub, et kõige energiakulukam on jällegi aegunud 

tehnoloogiat ehk torusselüpsi kasutav farm G4.3. Esiteks viib erikulud kõrgeks madal 

toodang, mida kahekorde lüps ööpäevas põhjustab. Teine suur probleem on lõaspidamisega 

lauda sõnnikutüüp ehk tahesõnnik. Tahesõnniku eemaldamise, transportimise ning 

realiseerimise kulud on väga kõrged, mis omakorda viivad kõrgeks kogu energiakulud. 

Ülejäänud uurimuses osalenud farmid olid energia erikulude poolest üllatavalt võrdsed.  
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Veekulu oli kolmel farmil keskmisest kõrgem. See tuleneb farmi G4.2 säästlikust vee 

kasutusest, mis on võrreldavate farmide omadest tunduvalt madalam. Üldjoones olid vee 

erikulud siiski suhteliselt ühes suurusjärgus. 

Tööjõu erikulu erines madalaima ja kõrgeima vahel enam kui kahekordselt. Saab väita, et 

suurema karjaga farmis on tööjõu erikulud madalamad. Kõrgeim tööjõu erikulu farmis G4.3 

on suure tõenäosusega tekkinud suurest lüpsmiseks kuluvast tööst ning ka tööde 

organiseerimisele kuluvast tööst.  
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KOKKUVÕTE 

Uurimistöös on autor kogunud väärtuslikku infot erineva suurusega ja lüpsitehnoloogiaga 

farmide kohta. Võrdlusanalüüsil leidis autor järgmised tulemused:  

1. Energia erikulu poolest on säästlikum toota, kasutades automaatlüpsiseadet, kuigi 

lüpsmisele kuluv energiahulk on robotlautades 14-29% kõrgem, võrreldes sama suure 

karja ning lüpsiplatsiga farmidega. Keskmine erienergiakulu robotlüpsiga farmis on 

269 kW·h ühe tonni piima tootmiseks.  

2. Lüpsiplatsiga farmide keskmine erienergiakulu oli 420 kW·h. Lüpsipatsiga farmide 

keskmise viis kõrgele farm G4.3, mille erienergiakulu oli võrdluses olevate farmide 

suhtes väga suur (621 kW·h). Jättes farmi G4.3 keskmise leidmisel välja, on 

lüpsiplatsilautadega farmide keskmine erienergiakulu 369 kW·h ühe tonni piima 

kohta ehk 100 kW·h suurem kui robotlüpsi kasutaval farmil. 

3. Robotlautades on väikseim erienergiakulu 601-1000 pealise karjaga farmis. 

4. Lüpsiplatsiga lautadest oli kõige madalama erikuluga enam kui 1000-pealise karjaga 

farm.  

5. Vee keskmine erikulu oli erinevat lüpsitehnoloogiat kasutavates farmides võrdne. 

Veesäästlikumad on lüpsiplatsi kasutavad farmid kui karjas on alla 600 looma. Karja 

suurenedes suureneb ka vee erikulu. Robotlüpsi kasutavates farmides on seis 

vastupidine. Mida suurem on kari, seda väiksem on vee erikulu. Kõige vettsäästvam 

tootmine toimub suures (enam kui 600 piimaveist) automaatlüpsiseadmeid kasutavas 

farmis. 

6. Suurimad tööjõu erikulud esinevad farmides, kus on endiselt kasutusel torusselüps. 

Vastavalt siis G4.3 ja G7.1. Madal toodang suurendab erienergia kulu. 

7. Torusselüps tõstab farmi energia- ja tööjõukulu märgatavalt. Suur energiakulu tuleneb 

suuresti tahesõnniku laudast eemaldamise, põllul ladustamise ja laotamise suurest 

energianõudlusest. Konkurentsivõime säilitamise puhul tuleb vanades lautades 

tootmine lõpetada ning minna üle energiasäästlikumale tehnoloogiale.  

8. Konkurentsivõime säilimiseks tulevikus tuleb kasutusele võtta automaatlüpsiseadmed 

või lüpsiplatsid, kuna torusselüps on energiakulukas. 

9. Tahesõnnikust peab võimalusel loobuma, kuna selle eemaldamise ja realiseerimise 

kulud on võrreldes muude valdkondade energiatarbega väga suured. Tuleb 
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investeerida lautade rekonstrueerimisse. Ehitada uued vedelsõnnikukäigud ning 

allapanu asemel kasutada lamamisasemeid. 

10. NSVL-aegsed põllumasinad tuleb võimalusel masinapargist eemaldada, kuna need on 

võrreldes tänapäevaste traktoritega energiakulukad. 
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LISA 2: Uurimuses osalenud farmide erienergia kulud 
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